
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 6 maart 2022, 1e zondag veertigdagentijd, 10 uur, 
Eucharistieviering, Nederlands, Pater Tristan Perez 
Intenties: Aggie Nederveen-Leistikow, Fried Snoeks, Anna Frencken-Van 
Duynhoven, Gé van Bentem, Mia Janssens-Prince  
Zondagavond, 18.45 uur, plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, m.m.v. E.J. 
Eradus, orgel  
Doordeweekse vieringen: 
Dinsdag 8 maart, om 09.00 uur Eucharistieviering 
Intenties: voor onze eigen parochie 
Woensdag 9 maart, 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 maart, 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, 27 februari bedroeg 
€ 234,- waarvoor vriendelijk dank! 
 
Dezer dagen wordt via giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties 
een nationale inzamelingsactie gehouden ten bate van de vele 
oorlogsslachtoffers in Oekraïne, u heeft daarover ongetwijfeld via de 
media vernomen.  De parochie zal maandag een symbolisch bedrag 
overmaken van €555,-. Er zal volgende week zondag, 13 maart, een extra 
deurcollecte worden gehouden waarvan wij hopen dat deze tenminste dit 
symbolische streefbedrag zal opbrengen. Op die manier helpen wij 

hulpinitiatieven goed te kanaliseren en de handen ineen te slaan voor de 
miljoenen slachtoffers. Uiteraard zal de parochie de meeropbrengst na 
afloop van de deurcollecte ook  overmaken naar giro 555 van de 
samenwerkende hulporganisaties.  
 
De jubileumwijnactie staat gedurende de vastentijd stil. M.i.v. Palmzondag 
kunt u na afloop van de H. Mis weer heerlijke Paas- en voorjaarswijn 
bestellen. 
 
In plaats daarvan is de vastenactie voor de Voedselbank van start gegaan!! 
De actie loopt tot maandag 18 april, Tweede Paasdag. Van harte warm 
aanbevolen. U kunt spullen bezorgen rondom de H. Misa, achterin de kerk, 
of wanneer het secretariaat is geopend ook door de week. 
 
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. Zie ook www.parochiesklaverblad.nl  
 
Op dinsdagavond 15 maart hopen Pater Diego en pastor Dekker verder te 
kunnen gaan met de cursus Catholicism. Belangstellenden wordt gevraagd 
zich op te geven via het e-mailadres van de parochie, info@olvh.nl.  
 
In de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 maart wordt het Mirakel van 
Amsterdam herdacht in de Stille Omgang. Deze kan dit jaar, weliswaar in 
aangepaste vorm, gelukkig wel weer worden gelopen. Vanuit onze kerk 
kijken we naar mogelijkheden om de H. Mis bij te wonen o.l.v. Mgr 
Mutsaerts, hulpbisschop van Den Bosch, in de Begijnhofkapel, aanvang 21 
uur. Er is dit jaar vanuit onze regio helaas geen gemeenschappelijk vervoer 
mogelijk. De kapel is goed bereikbaar, met de metro lijn 52 vanaf het 
centraal station richting Zuid, uitstappen halte Rokin, uitgang Spuizijde, 
Amsterdammuseum en Allard Piersonmuseum, vandaar 2 minuten te voet 
naar Begijnhof. 
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