
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 24 april 2022, 1e zondag van Pasen, ‘Beloken Pasen’, 10 uur, 
Eucharistieviering, orgelspel, kapelaan Rob Verhaegh 
Intenties: voor het welslagen van een stamceloperatie en om genezing van 
een dierbare neef; Agnes M. Leuven-Hilhorst en Pieter J. Leuven; Mia 
Janssens-Prince 
Zondagavond, 18.45 uur, plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, m.m.v. E.J. 
Eradus, orgel  
Doordeweekse vieringen: 
Dinsdag 26 april, om 09.00 uur Eucharistieviering.  
Woensdag 27 april, Koningsdag, om 10.00 uur, viering voor oudere 
parochianen en allen die daarbij kunnen zijn; intenties: de leden van het 
seniorenpastoraat en voor de noden van onze eigen parochie 
Woensdag 27 april, 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 het Paasweekeinde, 16 en 17 
april, bedroeg € 668,55 waarvoor we u heel hartelijk dankzeggen! 
 
Het secretariaat is nog steeds 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 zondag 15 mei zal de Zalige Titus Brandsma door ZH de Paus heilig 
worden verklaard. In verband daarmee heeft het bisdom een Magazine 
Titus Brandsma uitgegeven. Neemt u een exemplaar mee, ze zijn 
beschikbaar achterin de tijdschriftenmolen. 
 
We mogen dankbaar terugkijken op een prachtige vieringen gedurende de 
Goede Week en rondom Pasen. Heel veel dank gaat uit naar allen die zich 
hebben ingespannen om hieraan bij te dragen door hun extra hulp bij alle 
voorbereidingen, zoals het schoonmaken van de kerk, het koper poetsen, de 
verzorging van de prachtige bloemenversiering, ons dames- en herenkoor, 
onze dirigent en organist voor alle muzikale voorbereidingen, het 
prepareren van het vuur en de kaarsen, en natuurlijk bij de uitstekende 
ondersteuning van alle plechtigheden door lectoren, acolieten, en niet in de 
laatste plaats de kosters, die trouw assisteerden om alles in goede banen te 
leiden. Wij mochten op deze manier samen een prachtig en 
gedenkwaardige Paasfeest vieren. Namens parochianen en pastores: 

HEEL HARTELIJK DANK!! 
Van ganser harte welkom aan onze koorvrienden en -vriendinnen uit de 
St. Jozefparochie. Afgelopen donderdag repeteerde het koor voor het 
eerst in de nieuwe samenstelling. Wat een feest van muziek en zang was 
deze eerste samenzang. Vooral de alten zijn ontzettend dankbaar voor 
de versterking, evenals de andere 3 stemgroepen. Het resultaat is na een 
repetitie al zeer veelbelovend. Hopelijk voelen de nieuwe leden zich 
heel snel thuis bij ons boven op de koorzolder.  

VAN HARTE WELKOM!! 
Afgelopen woensdag sloot onze Voedselbankactie. Een record-opbrengt 
van 37 kratten werd bijeen gebracht ! Daar mogen we heel trots op zijn. De 
Voedselbank kon het niet geloven! We hebben zeer velen kunnen helpen. 
Heel veel dank aan alle parochianen en mensen van buiten die bijdroegen. 
 
Oproep: wie houdt van schoffelen, harken, snoeien en grasmaaien? Onze 
tuinliedenclub heeft behoefte aan enige aanwas die min of meer regelmatig 
een handje wil helpen bij het onderhoud van de pastorietuin. Opgeven kan 
via het secretariaat. WARM AANBEVOLEN!! 
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