
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
   
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 31 oktober, 10.00 uur, Eucharistieviering, Pastor Rob Verhaegh 
Intenties: voor onze eigen parochie, Ruud Teeuwen, Mia Janssens-Prince, 
voor de zielenrust van Jaap Slijkerman en nabestaanden 
 
Zondagavond 31 oktober, om 18.45 uur, plechtig Lof, m.m.v. E.J. Eradus, 
orgel  
 
Maandag 1 november, om 19.00 uur, Eucharistieviering Allerheiligen 
 
Dinsdag 2 november, om 19.00 uur, Eucharistieviering Allerzielen;  
LET OP: géén viering om 09.00 uur! 
 
Woensdag 3 november,  om 10.00 uur, viering ouderen seniorenpastoraat 
Intenties: voor onze eigen parochie, levende en overleden leden KBO, 
Ruud Teeuwen  
Woensdag 3 november , van 11.30 tot 12.30 uur uitstelling van het 
Allerheiligste en mogelijkheid tot stille aanbidding.  
 
 

 
Wij vragen uw gebed en kaarsen voor alle mede-parochianen 
die door ziekte of anderszins steun kunnen gebruiken. 
 
Indien u iemand kent die door omstandigheden niet naar de 

kerk kan komen en die wat extra aandacht behoeft, fijn als u ons dat laat 
weten via het secretariaat. We kunnen dan contact opnemen met de 
betreffende parochiaan of een kaartje sturen ter bemoediging. 
 
 
 

De opbrengst van de collecte van zondag 24 oktober bedroeg € 153,30. De 
opbrengst van de collecte voor Wereldmissiedag bedroeg € 139,50, 
waarvoor onze hartelijke dank! 
 
 
Mededelingen: 
 
Pater Diego start vanaf dinsdag 16 november een cursus over de Rooms-
katholieke geloofsleer. De eerste maandelijkse cursusavond vind plaats 
in de parochiezaal v.a. 20.00 uur. De cursus is gratis! Inschrijving graag 
via het secretariaat! 
 
Achter in de kerk ligt het herfstnummer van SamenKerk, met daarin veel 
aandacht voor Allerzielen, jongeren die bier brouwen voor hun kerk, 
enzovoort. Leo Fijen schreef over stappen naar geluk. Én… u kunt 
meedoen aan een speciale Geloof in Geluk Wedstrijd. Neemt u daarom 
een exemplaar mee naar huis. En misschien ook eentje voor een ander, 
voor wie het moeilijker is om naar de kerk te gaan. U doet hem of haar er 
zeker een plezier mee. 
 
De collecte blijft voorlopig gehandhaafd aan het einde van de viering, u 
kunt uw gave in de schaal deponeren die achterin de kerk wordt 
aangeboden door onze collectant(en).  
Voor de veiligheid blijft het mogelijk uw wekelijkse kerkbijdrage in de 
collecte giraal over te maken! Het IBAN nummer van onze parochie kunt 
u vinden onderaan de Nieuwsbrief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, 
Valkenburgerplein 20, 2103 AT  Heemstede 

023-5286608 / info@olvh.nl / www.parochiesklaverblad.nl 
rekeningnr. NL25 INGB 0000 2975 54  
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