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De juiste tijden 
 
  

In Saamhorig staan op bladzijde 21 door een samenloop van 
omstandigheden verkeerde tijden voor de vieringen tijdens de Goede 
Week. De juiste tijden van alle vieringen rond Pasen staan hieronder.  

 
VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK EN MET PASEN 

   De Drie Stromen  De Nieuwe Stad 

Palmzondag  11.15 uur M. Jehandut 11.30 uur F. Mulders 
9 april   met koor Gaasperdam met Lobi Makandra 

Witte Donderdag 21.00 uur F. Mulders  21.00 uur M. Jehandut 
13 april  met koor Stanvaste  met volkszang 

op Witte Donderdag kunt u gaven in natura meebrengen naar de viering, 
bestemd voor het Harriet Tubmanhuis op Huigenbos. 

Goede Vrijdag 15.00 uur WoCo-groep 15.00 uur H. Hartog 
14 april  met volkszang  met volkszang 

op Goede Vrijdag kunt u verse bloemen meebrengen naar de viering, voor de 
kruishulde en voor de versiering van de kerk met de Paasdagen. 

Paaswake  19.30 uur M. Jehandut 19.00 uur F. Mulders 
15 april  en H. Hartog, koor GD met Lobi Makandra 

Eerste Paasdag 11.15 uur J. Arul  11.30 uur M. Jehandut 
16 april  met kinderkoor HAB met koor Bijlmermeer 

Tweede Paasdag geen viering in DDS  11.00 uur    1e H. Comm. 
17 april       S. Nebres en H. Hartog  



RAAD VAN KERKEN AMSTERDAM 
Bent u nieuwsgierig naar de mensen achter al die 21 kerken en geloofsgemeen-
schappen die bij de Raad van Kerken Amsterdam betrokken zijn. Wilt u wel 
eens weten wat de Raad is en doet? Kom dan zaterdag 13 mei naar de net-
werkbijeenkomst die de Raad dan organiseert. In de bijeenkomst ligt het 
acccent op de ontmoeting met elkaar. Daarnaast zijn er korte presentaties van 
de Raad, de Taakgroep Vluchtelingen en de Stichting Drugspastoraat. Ook is 
er een aantal muzikale bijdragen vanuit de lidkerken. ´Uitgeprocedeerde´ 
vluchtelingen voor wie wij van ons inzetten zullen voor hapjes zorgen. 
 
Leden van de aangesloten lidkerken en andere belangstellenden zijn van van 
harte welkom. De Netwerkbijeenkomst vindt plaats op zaterdag 13 mei 2017, 
van 13.30 tot 16.30 uur. Plaats: zolder Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 
1A, Amsterdam (lift aanwezig!).De deelname is gratis, in verband met de orga-
nisatie graag opgave vooraf. Opgave vóór 6 mei via: 
raadvankerkenamsterdam@gmail.com Wilt u meer weten over de Raad van  
Kerken Amsterdam? Zie de vernieuwde website: www.rvkamsterdam.nl.  
 

BISDOMBEDEVAART NAAR FATIMA IN SEPTEMBER 
In 2017 is het 100 jaar geleden dat de H. Maagd Maria tussen 13 mei en 13 ok-
tober een zestal keer is verschenen aan drie herderskindertjes. Maria had be-
langrijke boodschappen voor hen over het geestelijk leven van de mensen en 
de vrede in de wereld (het is immers midden in de Eerste Wereldoorlog). In de 
loop van de tijd is Fatima uitgegroeid tot een van de belangrijkste Mariaheilig-
dommen in de wereld. Vanwege het eeuwfeest van de verschijningen organi-
seert het Bisdom Haarlem-Amsterdam van 11 t/m 16 september een beschei-
den bedevaart naar Fatima en Lissabon. Er is slechts plek voor zo’n zestig pel-
grims en een zeer beperkt aantal eenpersoonskamers. 
 
Meer informatie over dit diocesane aanbod vindt u in het paasnummer van de 
SamenKerk, of via email: bedevaart@bisdomhaarlem-amsterdam.nl Achter in uw 
parochiekerk liggen folders of kijk op de website van het bisdom 
(www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl) of de website van de katholieke 
reisorganisatie VNB (www.vnb.nl). Aanmelding voor deze reis verloopt via de 
VNB. De inschrijving sluit op 1 augustus 2017.   



