
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 13 maart 2022, 2e zondag veertigdagentijd, 10 uur, 
Eucharistieviering, Nederlands, Pater Tristan Perez 
Intenties: Eduard van der Spek, Mieke Smit Paanakker en Ton Smit, Agnes 
Margaretha Leuven-Hilhorst en Pieter Johannes Hilhorst, Mia Janssens-
Prince  
Zondagavond, 18.45 uur, plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, m.m.v. E.J. 
Eradus, orgel  
Doordeweekse vieringen: 
Dinsdag 15 maart, om 09.00 uur Eucharistieviering 
Intenties: voor onze eigen parochie 
Dinsdag 15 maart, om 11 uur, uitvaartplechtigheid voor de heer E. van der 
Spek, oud-koster van onze parochie 
Woensdag 16 maart, om 10.00 uur, viering voor oudere parochianen en 
allen die daarbij kunnen zijn. Intenties: voor de noden van eigen 
parochianen en voor de vluchtelingen uit Oekraïne 
Woensdag 16 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, 6 maart bedroeg  
€ 351,- waarvoor heel hartelijk dank! 
 
 
 
 

 
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. 
 
Jl. vrijdag heeft de Voedselbank Haarlem de eerste vijf volle kratten 
opgehaald. Veel dank voor deze prachtige start. De actie loopt nog t/m 
Tweede Paasdag. Men liet ons weten ook de vluchtelingen uit de Oekraïne 
te steunen. Wat men te veel binnen krijgt aan pijnstillers, luiers, verbanden 
en potjes babyvoeding gaat naar die vluchtelingen. Zo snijdt onze 
Voedselbankactie aan twee kanten. Van harte aanbevolen. 
 
Op dinsdagavond 15 maart hopen Pater Diego en pastor Dekker verder te 
kunnen gaan met de cursus Catholicism. Belangstellenden kunnen zich nog 
opgeven 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 gelukkig wel 
weer worden gelopen. Vanuit onze kerk zullen een aantal koorleden de H. 
Mis o.l.v. Mgr Mutsaerts, hulpbisschop van en Bosch, muzikaal opluisteren 
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, vandaar 2 minuten te voet naar Begijnhof. 
 
Op 27 maart, zondag Laetare, wordt in de St. Jozefkerk in Bennebroek de 
slotviering gehouden, voordat de kerk definitief haar deuren sluit. 
Belangstellenden kunnen zich opgeven via het reserveringssysteem op de 
Klaverbladwegsite. Instructies hoe te handelen vindt u achterin de kerk op 
de leestafel. 
 
Tenslotte: aannemer Van Roode is er de afgelopen dagen in geslaagd alle 
loszittende dakpannen van op het kerkdag terug te plaatsen. Hopelijk zijn 
we weer voor een tijd gevrijwaard van storm en gevolgschade. 
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