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RK Parochie De Graankorrel Amsterdam Zuidoost 

www.parochiedegraankorrel.nl telefoon: 020 400 2807  mail: pardegraankorrel@hetnet.nl 

 

De tijd na Pasen 

 

 

Die dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een 

dorp dat Emmaüs heet. Ze spraken met elkaar over alles wat 

er was voorgevallen. Terwijl ze met elkaar in gesprek waren 

kwam Jezus naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun 

blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. 



Bazaar voor de Zonnebloem 

 

De afdeling Amsterdam Zuidoost van de Vereniging  

De Zonnebloem is ook dit jaar weer present in De Drie Stromenkerk met een 

Bazaar. Deze jaarlijkse bazaar is op zaterdag 23 april,  van 11.00 - 16.00 uur.  

 

Tot en met vrijdag 22 april kunt u, op maandag, woensdag en vrijdagochtend, 

bij het parochiecentrum artikelen inleveren voor de verkoop. Met de op-

brengst gaan de vrijwilligers van afdeling Amsterdam Zuidoost een gezellige 

kerstmiddag  organiseren voor de gasten van De Zonnebloem in Zuidoost. 

 

Zoals ieder jaar wordt er een ”Winkel van Sinkel” ingericht in de zalen van 

het kerkcentrum. Ook wordt er een grandioze Tombola georganiseerd met 

leuke prijzen, aangeboden door de winkeliers uit heel Zuidoost. Voor een 

schappelijke prijs kan men koffie, thee en frisdrank kopen en een lekker kopje 

soep. Verder zal er een informatiestand staan over het werk van de Zonne-

bloem. Wij zijn voor de afdeling Amsterdam Zuidoost dringend op zoek naar 

bezoekvrijwilligers.  

 

KOMT ALLEN! En laat u informeren. Het is de moeite waard. 

Hennie Egger 

 

Beloken Pasen 

 

Op de eerste zondag na Pasen is het de octaafdag van Pasen ofwel Beloken 

Pasen. Op deze dag wordt de paasweek afgesloten. Beloken Pasen komt van 

‘beluiken’, een oud Nederlands woord dat afsluiten betekent. Er is een fraaie 

verklaring voor de naam die teruggaat op het Johannesevangelie. We lezen 

namelijk in Johannes 20 over de leerlingen van Jezus die zijn samen gekomen. 

Ze hebben de deur afgesloten, uit angst om het lot van Jezus te moeten delen. 

Jezus komt als de opgestane in hun midden en wenst hen vrede. In het 

Jubeljaar 2000 riep paus Johannes Paulus II deze dag uit tot Zondag van de 

Goddelijke Barmhartigheid. Op Barmhartigheidszondag wordt gevierd dat God 

iedere zondaar die berouw heeft zal vergeven. 



GRAANKORRELS 

 

 De eerstvolgende doop-informatieavonden zijn op donderdagavond 14 

april om 20.00 uur in kerkgebouw De Drie Stromen in Reigersbos, en op 

dinsdagavond 3 mei om 19.30 uur in kerkgebouw De Nieuwe Stad aan het 

Luthuliplein. 

 

 Kijk u wel eens op onze website www.parochiedegraankorrel.nl? Onder 

‘vacatures’ staat te lezen:. “We zoeken jonge ouders die bij toerbeurt mee 

willen draaien tijdens de kinder-woorddiensten, en ook jong-volwassenen 

die zich daarvoor willen inzetten. De leidster kan altijd een paar extra han-

den gebruiken. Ook zoeken we ouders die willen helpen om een crèche op 

te richten”. Die crèche is van belang omdat aparte opvang voor de kleintjes, 

tot 5 jaar, veel beter is voor de rust in de groep schoolkinderen.  

 

 Tentoonstelling “De Nieuwe Bavo bloeit” in Haarlem. Van vrijdag 22 t/m 

zondag 24 april 2016 staat de Nieuwe Bavo helemaal in het teken van 

bloemen. De Nieuwe Bavo aan de Leidsevaart is door z’n bijzondere archi-

tectuur en kunstschatten al een aantrekkelijk gebouw om te bezoeken, en 

nog extra tijdens het evenement ‘De Nieuwe Bavo bloeit - voorjaarsbloe-

men en bloemmozaïeken’. Dan wordt de Haarlemse kathedraal helemaal 

versierd met bloemsierkunst en bloemmozaïeken. Daarnaast muziek, een 

foto-expositie en andere activiteiten. Vrijdag & zaterdag 10:00 – 23:00 uur, 

zondag 11:30 – 17:00 uur. Entree volwassenen € 5,-. Informatie en pro-

gramma op de website: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl  

 

 Pasen is wel voorbij, maar onze Vastenactie loopt nog even door. U kunt 

nog steeds bijdragen. Velen van u hebben een acceptgiro in de bus gekre-

gen, of u kunt rechtstreeks geven op bankrekening NL72 INGB 00050 72212 

ten name van Vastenactie Zuidoost. De opbrengst van de hele regio Am-

sterdam Oost en Zuidoost, Diemen en Duivendrecht gaat naar het project 

van pater Frans Mulders. Het is een oecumenisch project van zorg en liefde 

voor de aarde, vooral gericht op scholen en scholieren. Er wordt gewerkt 

aan goede sanitaire voorzieningen en tegelijkertijd aan bewustwording van 

het belang van goede hygiëne. Georganiseerd door het Environmental 

Concern Office in Ghana. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITURGISCH ROOSTER 

Doopviering 

In De Drie Stromen op zondag 10 april ná de zondagsviering. 

In De Nieuwe Stad op zondag 24 april tijdens de zondagsviering. 

 
Vieringen in bejaardencentra 
12 april  10.00 uur paters SVD       Koornhorst 

21 april 10.30 uur paters SVD  Eben Haëzer 

25 april  15.00 uur F. Mulders  H. Roland Holsthuis 

27 april 15.30 uur G. Noom  De Venser 

 
PAROCHIE-AGENDA 

11 april 20.00 uur Algemeen Bestuur DDS 

14 april 19.30 uur  Doopinformatie DNS 

15 april 10.15 uur Pastoraatsgroep DDS 

21 april 19.30 uur Bible Sharing  DDS 

25 april 10.00 uur Accepten inpakken DDS 

 

COLLECTES in FEBRUARI 2016 

Kerkcentrum De Nieuwe Stad Kerkcentrum De Drie Stromen 

voor de parochie € 587,88 voor de parochie € 789,95 

voor de diaconie € 140,80 voor de diaconie € 146,15 

voor Memisa €   93,67 voor Memisa € 187,97 

Wist u dat . . . . . . . 

 

wij op 25 juni met de kerk naar buiten gaan? Onze Inspiratiedag heeft als 

thema “Duurzaam Samenleven”. In een prachtig park in Amsterdam 

Zuidoost verbinden wij onze twee kerkgebouwen door een gezamenlijke 

kerkdienst in de buitenlucht en diverse workshops, ook voor de 

kinderen. Het wordt een gezellig samenzijn, en de dag wordt afgesloten 

met een barbecue. 

Voor deze dag zijn wij nog op zoek naar opbouwers en afbrekers en naar 

mensen die in het bezit zijn van een EHBO-diploma. 

U kunt zich melden bij het parochiecentrum. 020 4002807. 

 