GRAANKORRELS 
 Op zondag 2 april  is er doopinformatie in De Drie Stromen, om 12.30 
uur. Renswoudestraat 75. Op dinsdag 2 mei is er doopinformatie in De 
Nieuwe Stad. Het begint om 19.30 uur. Luthuliplein 11.  
 Gedurende de vastentijd zijn er speciale gebedsbijeenkomsten in onze 
parochie. In De Drie Stromen is een eucharistie, op de vrijdagochtenden t/m 
31 maart, om 11.00 uur met pater James Arul en diaken Han Hartog. Na de 
mis aanbidding van het Allerheiligste, en aansluitend gelegenheid tot een 
privé-biecht bij pater James. In De Nieuwe Stad wordt elke week een oecume-
nische vastenmaaltijd gehouden. Een maaltijd van brood en water, woensdags 
om 18.30 uur in de crèche-ruimte. Voorbereid groepen van de deelnemende 
kerken waaronder ook uit onze Parochie. 
 Voor DDS én DNS: op Witte Donderdag 13 april kunt u gaven in na-
tura meebrengen in de viering, zie achterzijde. Op Goede Vrijdag 14 april kunt 
u verse bloemen meebrengen naar de viering. Die worden gebruikt bij de 
Kruishulde en voor versiering van de kerk met de Paasdagen.  
 Samen zingen in DDS elke 2e woensdag van de maand, van 11.30 tot 
12.00 uur. Afwisselend repertoire, iedereen is welkom. 
 Op maandag 24 april, 14.00 tot 17.00 uur, studiemiddag met Protes-
tantse en Katholieke theologen over Eucharistie en Avondmaal. Opgave wen-
selijk via mail secretariaatmeuwi@outlook.com of telefonisch via Karel Claassen : 
020- 664 18 34 of 06–51 60 99 39. Thomaskerk , Pr. Irenestraat 36. 
 Pater Esteban Kross, vicaris-generaal van het bisdom Paramaribo, heeft 
de Suriname Werkgroep bedankt voor de € 1.000,- voor de restauratie van het 
pijporgel in de kathedraal. Iedereen die heeft meegeholpen door een gift in de 
collecte of het kopen van eten in DNS: hartelijk dank.  
   De Zonnebloem afdeling Amsterdam Zuidoost houdt op zaterdag 
22 april een FANCY-FAIR EN SPULLENMARKT in kerkcentrum De Drie 
Stromen, Renswoudestraat 75 (winkelcentrum Reigersbos) en wel van 
11.00-15.00 uur met o.a. een boekenbeurs/kledingbeurs, rad van avontuur, 
touwtje trekken, ballen gooien, sjoelen, dammen, schaken, tekeningen ma-
ken. Verkoop van warme en koude dranken, eigengemaakte taart en soep. 
De opbrengst komt ten goede aan activiteiten van de Zonnebloem voor 
mensen met een fysieke beperking.  TOEGANG GRATIS.  Wie 
goede spullen heeft voor de verkoop kan die na Pasen inleveren, woensdag 
19 en vrijdag 21 april, 10.00 en 12.00 uur. Parochiecentrum achterzijde DDS.
 



GOEDE GAVEN IN NATURA 
Op Witte Donderdag verzamelen wij weer onze GAVEN IN NATURA als blijk 
van onze dienstbaarheid, in de avondvieringen van De Drie Stromen en van 
De Nieuwe Stad. Dit jaar zijn onze gaven bestemd voor het Harriet  
Tubmanhuis op Huigenbos in de Bijlmermeer. Een huis dat tijdelijk onderdak 
biedt aan vrouwelijke vluchtelingen en hun kinderen, die nog geen verblijfs-
vergunning hebben gekregen. 
 
Zeer welkom is: thee, limondadesiroop, servetten, rijst, pasta, pastasaus, tonijn 
en zalm in blik, zoet broodbeleg, noten, dadels, vijgen en vers fruit zoals: man-
darijnen, appels, sinaasappelen, kiwi's en avocado's. 
Ook douchegel, shampoo, tandpasta, tandenborstels en wasmiddel (color) zijn 
altijd nodig. Breng s.v.p. GEEN  koffie mee of groenten uit blik. 
Van harte aanbevolen en alvast dank voor uw gaven ! 

Jacques van der Meer 
 

LITURGISCH ROOSTER 
Doopviering 
Op Paaszaterdag in de Paaswake volwassenendoop in De Drie Stromen. 
 
Katholieke vieringen in bejaardencentra 
11 april  10.00 uur paters SVD Koornhorst 
25 april 15.00 uur G. Noom  H. Roland Holsthuis  
26 april  15.30 uur F. Mulders De Venser 
 
 PAROCHIE-AGENDA 
6 april  20.00 uur Werkgroepen overleg  DNS 
18 april 16.30 uur Communicatiegroep  DDS 
18 april overdag  nieuwe Saamhorigs ophalen Duivendrecht 
19 april overdag  Saamhorig tellen/klaarleggen DNS en DDS 
20 april 19.30 uur Bible Sharing   DDS 
22/23 april   Saamhorig bezorgen  hele parochie 
 

 COLLECTES in FEBRUARI 2017 
Kerkcentrum De Drie Stromen  Kerkcentrum De Nieuwe Stad 
voor de parochie € 709,10 voor de parochie € 829,13 
voor Memisa €  124,80 voor Memisa €   67,85 


