
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 16 oktober, 10.00 uur, Eucharistieviering, pater Esko Kissboat 
Intenties; Cecile Tombrock-Nieuwland, Ruud Teeuwen, Mieke Smit-Paanakker 
en Ton Smit, Agnes Margaretha Leuven-Hilhorst en Pieter Johannes Leuven; 
Mia Janssens-Prince  
 
Zondagavond 16 oktober, 18.45 uur, plechtig Lof, pater Esko Kissboat, m.m.v. 
E.J. Eradus, orgel  
 
Doordeweekse vieringen: 
Dinsdag 18 oktober, 09.00 uur Eucharistieviering; pater Esko Kissboat  
Intenties:  
 
Woensdag 19 oktober, 10.00 uur, viering Hart voor ouderen, seniorenpastoraat, 
pater Esko Kissboat 
Intenties: Cécilia Tombrock-, Aat en Léoni Broersen-Vissers 
 
Woensdag 19 oktober, van 11.30 tot 12.30 uur uitstelling van het Allerheiligste 
en mogelijkheid tot stille aanbidding, pater Esko Kissboat 

 
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 bedraagt € 291,75 waarvoor 
wij u hartelijk danken. Uiteraard blijft het mogelijk om uw gaven giraal over te 
maken naar de bankrekening van de parochie, die u kunt vinden in het kader 
onderaan de Nieuwsbrief.  

 
Na afloop van de viering vertelt onze gast, father Jude, over zijn bijzondere 
werk voor de allerarmsten op Sri Lanka. Wij hopen dat velen van u nog even 
willen nablijven om onder het genot van een kopje koffie of thee in gesprek te 
gaan met father Jude.  Hij is dankbaar voor uw gebed en steun in de afgelopen 
tijd en voor donaties die gedaan zijn. Helaas hebben overstromingen met 
geweld tegen gewerkt en is er grote schaarste ontstaan, waardoor de behoefte 
aan voedsel om te overleven alleen maar groter is geworden. Met dank aan de 
Effeta-groep voor alle hulp bij de voorbereidingen en het koffieschenken. Van 
harte aanbevolen! 
 
Volgende week zondag is er een extra deurcollecte voor Missio. De collecte is 
geheel bestemd voor het pastorale werk van parochies in Afrika, Aziё en 
Oceaniё. 
 
Vanaf vandaag kunt u de jubileumwijnen weer achterin de kerk kopen bij het 
bekende wijnvat. Zeker in de aanloop naar de feestdagen van harte aanbevolen. 
U steunt er de kerk mee. 
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