
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn op weg ….   

Op weg van het Luthuliplein naar de Renswoudestraat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 maart 2019 



Er is op 28 februari weer een overleg geweest van de werkgroepen 

binnen onze parochie. Een groot deel van de bespreking ging over het 

voorgenomen vertrek uit De Nieuwe Stad, en alles wat daarmee 

samen hangt.. We zullen de belangrijke punten in deze tweede 

Nieuwsbrief voor u  op een rij zetten. 

 

STAND VAN ZAKEN OP DONDERDAG 28 FEBRUARI 2019 

WERKGROEPENVERGADERING VAN DE PAROCHIE  

 

Om te beginnen is afgesproken, dat er zowel vóór de zomervakantie 

als daarna een parochievergadering zal worden gehouden. Zodoende 

krijgen alle parochianen de gelegenheid om uit de eerste hand te 

horen wat er zoal gaande is, en ook om hun eigen vragen en ideeën 

aan de orde te stellen. 

 

Dan hier de eerste resultaten van de werkgroepen, in het kader van 

“Samen op weg naar één kerk”. 

 

Werkgroep Logistiek 

In De Nieuwe Stad heeft Wim Hilderink een inventarisatie gemaakt 

van alle bezittingen van onze parochie De Graankorrel. Hij heeft 

berekend dat daarvoor in De Drie Stromen 25 strekkende meters 

kastplanken zouden moeten worden vrij gemaakt. Er zal veel 

uitgezocht moeten worden van te voren. Welke dingen kunnen we 

ook weer gaan gebruiken in De Drie Stromen, en wat moet er in ieder 

geval bewaard worden voor het nageslacht. In De Drie Stromen 

zullen Chris Vonk en Ria Kooistra nu gaan kijken op welke manier 

alles een plaats kan krijgen, waar nog ruimte is en waar ruimte 

gemaakt kan worden. 

 

Werkgroep Koren 

Antoinette van der Meer zal op 9 mei, tijdens het eerstvolgende 

koren-overleg, met de verschillende koren afspraken gaan maken. 

Voor die tijd zullen die koren hun wensen en mogelijkheden al 

onderling hebben besproken. 



Het Liturgisch Beraad 

Op 18 februari is er een vergadering geweest, waarop niet alleen over 

de roosters, maar ook over andere zaken belangrijke opmerkingen 

gemaakt zijn. Zo is er voorgesteld om bij wijze van gewenning in de 

maanden september, oktober en november steeds alvast één weekend 

te plannen, waarop er géén viering zal zijn in De Nieuwe Stad. We 

komen dan al als gemeenschap bij elkaar op één plek. Niet alleen 

wennen voor de mensen van De Nieuwe Stad, maar zeker ook voor 

de mensen in De Drie Stromen. Zij zullen zich moeten open stellen 

om iedereen welkom te heten in Reigersbos. 

Al eerder is bekend gemaakt, dat er op 1 december ook maar één 

viering zal zijn in onze parochie, maar dan juist in De Nieuwe Stad. 

Die dag zal de bisschop voorgaan in onze viering als afsluiting van 

het 50-jarig bestaan van onze parochie. 

 

Werkgroep Kosters  

Binnenkort zal Jacques van der Meer met alle kosters afspreken om te 

inventariseren wat de mogelijkheden zijn. Een begin is al gemaakt.  

 

Werkgroep Assistenten 

Santa Jaddoe heeft alle liturgische assistenten van De Nieuwe Stad 

benaderd, twee van hen zijn zelfs ook al ingezet in De Drie Stromen.  

 

Het Catechetisch Beraad 

Wat het doopsel betreft wordt er al samen gewerkt. Op 11 februari 

zijn 11 kinderen gedoopt in DDS waarvan 9 nog de EHC zullen doen 

in DNS. De samenwerking was prima en zo hopen we door te gaan. 

 

Werkgroep Beamteam 

De parochie zou heel graag een Beamteam samenstellen van mensen 

die in staat en bereid zijn om beamer-presentaties te maken en om de 

beamer te bedienen. Nu komt dat op te weinig mensen neer, 

waardoor in veel gevallen toch maar wordt gekozen voor het maken 

van een boekje. Wilt u hieraan gaan meewerken of wilt u het leren, 

neem dan s.v.p. contact op met het parochiesecretariaat. 



Werkgroep Vervoer 

Jacques van der Meer stelt voor om vanaf januari 2020 parochianen die 

(tijdelijk) niet zelfstandig naar de Drie Stromen kunnen komen, 

kerkvervoer aan te bieden op de zondagmorgen. U wordt dan van 

huis opgehaald en na de viering weer thuis gebracht. U dient nog wel 

enigszins mobiel te zijn of met een rollator te kunnen lopen. Als u aan 

een rolstoel gebonden bent of aangewezen op een scootmobiel dan 

kunt u niet van deze dienst gebruik maken. In dat geval kunt u zich 

inschrijven bij  RMC (aanvullend openbaar vervoer). Deze organisatie 

is hier op ingericht. We willen inzicht krijgen in vraag en aanbod en 

uitzoeken of dit voorstel haalbaar is. Daarom: 

1. Als u graag van deze kerkvervoersdienst gebruik wil gaan 

maken als passagier, kunt u zich vanaf nu opgeven bij het 

Parochiecentrum door te bellen of te mailen. 

2. Als u zich bij toerbeurt (ongeveer 1x per maand) beschikbaar 

wilt stellen om parochianen te halen en na de viering weer thuis te 

brengen kunt u dat ook melden. 

Het parochiecentrum is open op maandag of vrijdag tussen 10 en 12 

uur: 020 4002807 of u kunt mailen naar: pardegraankorrel@hetnet.nl 

Een andere mogelijkheid is, om onderstaand formuliertje volledig in 

te vullen en in te leveren. Aanmeldformulieren komen ook achter in 

de kerk te liggen. Al deze informatie staat ook op de website. 

 

Naam 

  --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Straat       postcode 

  --- --- --- --- --- --- --- --- ---              --- --- 

Telefoon 

  --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

E-mail  

  --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 

Ik meld mij aan als [ ] passagier  

[ ] chauffeur 

maart 2019 


