
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 3 april 2022, 5e zondag van de veertigdagentijd, 10 uur, 
Eucharistieviering, Nederlands, pastor Rob Verhaegh 
Intenties: voor Jaap Slijkerman en overleden familie, Mia Janssens-Prince, 
Wim Verheul, Agnes M. Leuven-Hilhorst en Pieter J. Leuven   
Zondagavond, 18.45 uur, plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, m.m.v. E.J. 
Eradus, orgel  
Doordeweekse vieringen: 
Dinsdag 5 april, om 09.00 uur Eucharistieviering. Intenties:  
Woensdag 6 april, om 10.00 uur, viering voor oudere parochianen en allen 
die daarbij kunnen zijn. Intenties Wim Verheul, voor de leden en overleden 
leden van de KBO, de leden van het seniorenpastoraat en voor de noden 
van onze eigen parochie 
Woensdag 6 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 zondag, 27 maart bedroeg € 
207,50 waarvoor vriendelijk dank! 
 
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. Op 
vrijdagochtend wordt deze geleegd en worden de opgegeven intenties 
verwerkt. 

 
Het Paasnummer van Klaverblad  is verschenen, helaas is gebleken dat een 
aantal nummers met drukfouten werd geleverd. Misschien heeft u een 
exemplaar in de bus gekregen waarin een aantal bladzijden met informatie 
uit een andere gemeente en waarin het vieringenrooster van de maand april 
ontbreekt. U kunt in dat geval een nieuw exemplaar uit de molen 
meenemen, die u vindt naast de leestafel achterin de kerk. 
 
Wij herinneren u graag nog eens aan de voedselbankactie. Deze is in deze 
onzekere en dure tijden helaas ontzettend noodzakelijk. Wilt u uitsluitend 
lang houdbare goederen inleveren, dus geen verse producten! De 
voedselbank is u buitengewoon dankbaar en we hopen het staande record 
van 36 kratten dit jaar minstens te evenaren. 
 
Aanstaande maandag, 4 april is er in de H. Bavo een meditatieve viering in 
de veertigdagentijd, viering van bezinning en vergeving ter voorbereiding 
op Pasen. De viering begint om 19.00 uur, met medewerking van het 
dameskoor. U bent van harte uitgenodigd! 
 
Dinsdagavond 5 april is de derde bijeenkomst van de cursus Catholicism. 
Hopelijk komen alle deelnemers weer naar de parochiezaal. Voor wie nog 
niet eerder kon komen: u bent van harte welkom, fijn als u zich aanmeldt 
per e-mail aan de pastorie, zodat we weten op hoe velen we kunnen 
rekenen. 
 
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. 
 
Denkt u ook nog even aan de gevonden voorwerpen, op de leestafel. 
Volgende week zondag, 10 april, Palmzondag, halen we wat overblijft weg 
om te doneren aan de kringloop. 
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