
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
 

Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 24 juli 2022, 10.00 uur, Eucharistieviering, pater Tristan Perez 
Intenties: Agnes Inden-Meulenkamp, Mieke Smit-Paanakker en Ton Smit, 

Karin Holla, Agnes Margarethe Leuven-Hilhorst en Pieter Johannes 
Leuven, Mia Janssens-Prince 
 
Zondagavond 24 juli mei 18.45 uur, plechtig Lof, Pastor Rob Verhaegh, 
m.m.v. E.J. Eradus, orgel  

 
Doordeweekse vieringen: 
Dinsdag 26 juli 09.00 uur Eucharistieviering; Pater Tristan Perez 
intenties:  
 
Woensdag 27 juli, 10.00 uur, Viering hart voor ouderen, 
Pastor Rob Verhaegh 

Intenties:  
 
Woensdag 27 juli, van 11.30 tot 12.30 uur uitstelling van het Allerheiligste 
en mogelijkheid tot stille aanbidding, Pater Tristan Perez 
 

 
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 afgelopen zondag 17 juli bedraagt € 534,15, 
waarvoor wij u bijzonder hartelijk danken.  
 
De afscheidsviering jl. zondag voor Pater Diego was een bijzondere 
gebeurtenis. Na afloop van de mis was er een heerlijk kopje koffie versierd 
met verrukkelijke taartjes, gebakken door meesterbakker Frans van Haaster. 
Het parochieteam dankt hem, en uiteraard allen die hun hulp en 
medewerking gaven aan deze bijzondere Klaverbladviering, van ganser 

harte voor hun grote toewijding. Pater Diego is intussen veilig in Buenos 
Aires aangekomen en geniet nu van een welverdiende vakantie te midden 
van zijn geliefde familie, die hij zo lang heeft moeten missen. Fijn dat er ook 
veel belangstelling was vanuit onze zusterparochies en dat zelfs oude 
parochianen uit Alkmaar de pater uitgeleide kwamen doen. Het feest was 

een mooie opmaat naar 21 augustus, wanneer onze parochie haar 95-jarig 
bestaan hoopt te vieren tijdens een plechtige Hoogmis met aansluitend een 
feestelijke koffie, hopelijk in de pastorietuin. Noteert u daarom deze datum 
vast in uw agenda. 
 
Het blijft mogelijk uw jubileumwijnen te bestellen via het secretariaat. Ook 

kunt u d.m.v. een mailtje een afspraak maken voor het ophalen/betalen van 
de wijn. 
 
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. 
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