
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 13 februari 2022, 6e zondag door het jaar, 10 uur, Eucharistieviering, 
Latijn, Pater Diego Pildain 
Intenties: Frans Lagerweij, Henk Meier, Ruud Teeuwen, Mia Janssens-
Prince   
Zondagavond, 18.45 uur, plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, m.m.v. E.J. 
Eradus, orgel  
Doordeweekse vieringen: 
Dinsdag 15 februari, om 09.00 uur Eucharistieviering 
Intenties: Olga Douwes Dekker-Eloy, en voor onze eigen parochie 
Woensdag 16 februari, om 10.00 uur, viering voor oudere parochianen en 
allen die daarbij kunnen zijn. Intenties: Elly de Backker-Compier, voor de 
werkgroep seniorenpastoraat en voor de noden van eigen parochianen 
Woensdag 16 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 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, 6 februari bedroeg 
€ 128,45 waarvoor vriendelijk 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 nog gelden:  
1,5 meter onderlinge afstand houden, handen desinfecteren, mondkapje 
op bij verplaatsingen, 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 zo veel mogelijk per e-mail met ons 
te delen. Ook het aanvragen van misintenties kan per e-mail, of door een 
briefje met uw intenties in de bus van de pastorie te doen. Op 
vrijdagochtend wordt deze geleegd en worden de opgegeven intenties 
verwerkt. 
 
Op 9 maart om 20 uur vindt in de pastorie van de H. Bavo aan de 
Herenweg een informatieavond plaats voor de ouders van onze 
vormelingen. U kunt zich hiervoor opgeven door een e-mail te sturen aan 
vormselklaverblad@gmail.com. Voor meer informatie verwijzen we u graag 
naar de Klaverblad-website. 
 
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. De oproep om mee te doen vond u 
in de brievenbus, tezamen met het Klaverblad. Helaas zat er een fout in het 
cijferoverzicht: wie graag een gecorrigeerde versie wil ontvangen verzoeken 
wij een e-mailtje te sturen naar info@olvh.nl, zodat we u de juiste versie 
digitaal kunnen toezenden. Van harte aanbevolen!! 
 
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. 
 
 

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

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


