
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 1 januari, 10.00 uur, Eucharistieviering, pater Esko Kissboat 
Intenties: Cecile Tombrock-Nieuwland, Agnes Margaretha Leuven-Hilhorst en 
Pieter Johannes Leuven, Mia Janssens-Prince  
 
Zondagavond 1 januari, 18.45 uur, plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, m.m.v. 
E.J. Eradus, orgel  
 
Doordeweekse vieringen: 
Dinsdag 3 januari, 09.00 uur Eucharistieviering, pater Esko Kissboat  
Intenties:  
 
Woensdag 4 januari, 10.00 uur, viering ouderen seniorenpastoraat, pastor Rob 
Verhaegh 
Intenties:  
 
Woensdag 4 januari, 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 het afgelopen Kerstweekeinde bedraagt een 
prachtige €1.610,95, waarvoor wij u bijzonder 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.  

 
De parochie heeft behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Zo heeft de koffiezetploeg 
van de tweede zondag grote behoefte aan vaste versterking. Het gaat m.n. om 
extra handen die 1 x p/m willen helpen bij de voorbereidingen, zoals 
klaarzetten van de tafels en de kopjes, alsook bij het koffiezetten en vullen van 
de thermoskannen. Meldt u zich s.v.p. aan via het secretariaat. 
Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die op andere terreinen zo nu en dan, 
op basis van oproep, een handje willen uitsteken om het parochieteam te 
ondersteunen bij hun taken. Zo zijn we blij met extra handen die willen helpen 
bij het onderhoud van de pastorietuin, bij de schoonmaakploeg, als 
achtervangers bij het bezorgen van het Klaverblad, bij het opruimen van de 
kerststal en andere voorkomende werkzaamheden. Vele handen maken immers 
licht werk!! Geeft u zich op bij het secretariaat, bij voorkeur per e-mail! 
 
We kijken terug op een mooi Kerstweekend, waarbij onze kerk heel mooi was 
versierd, het koor zijn uiterste best heeft gedaan om, o.l.v. Olof Vugs en met 
bijzonder orgelspel van Frans van Ittersum, alle vieringen muzikaal fraai te 
omlijsten, onze kosters, acolieten en collectant overuren maakten om alle 
vieringen in goede banen te leiden: HEEL VEEL DANK aan allen die zich 
hebben ingespannen om van Kerstmis een mooi en warm feest te maken. 

 

 
 
  

Parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, 
Valkenburgerplein 20, 2103 AT  Heemstede 

023-5286608 / info@olvh.nl / www.parochiesklaverblad.nl 
IBAN-nummer NL25 INGB 0000 2975 54  
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