
Wekelijkse nieuwsbrief 
van de parochie 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
 
Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Zondag 5 maart, 10.00 uur, Eucharistieviering, pastoor Rob Verhaegh  
Intenties: Gé van Bentem, Jan van Doorn, Agnes Margaretha Leuven-Hilhorst 
en Pieter Johannes Leuven, Mia Janssens-Prince  
 
Zondagavond 5 maart, 18.45 uur, plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, m.m.v. 
E.J. Eradus, orgel  
 
Doordeweekse vieringen: 
Dinsdag 7 maart, 09.00 uur Eucharistieviering, pater Esko Kissboat  
Intenties:  
 
Woensdag 8 maart, 10.00 uur, viering hart voor ouderen, pastor Rob Verhaegh 
Intenties: 
 
Woensdag 8 maart, van 11.30 tot 12.30 uur uitstelling van het Allerheiligste en 
mogelijkheid tot stille aanbidding, pater Esko Kissboat 
 
Zaterdag 11 maart, 17.00 uur Mass in English, 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 zondag 19 februari bedraagt € 437,00, voor 

Giro 555 werd € 163,00 opgehaald, en de opbrengst van de collecte van 

afgelopen zondag bedraagt € 319,00, waarvoor wij u hartelijk danken. Uiteraard 
blijft het mogelijk om uw gaven over te maken naar de bankrekening van de 
parochie, die u kunt vinden in het kader onderaan de Nieuwsbrief.  
 
 
De Bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr J.W.M. Hendriks heeft per decreet 
het kerkgebouw van St. Jozef te Bennebroek aan de eredienst onttrokken. Voor 
wie het decreet wil lezen: er zijn enkele exemplaren afgedrukt, te vinden op de 
leestafel, achterin de kerk.  
 
Op zaterdag 18 maart vindt de Stille Omgang plaats. Voor verdere informatie 
en aanmelden verwijzen we u naar de website van de Stille Omgang: 
www.stille-omgang-haarlem.nl. Informatie ligt ook achterin de kerk op de 
leestafel. 
 
Er is een nieuw nummer van ons bisdomsblad Samen Kerk verschenen. Het ligt 
voor u klaar op de leestafel en in de tijdschriftenmolen. Neemt u gerust een 
exemplaar mee; ook iemand anders, die niet zelf naar de kerk kan komen, doet 
u er wellicht een plezier mee. 
 
Op Aswoensdag startte onze voedselbankactie. Een mooie manier om in de 
periode voor Pasen de medemens bij te staan. Uw gaven zijn zeer welkom. De 
manden staan gereed achterin de kerk. U kunt ook door de week goederen 
komen afgeven tijdens de openingsuren van het secretariaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

023-5286608 / info@olvh.nl / www.parochiesklaverblad.nl 
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