
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 20 maart 2022, 3e zondag veertigdagentijd, 10 uur, 
Eucharistieviering, Nederlands, Pater Diego Pildain 
Intenties: Eduard van der Spek, Mia Janssens-Prince  
Zondagavond, 18.45 uur, Aanbidding van het Allerheiligst sacrament  in 
het Lof, o.l.v. pastor Rob Verhaegh, m.m.v. E.J. Eradus, orgel  
 
Doordeweekse vieringen: 
Dinsdag 22 maart, om 09.00 uur Eucharistieviering 
Intenties: voor onze eigen parochie 
Woensdag 23 maart, om 10.00 uur, viering voor oudere parochianen en 
allen die daarbij kunnen zijn.  
Intenties: voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne en voor allen die op de 
vlucht zijn, alsmede voor de ouderen en zieken van onze parochie, dat God 
onze Vader hen kracht naar kruis moge geven 
Woensdag 23 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, 13 maart bedroeg  
€ 224,20, waarvoor wij u vriendelijk danken! 
 
 
 
 
 

 
Parochiaan van de maand is deze keer Mevrouw Wanda dos Santos. Zij is 
niet alleen als koster actief op de dinsdag- en woensdagochtend, maar helpt 
op alle momenten dat het nodig is met de schoonmaak in de pastorie, de 
was doen en is altijd een zonnetje in huis. Haar prachtige sopraan stelt zij 
beschikbaar aan ons koor en met haar Braziliaanse temperament is zij een 
bron van warme gastvrijheid in onze parochie. Ze is ook een goede kokkin, 
daar weten onze paters over mee te praten. Van harte proficiat met deze 
welverdiende pluim op de hoed! 
 
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. 
 
Uiteraard hopen wij dat u gedurende de Vastenperiode wilt meedoen met 
de inzamelingsactie voor de voedselbank; jl. vrijdag zijn weer 5 mutvolle 
kratten opgehaald en vervangen door 6 lege. Van harte aanbevolen, ook 
lang-houdbare geneesmiddelen zoals paracetamol, pleisters, jodium, goed 
verpakte verbandartikelen etc. zijn zeer welkom. 
 
Achterin de kerk, liggen enkele brillen, fietssleutels, en andere 
voorwerpen die we de afgelopen maanden in de kerk hebben aangetroffen. 
Ook een Michael-medaillon is gevonden en via het secretariaat bij de 
eerlijke vinder af te halen. Omdat we hopen dat de rechtmatige eigenaar blij 
is zijn of haar bril of sleuteltje weer terug te krijgen hebben we deze spullen 
achterin de kerk op de leestafel klaargelegd. Ze blijven daar liggen tot aan 
Palmzondag; wat we daarna nog aantreffen geven we weg aan het 
kringloopcircuit. 
 
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. 
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