
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 15 mei 2022, 5e zondag van Pasen, 10 uur, Eucharistieviering, 
Nederlands, Thomas-mis van Jan Raas, pater Diego Pildain 
Intenties: om genezing van een dierbare neef, na een ingrijpende operatie; 
Mieke Smit-Paanaker en Ton Smit, Eduard van der SpekAgnes Margaretha 
Leuven-Hilhorst en Pieter Johannes Leuven; Mia Janssens-Prince 
Zondagavond, 18.45 uur, plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, m.m.v. E.J. 
Eradus, orgel en Michelle Mallinger, sopraan 
Doordeweekse vieringen: 
Dinsdag 17 mei, om 09.00 uur Eucharistieviering; intenties: Anna Frencken-
van Duijnhoven  
Woensdag 18 mei, om 10.00 uur, viering voor oudere parochianen en allen 
die daarbij kunnen zijn; intenties: voor Olga Douwes Dekker-Eloy, en voor 
de noden van onze eigen parochie 
Woensdag 18 mei, 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 afgelopen zondag 8 mei, bedroeg €360,70 
waarvoor we u heel hartelijk dankzeggen! 
 
Het secretariaat is nog steeds beperkt geopend. 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. 
 

Vandaag zal de Zalige Titus Brandsma door ZH de Paus heilig worden 
verklaard.  
 
Al 25 jaar wordt het lof elke zondag in onze kerk gevierd. Een jubileum. 
Deze derde zondag in mei is vanavond Michelle Mallinger de sopraan. Er is 
een prachtig programma samengesteld. Achterin de kerk hangt een kleine 
poster. De toegang is uiteraard gratis, wel is er een deurcollecte.. 
 
Tijdens de communie-uitreiking hoorde u een door Aard Broersen 
gecomponeerd lied over Titus Brandsma. Het wordt vandaag op de dag 
van zijn heiligverklaring ook gezongen in de Kerk der Friezen in Rome en 
in de kathedralen van Haarlem en Den Bosch. 
 
Overmorgen, dinsdagavond 17 mei vindt de volgende aflevering van de 
cursus Catholicism plaats in de parochiezaal van de pastorie. Aan de reeds 
ingeschreven deelnemers zal een mailtje worden gestuurd ter herinnering. 
 
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!! 
 
Vanuit de Jozefparochie in Bennebroek hebben we enkele prachtige 
stukken kerkvaatwerk mogen ontvangen, o.a. een bijzonder 
wierrookvat, twee vijf-armige kandelabers en een zilveren pyxis. Die 
laatste wordt bij de zilversmid gesteld en een paar deukjes worden 
verwijderd. Enkele leden van het Parochieteam hebben de kandelaars en 
het wierrookvat gereinigd zodat ze straks in al hun pracht in de 
Hemelvaart gebruikt kunnen worden bij een speciale gelegenheid. 
Hopelijk zal St Jozef deze stukken doen stralen. Heel hartelijk dank!! 
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