
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 20 februari 2022, 7e zondag door het jaar, 10 uur, Eucharistieviering, 
pastor Rob Verhaegh 
Intenties: Anna Frencken-Van Duijnhoven, Gijs Schipper, Olga Douwes 
Dekker-Eloy, Ton Lagerweij, Henk Meier, Mia Janssens-Prince  
Zondagavond 20 februari, 18.45 uur, plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, 
m.m.v. E.J. Eradus, orgel  
Doordeweekse vieringen: 
Dinsdag 22 februari, om 09.00 uur Eucharistieviering 
Intenties: voor onze eigen parochie 
Woensdag 23 februari, om 10.00 uur, viering voor de leden van de 
gespreksgroep Elisabeth Leseur, voor oudere parochianen en allen die 
daarbij kunnen zijn. Intenties: in liefdevolle herinnering aan mijn moeder, 
Con Schoenmaker-van Velthoven, 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 
€ 241,25waarvoor vriendelijk dank! 
 
Gelukkig worden op 25 februari de voor de kerk zo lastige regels rondom 
corona losgelaten. Omdat eerder is besloten voor het bijwonen van 
vieringen geen QR-code te vragen, blijven de basisregels deze week nog 
even gelden. 1,5 meter onderlinge afstand houden, handen desinfecteren, 
mondkapje op bij verplaatsingen, blijven daarom nog verplicht tot 25 
februari. Hopelijk kan het koffiedrinken na afloop van de H. Mis op 
korte termijn worden hervat. 

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. Deze wordt op 
vrijdagochtend wordt deze geleegd en 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. 
 
Op dinsdagavond 15 maart om 20 uur hoopt pater Diego de draad op te 
pakken met de cursus Catholicism. U bent van harte uitgenodigd. Fijn als 
belangstellenden zich per e-mail willen aanmelden, zodat de parochie weet 
met hoe velen wij zullen samenkomen, info@olvh.nl.  
 
De Voedselbank Vastenaktie begint op zondag 27 februari en loopt tot 
dinsdag 19 april, de dag na het Paasweekend. Achterin de kerk worden 
weer manden voor uw gaven neergezet. Wanneer het secretariaat geopend 
is kunt u ook daar uw goederen afgeven. Het moet uiteraard houdbare en 
bruikbare waar zijn. Ook non-food producten zijn zeer welkom, eigenlijk 
alles wat in een supermarkt te koop is. Kleding en speelgoed zijn niet 
geschikt. De voedselbankcommissie zorgt er voor dat alle goederen bij de 
Voedselbank terecht komen. Ook gezinnen in Heemstede, Vogelenzang en 
Bennebroek maken er gebruik van! De OLVH-caritascommissaris zal een 
ferme aftrap geven door een startdonatie te doen. De voedselbankactie is in 
deze tijd van sterkte inflatie helaas een bittere noodzaak, maar ook een 
mooie manier om onze medemensen bij te staan. 
 
Het blijft 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  

 


