
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 27 november, 10.00 uur, Woord & Communie dienst,  
pastores Ans Dekker 
Intenties: Voor de zielenrust van mevrouw Lida Koster, Jan van Doorn, Rita 
Schenkel-Aarsen, Joke Stuijt-Veldt, overleden familie Stuijt, overleden familie 
Veldt, Agnes Margaretha Leuven-Hilhorst en Pieter Johannes Leuven, Mia 
Janssens-Prince  
 
Zondagavond 27 november, 18.45 uur, plechtig Lof, pater Esko Kissboat, 
m.m.v. E.J. Eradus, orgel  
 
Doordeweekse vieringen: 
Dinsdag 29 november, 09.00 uur Eucharistieviering; pater Esko Kissboat  
Intenties:  
 
Woensdag 30 november, 10.00 uur, viering Hart voor ouderen, pastor Rob 
Verhaegh 
Intenties: Joke Stuijt-Veldt, overledenen familie Stuijt, overledenen familie 
Veldt  
 
Woensdag 30 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 
 
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 € 302,40, 

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.  
 
Op 11 december zal in onze kerk de Vormselplechtigheid worden gehouden, 
o.l.v. onze bisschop Mgr Jan Hendriks. De viering zal muzikaal worden 
opgeluisterd door In Between, een van de koren van onze zusterparochie H. 
Bavo. Uiteraard hopen wij dat velen van u aanwezig zullen zijn om onze 
jongeren die het sacrament van het Vormsel zullen ontvangen te bemoedigen 
en voor hen te bidden. Na afloop is er koffie drinken. 
 
De parochie heeft behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Zo kunnen de dames die 
wekelijks op vrijdagochtend de bloemen verzorgen, zeker extra handen 
gebruiken. Wie het leuk vindt om mee te helpen is van harte uitgenodigd. Het 
is altijd gezellig om samen te werken, er wordt halverwege de ochtend een 
kopje koffie of thee gedronken en bijgepraat, en daarna worden de mooi 
opgemaakte vazen weer in de kerk gezet. Ook heeft de koffiezetploeg van de 
tweede zondag behoefte aan vaste versterking. Het gaat m.n. om extra handen 
die 1 x p/m willen helpen bij de voorbereidingen, zoals het zetten van koffie en 
klaarzetten van tafels met kopjes. Meldt u zich s.v.p. aan via het secretariaat. 
 
De Mariakalenders zijn er weer. Ze kosten € 12,50 per stuk, u kunt ze kopen 
tijdens kantooruren op het secretariaat. 
 
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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