
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 18 december, 10.00 uur, Eucharistieviering, pater Tristan Perez, 
pastor Rob Verhaegh 
Intenties: Vera Kraaijvanger-Schuitemaker, Anna Frencke-van Duijnhoven, 
Agnes Margaretha Leuven-Hilhorst en Pieter Johannes Leuven, Mia Janssens-
Prince  
Zondagavond 18 december, 18.45 uur, plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, 
m.m.v. E.J. Eradus, orgel  
 
Doordeweekse vieringen: 
Dinsdag 20 december, 09.00 uur Eucharistieviering, pater Esko Kissboat  
Intenties:  
 
Woensdag 21 december, 10.00 uur, viering ouderen seniorenpastoraat, pastor 
Rob Verhaegh 
Intenties: Vera Kraaijvanger-Schuitemaker 
Woensdag 21 december, 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.  
 
De opbrengst van de collecte van afgelopen zondag bedraagt € 176,15, 

waarvoor wij u hartelijk danken.  
 
Zo dadelijk zal ons Dames- en Herenkoor Nederlandse kerstliederen zingen. U 
bent van harte uitgenodigd om mee te zingen, het koor hoopt u allen achterin 
de kerk te treffen. 
 
 

 
Om te beginnen: het is de hoogste tijd om aan het einde van dit jaar iemand te 
benoemen tot parochiaan van de maand en dat is ditmaal ons aller Richard 
Käller. Hij heeft zich, ondanks aanzienlijke gezondheidsproblemen, enorm 
ingezet om van de jubileumwijnactie een succes te maken. Heel hartelijk dank 
voor jouw enorme trouwe inzet voor onze parochie. Een hartelijk applaus is 
hier zeer op zijn plaats: welbedankt!! 
 
Op dinsdagavond 20 december is de Avond van Barmhartigheid (Boeteviering) 
met stille aanbidding en biechtgelegenheid. De viering begint om 19.00 uur 
waarna tot 20.00 uur gelegenheid is voor persoonlijk biechten. Indien men op 
een ander moment wil biechten kan er altijd een afspraak gemaakt worden. 
 
De Kerst Familie/-gezinsmis o.l.v. pater Tristan is op zaterdagavond 24 
december om 19.00 uur met Nederlandse kerstliederen; enkele koorvrijwilligers 
zullen met  pianobegeleiding door Olof Vugs voor kinderen aansprekende 
kerstliederen ten gehore brengen. Na afloop beschuit met muisjes in de 
ontmoetingsruimte. 
 
De Dankviering o.l.v. pater Esko op oudejaarsavond, zaterdag 31 december, is 
om 18.30 uur met orgelbegeleiding door Olof Vugs met afsluitend een glaasje 
Glühwein en een oliebol/appelflap in de parochiezaal of achterin de kerk. In 
deze viering wil het parochieteam vooral onze vrijwilligers in het zonnetje 
zetten.  
 
Heiligen Kalender 2023 
Achterin naast de Jubileumwijn zijn er maandkalenders te koop met mooie 
afbeeldingen van Heiligen. De platen zijn fragmenten van beroemde 
schilderijen en voor iedere dag staat de naam van de Heilige van die dag. De 
kalenders kosten € 15,- per stuk. Van de € 15,-- komt er € 6,- per kalender als 
steun voor de jongeren (ook van onze parochies) voor de Wereld Jongeren 
Dagen in Lissabon. Zeer aan te bevelen. De kalenders zijn op doordeweekse 
dagen ook bij het secretariaat te koop. 
 
Achterin de tijdschriftenmolen staat het nieuwe nummer van ons bisdomsblad 
Samen Kerk voor u klaar, neemt u gerust een exemplaar mee naar huis, of een 
extra voor iemand die u er mee kunt plezieren.  
 
Vandaag, 18 december, is de laatste gelegenheid om nog jubileumwijn te 
kopen, voor een uitverkoopprijsje! De jubileumwijn kost per 2 flessen €15,00 de 
Argentijnse wijn kost €25,00 per 2 flessen.  


