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april
April, de maand van de Goede Week
en van Pasen. In onze parochie ook
de maand waarin een aantal kinderen
zijn of haar Eerste Heilige Communie
mag ontvangen.
De iconen van Clara en Franciscus,
die afgelopen maand in De Nieuwe
Stad waren, zullen vanaf 14 april te
zien zijn in De Drie Stromen.
Op 6/7 april is er een viering van Verzoening en Vergeving in onze
beide kerken. Na die viering is er, voor wie dit wenst, gelegenheid
om een persoonlijke biecht uit te spreken.

Parochie De Graankorrel heeft een nieuw telefoonnummer. Het nieuwe nummer is 06 5878 5614.

Pater Yan
Een nieuwe voorganger midden onder u. Ik ben Pater Yan Asa, svd, afkomstig uit
West Timor - Indonesia. Ik ben lid van de missionarissen van Steyl,
congregatie SVD (Societas Verbi Divini) wat betekent Gezelschap van het
Goddelijk Woord. Sinds 2007 ben ik priester gewijd op Timor. Een jaar na
mijn priesterwijding ben ik in 2008 uitgezonden naar Nederland als
missionaris. Het was in eerste instantie niet makkelijk om mij aan de situatie
van de kerken, cultuur, taal en het weer in Nederland aan te passen. Maar
langzaam maar zeker ben ik ingegroeid bij de Nederlandse kerken in Den
Haag. Daarnaast heb ik ook Indonesische vieringen in Den Haag en Rijswijk.
In totaal heb ik tien jaar in Den Haag gewoond en gewerkt. Begint januari
2019 ben ik naar Duivendrecht komen wonen. Ik ben nu lid geworden van de
Pastorale team regio Clara en Franciscus en als eerste verantwoordelijk van
de Urbanus Parochie-Duivendrecht. Ik bid en hoop dat ik in de komende
jaren voor u en de kerkgemeenschap in deze regio veel kan betekenen. Ik
wens u allen een goede en gezegende veertigdagentijd, goede week en Pasen.
Pater Yan Asa

Oecumenische Vastenmaaltijd en Ouderenkring
Op donderdagochtend 11 april wordt in de Nieuwe Stad de Ouderenkring
gehouden. De ochtend heeft een oecumenisch karakter met als thema: Pasen.
Vanaf 9:30 uur koffie, de dienst begint om 10:30 uur en na de dienst is er een
lunch waarvoor een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Graag opgeven bij:
Sylvia van Rijn (6968125) of Hilda Karsijns (4161055).
En in de vastentijd is er elke woensdagavond in De Nieuwe Stad om 18:30
uur een oecumenische Vastenmaaltijd van water en brood. Daarna een korte
viering om 19:00 uur. Op woensdag 17 april wordt de invulling van deze
avond verzorgd door de MOV-groep van onze RK parochie.

Witte Donderdag en Goede Vrijdag
Op Witte Donderdag is er alleen in De Nieuwe Stad een viering om 19:30
uur, met daarna aanbidding.
Op Goede vrijdag is er een kruisweg in beide kerken, om 15:00 uur. Dan kunt
u bloemen meebrengen voor de bloemenhulde bij het kruis. Die bloemen
worden vervolgens gebruikt om met Pasen de kerk te versieren. Maar het is
ook een goed idee om in plaats van bloemen geld te geven, want daarmee kan
dan de rest van het jaar bloemen gekocht worden voor het altaar.

GRAANKORRELS
 Er is Doopinformatie in De Drie Stromen op zondag 7 april na de zondagsviering en ook weer op 5 mei. Deze maand niet in De Nieuwe Stad.
 Met de verkoop van heerlijk vers bereid eten heeft Daniëlle Arnold samen met de mensen van de Graankeuken in januari en februari in totaal
€ 450,- verdiend voor de parochie.
 Op 13/14 april is het Palmzondag. In allebei de kerken palmpasenprocessie: in DNS met de EHC-groep, in DDS met de Kinderwoorddienst.
 Niet alleen de parochie, maar ook pater James Arul heeft sinds kort een
nieuw telefoonnummer: 06 22 16 58 97.
 Dans als Gebed. Op woensdag 10 april wordt de serie avonden afgesloten. Bij voldoende belangstelling komt er in het najaar rond een ander thema
weer een serie van 5 dansavonden. Nel Klaver hoopt dat er dan nog meer
mensen geïnspireerd worden om eens mee te komen doen.
 Plantenwandelingen vanaf 20 april de hele zomer, steeds op zaterdagochtend van 10:30 tot 12:00 uur. Georganiseerd door de biologe Tet Roetman.
Bij haar kunt u informatie krijgen over data en kosten: e.roetman@planet.nl
VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK EN PASEN 2019
Kerk De Drie Stromen

Kerk De Nieuwe Stad

Palmzondag
14 april

11.15 uur pater R. Supardi
met kinderkoor HAB

11.30 uur pater F. Mulders
met koor Lobi Makandra

Witte Donderdag
18 april

geen RK viering

19.30 uur pater J. Arul
met koor Gaasperdam

Goede Vrijdag
19 april

15.00 uur WoCo-groep
met samenzang

15.00 uur diaken H. Hartog
met samenzang

Paaswake
20 april

geen RK viering

20.00 uur pater F. Mulders
Lobi Makandra + Stanvaste

Eerste Paasdag
21 april

11.15 uur pater Y. Asa
met koor GD en kinderkoor

11.30 uur pater M. Jehandut
met koor Bijlmermeer

Tweede Paasdag
22 april

geen RK viering

10.30 uur pater J. Arul
en diaken H. Hartog
Eerste H. Communie

LITURGISCH ROOSTER voor april
Vrijdagse vieringen
Op vrijdag 5 april in De Drie Stromen om 10:00 uur eucharistieviering met na
afloop aanbidding. Op de vrijdagen 12 en 26 april om 10:30 uur is er een
korte viering in de Drechtzaal van DDS. Op Goede Vrijdag 19 april is er in
beide kerken om 15:00 uur een kruiswegviering met bloemenhulde.
Zaterdagsviering
Op de zaterdagen 6, 13 en 27 april is er de gebruikelijke avondviering om
19:00 uur in De Drie Stromen. Op zaterdag 20 april is om 20:00 uur de
Paaswake in De Nieuwe Stad, er is dan geen avondviering in De Drie
Stromen.
Zondagsvieringen
Op zondag 7 april is er in DDS om 11:15 uur en in DNS om 11:30 uur een
viering van Verzoening en Vergeving. Met na afloop gelegenheid voor een
persoonlijke biecht. Ook op Palmzondag 14 april, Eerste Paasdag 21 april, en
zondag 28 april zijn de vieringen op de normale tijden.
Op Tweede Paasdag, maandag 22 april, is de Eerste H. Communieviering om
10:30 uur in De Nieuwe Stad.
Doopviering
Op 28 april in De Nieuwe Stad, tijdens de zondagsviering.
Katholieke vieringen in bejaardencentra
9 april
10:00 uur
J. Arul
23 april
15:00 uur
G. Noom
24 april
15:30 uur
G. Noom

Koornhorst
Evian Roland Holsthuis
De Venser

PAROCHIE AGENDA
25 april

19:00 uur

Bijbel Studie

DDS

COLLECTES in februari 2019
Kerkcentrum De Drie Stromen
voor de parochie
€ 854,92
voor de diaconie
€ 90,97
voor Memisa
€ 196,45

Kerkcentrum De Nieuwe Stad
voor de parochie
€ 456,65
voor de diaconie
€ 98,58
voor Memisa
€ 73,55

