
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
   
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 21 november, 10.00 uur, Eucharistieviering, Pater Diego Pildain 
Intenties: voor onze eigen parochie, Mieke Smit-Paanakker en Ton Smit, 
Mia Janssens-Prince 
 
Zondagavond 21 november, om 18.45 uur, plechtig Lof, m.m.v. E.J. 
Eradus, orgel  
 
Dinsdag 22 november, om 09.00 uur Eucharistieviering 
Intenties: voor onze eigen parochie, Corry Schoenmaker-Hage 
 
Woensdag 23 november,  om 10.00 uur, viering hart voor ouderen 
Intenties: voor onze eigen parochie, Aag Bakker-van Roode  
Woensdag 23 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 14 november bedroeg € 268,50, 
waarvoor onze hartelijke dank! 
 
 
 

Mededelingen: 
 
 
De kerk wordt op 27 november schoongemaakt; doordat enkele vaste 
poetsers dit maal helaas niet beschikbaar zijn hopen we dat er nog 
anderen zij die voor een keer willen meehelpen om Onze Lieve Vrouw in 
een mooie kersttooi te brengen voordat de feestmaand december haar 
intrede doet. Alle hulp is welkom. We starten om 9 uur en hopen tegen 
het middaguur klaar te zijn. Voor iets lekkers bij de koffie wordt 
uiteraard gezorgd. 
 
Volgende week zondag 28 november begint de verwachtingsvolle tijd die 
we Advent noemen, ook het begin van een nieuw kerkelijk jaar. We 
bereiden ons voor op de komst van het Christuskind in deze woelige 
wereld. Het herenkoor is bereid om een Gregoriaanse H. Mis te 
verzorgen, van harte aanbevolen. 
 
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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