
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
   
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 28 november, 10.00 uur, Eucharistieviering, Pater Tristan Perez 
Intenties: voor onze eigen parochie, bidden wij voor een goed jaar voor 
twee jarige zonen, bidden wij uit dankbaarheid voor een 75e verjaardag, 
Mia Janssens-Prince 
 
Zondagavond 28 november, om 18.45 uur, plechtig Lof, m.m.v. E.J. 
Eradus, orgel  
 
Dinsdag 30 november, om 09.00 uur Eucharistieviering 
Intenties: voor onze eigen parochie 
 
Woensdag 1 december, om 10.00 uur, viering ouderen seniorenpastoraat 
Intenties: voor onze eigen parochie, levende en overleden leden KBO  
Woensdag 1 december, 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 21 november bedroeg 
€ 278,25, waarvoor onze dank! 
 
 
 

 
Mededelingen: 
 
De Mariakalenders zijn er weer. U kunt deze tijdens kantooruren kopen 
bij het secretariaat. Ze kosten € 11,25. 
 
De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen 
die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.K. Kerk. De 
anderhalve meter afstandsmaatregel en het mondkapje zijn opnieuw als 
verplichting ingevoerd. 
 
Gelovigen wordt gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke 
bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te 
dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de 
kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de 
basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven 
bij klachten. 
 
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. 
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