
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 6 november, 10.00 uur, Eucharistieviering, pater Esko Kissboat 
Intenties: Joke Stuijt-Veldt, overledenen familie Stuijt, overledenen familie 
veldt, Aad Wilmont, Agnes Margaretha Leuven-Hilhorst en Pieter Johannes 
Leuven, Mia Janssens-Prince  
 
Zondagavond 6 november, 18.45 uur, plechtig Lof, pater Esko Kissboat, m.m.v. 
E.J. Eradus, orgel  
 
Doordeweekse vieringen: 
Dinsdag 8 november, 09.00 uur Eucharistieviering; pater Esko Kissboat  
Intenties: Anna Frencken-van Duijnhoven 
 
Woensdag 9 november, 10.00 uur, viering Hart voor ouderen, pastor Rob 
Verhaegh 
Intenties:  
 
Woensdag 9 november, 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. 
 
Wij bidden om kracht voor een ernstig ziek koorlid die op dit 

moment een zware behandeling moet ondergaan. 
 
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 € 331,40 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.  
 
Aanstaande dinsdag 8 november is er de 7e bijeenkomst van de cursus 
Catholicism.  
 
Op 13 november wordt in de Bavo parochie Heemstede een St. Maartenviering 
georganiseerd. Dit is een familieviering. De andere kerken hebben nadrukkelijk 
eveneens vieringen.  Pater Esko gaat voor in onze Hemelvaartkerk. Pater 
Tristan in de OLVTh van Vogelenzang en Ans Dekker in de Bavo. 
 
Op 23 november wordt in de pastorie van de H. Bavo de eerste 
informatieavond gehouden voor ouders van kinderen die hun 1e communie 
gaan doen. Op de leestafel achter in de kerk vindt u de flyer met instructies hoe 
u uw kind kunt aanmelden. Van harte aanbevolen. 
 
De Mariakalenders zijn er weer. Ze kosten € 12,50 per stuk en zijn te koop op 
het secretariaat tijdens de kantooruren. 
 
U kunt nog steeds de jubileumwijnen kopen achterin de kerk, bij het bekende 
wijnvat. Zeker in de aanloop naar de feestdagen van harte aanbevolen. U steunt 
er uw parochie mee. 
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