
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 19 februari, 10.00 uur, Eucharistieviering, pater Esko Kissboat  
Intenties: in liefdevolle herinnering Con Schoenmaker-van Velthoven, Wil van 
Maanen-Franken,  Cecile Tombrock-Nieuwland, Mary Hulsebosch, Agnes 
Margaretha Leuven-Hilhorst en Pieter Johannes Leuven, Mia Janssens-Prince 
 
Zondagavond 19 februari, 18.45 uur, plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, m.m.v. 
E.J. Eradus, orgel  
 
Doordeweekse vieringen: 
Dinsdag 21 februari, 09.00 uur Eucharistieviering, pater Esko Kissboat  
Intenties:  
 
Woensdag 22 februari, 10.00 uur,  hart voor ouderen, pastor Rob Verhaegh 
Intenties: 
 
Woensdag 22 februari, 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 zondag bedraagt 
€ 239, 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.  
 
Nieuwe Hemelvaart-vastenactie voor de Voedselbank! 
De actie start op Aswoensdag 22 februari en loopt tot maandag 10 april, 
Tweede Paasdag. Achterin de kerk worden weer manden voor uw gaven 
neergezet. Wanneer het secretariaat van de pastorie geopend is  maandag-, 
woensdag, en vrijdagochtend van 9-12 kunt u ook daar uw goederen afgeven. 
Het moet uiteraard houdbaar en bruikbaar zijn. Ook non-food producten zijn 
zeer welkom. Eigenlijk alles wat in een supermarkt te koop is. Geen kleding of 
speelgoed. De voedselbankcommissie zorgt er voor dat alle goederen bij de 
Voedselbank terecht komen. Ook gezinnen in Heemstede, Vogelenzang en 
Bennebroek maken er gebruik van! De OLVH-caritascommissaris zal met een 
startdonatie een ferme aftrap geven. Deze voedselbankactie is nog meer dan 
anders bittere noodzaak. Een mooie manier om de medemens bij te staan. 
 
De jaarlijkse Kerkbalansbrief is dezer dagen door een aantal vrijwilligers 
ingestoken en geadresseerd; om de verspreiding zo efficiënt mogelijk te laten 
verlopen zullen de brieven worden bezorgd tezamen met het komende 
nummer van Klaverblad. 
 
Het secretariaat is de komende week uitsluitend op maandag 20 februari 
geopend. In verband daarmee zal er volgende week GEEN NIEUWSBRIEF 
verschijnen. 
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