
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 5 februari, 10.00 uur, Eucharistieviering, pater Tristan Perez  
Intenties: Wil van Maanen-Franken, Mieke Smit-Paanakker en Ton Smit, 
Marianne van der Spek, voor een dierbaar nichtje dat op sterven ligt, Agnes 
Margaretha Leuven-Hilhorst en Pieter Johannes Leuven, Mia Janssens-Prince  
 
Zondagavond 5 februari, 18.45 uur, plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, m.m.v. 
E.J. Eradus, orgel  
 
Doordeweekse vieringen: 

Dinsdag 7 februari, 09.00 uur Eucharistieviering, pater Esko Kissboat  
Intenties:  
 
Woensdag 8 februari, 10.00 uur,  hart voor ouderen, pastor Rob Verhaegh 
Intenties: Wil van Maanen-Franken 
 
Woensdag 8 februari, van 11.30 tot 12.30 uur uitstelling van het Allerheiligste 
en mogelijkheid tot stille aanbidding, pater Esko Kissboat 
 
Zaterdag 11 februari, 17.00 uur Mass in English, pater Tristan Perez 
 

 
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 zondag bedraagt € 357,80 

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.  
 
 
Het is ontzettend fijn dat er twee parochianen zijn die zo snel aan onze oproep 
voor het bezorgen gehoor hebben gegeven. Het is een teken van betrokkenheid 
dat zo velen van u willen helpen ons parochieblad te helpen verspreiden. Het 
parochieteam is u allen hiervoor zeer erkentelijk. 
 
Binnenkort krijgt u van de parochie een brief thuisbezorgd waarin om aandacht 
wordt gevraagd voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans. In deze tijd van sterk 
toegenomen inflatie bevelen wij deze brief alvast van harte bij u aan. De kerk 
kan niet zonder uw geldelijke hulp en hoopt dat velen van u willen bijdragen 
om het vele werk in de parochie te steunen en onze gemeenschap 
toekomstbestendig te houden. 
 
Vanaf 14 februari t/m 14 maart zal onze pater Tristan op reis in zijn 
geboorteland. Wij wensen hem uiteraard alle goeds toe en wensen hem een 
vreugdevol weerzien met zijn dierbaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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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