
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 6 februari 2022, 5e zondag door het jaar , 10 uur, Eucharistieviering, 
Latijn, Pater Tristan Perez 
Intenties: Antonius Lagerweij, Hendrik Lodewijk Meijer, Aggie Nederveen-
Leistikow, Fried Snoeks, Mieke Smit-Paanakker en Ton Smit, voor mijn 
overleden moeder Teresa Herlinda, dat allen rust, vrede en geluk mogen 
vinden in en met Christus 
Zondagavond, 18.45 uur, (oude tijd!) plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, 
m.m.v. E.J. Eradus, orgel  
Doordeweekse vieringen: 
Dinsdag 8 februari, om 09.00 uur Eucharistieviering 
Intenties: voor onze eigen parochie 
Woensdag 9 februari, om 10.00 uur, viering voor oudere parochianen en 
allen die daarbij kunnen zijn. Intenties: voor de werkgroep 
seniorenpastoraat en voor de noden van eigen parochianen 
Woensdag 9 februari, 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 wat extra 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 het afgelopen zondag, 30 januari bedroeg 
€ 187,80 waarvoor hartelijke dank! 
 
Tevoren aanmelden voor het bijwonen van vieringen is niet langer 
verplicht. Het aantal kerkgangers (107) is gebaseerd op de anderhalve- 
meter-capaciteit van het gebouw. De basisregels blijven  gelden: 1,5 meter 
onderlinge afstand houden, mondkapje op bij verplaatsingen, handen 
desinfecteren, blijven dus nog verplicht. Koffie drinken na afloop van de 
viering wordt dringend afgeraden, ook op woensdagochtend.  

Het secretariaat is beperkt geopend. Leden van het parochieteam zijn op 
vrijdagochtend aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Wij vragen u 
vriendelijk suggesties of opmerkingen , alsmede misintenties, zo veel 
mogelijk per e-mail met ons te delen. U kunt ook een briefje met uw 
intenties in de bus van de pastorie doen. Op vrijdagochtend wordt deze 
geleegd en worden de opgegeven intenties verwerkt. 
 
Het aanmelden voor vieringen is niet langer verplicht. Uitzonderingen 
hierop vormen vieringen waarvoor een uitzonderlijk grote belangstelling 
mag worden verwacht, zoals bijv. de Paaswake.  
 
Het plechtig Lof is weer naar de oude gebruikelijke tijd teruggebracht: u 
bent van harte uitgenodigd op zondagavond om 18.45 uur. 
 
De Aktie Kerkbalans is van start gegaan. We streven ernaar in het 
komende Klaverblad een oproep om mee te doen een beknopt overzicht 
van de cijfers bij te voegen. Van harte aanbevolen!! 
 
Op de leestafels ligt het eerste nummer van 2022 van SamenKerk, met een 
groot interview met onze bisschop over ons bisdom: hoe staan we er voor? 
Verder aandacht voor Lourdes, de Synode en de missionaire parochie. 
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 wijnactie gaat door. Vriendelijk verzoek de wijn te bestellen na afloop 
van de H. Mis, op zondag. Achterin de kerk zit een lid van de commissie 
die uw wensen graag zal noteren. Per e-mail bestellen en contant betalen bij 
afhalen, kan na het maken van een afspraak via het secretariaat. 
 
Voor de veiligheid blijft het mogelijk uw kerkbijdrage in de collecte giraal 
over te maken. Uw steun blijft erg nodig! Het IBAN nummer van onze 
parochie vindt u in het kader onderaan deze Nieuwsbrief. 
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