
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 8 mei 2022, 4e zondag van Pasen, 10 uur, Eucharistieviering, 
Nederlands, pastor Rob Verhaegh 
Intenties: om genezing van een dierbare neef, na een ingrijpende operatie; 
Agnes Margaretha Leuven-Hilhorst en Pieter Johannes Leuven; Jaap 
Slijkerman en nabestaande; Inge van der Klooster; Mia Janssens-Prince 
Zondagavond, 18.45 uur, plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, m.m.v. E.J. 
Eradus, orgel en Elena Roce, sopraan 
Doordeweekse vieringen: 
Dinsdag 10 mei, om 09.00 uur Eucharistieviering.  
Woensdag 11 mei, om 10.00 uur, viering voor oudere parochianen en allen 
die daarbij kunnen zijn; intenties: voor de noden van onze eigen parochie 
Woensdag 11 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 1 mei, bedroeg € 275,80 
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. 
 
Volgende week 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. 
 
Het nieuwe Klaverblad is verschenen, helaas met enige vertraging, hetgeen 
tot enige logistieke aanpassingen heeft geleid. Wij danken alle bezorgers 
nog eens extra van harte voor hun steeds terugkerende inzet en 
oplettendheid wanneer zij hun rondje maken. Mede dankzij u blijven 
parochianen op te hoogte van het wel en wee van onze gemeenschappen. U 
draagt zo allen bij aan onze onderlinge verbondenheid! 
 
Al 25 jaar wordt het lof elke zondag in onze kerk gevierd. In deze Maria-
meimaand staan we ook bij dit jubileum stil. Vanavond is het tweede 
jubileumlof in de serie van vijf. Soliste is dan de Kroatische sopraan Elena 
Roce. Achterin hangen twee kleine posters over haar. Op de leesplank het 
programma van vanavond. Toegang is gratis, wel is er een deurcollecte. 
Van harte aanbevolen. 
 
Op 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. 
 
Deze week is ons trouwe ‘bloemenmeisje ’Marthy Hoogland gelukkig weer 
in staat geweest de bloemen op het priesterkoor en de zijaltaren te 
verzorgen. Het was een feest om haar na lange afwezigheid door een nare 
beenbreuk weer op de pastorie te zien rond schuifelen. Gezondheid is een 
groot goed, dat blijkt weer eens! 
 
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!! 
 
 
 

Parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, 
Valkenburgerplein 20, 2103 AT  Heemstede 

023-5286608 / info@olvh.nl / www.parochiesklaverblad.nl 
IBAN-nummer NL25 INGB 0000 2975 54  

 


