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ZIEKENDAG 2016 

20 SEPTEMBER  

 

De ziekendag wordt op 

dinsdag 20 september  

gehouden in  

kerkcentrum  

De Drie Stromen.  

 

Aanmelden is verplicht, 

u kunt hiervoor het 

aanmeldformulier in 

deze Tussentijds gebruiken. 

VACATURES IN DE PAROCHIE 
* Er zijn binnenkort nieuwe (hulp)kosters nodig in onze beide kerkgebouwen. 

* Om in De Drie Stromen een crèche te starten op zondagmorgen zoeken we 

ouders die één keer in de maand mee willen helpen volgens een rooster. Ook 

zijn er vaste leidsters nodig voor zo’n crèche. Informatie bij Daniëlle Arnold. 

! Voor deze taken kunt u zich telefonisch melden (4002807) of via de website. 

VRIENDELIJK VERZOEK 

Is uw kind het afgelopen jaar gedoopt, maar heeft u (nog) geen doopcertificaat 

ontvangen? Wilt u dan bellen met 020-4002807 en naam, adres en telefoon-

nummer inspreken. U kunt ook het contactformulier invullen op de website  

www.parochiedegraankorrel.nl. We lopen dan de benodigde gegevens met u na 

en als we alles compleet hebben krijgt u alsnog het certificaat thuisgestuurd. 

http://www.parochiedegraankorrel.nl/




 ZIEKENDAG OP 20 SEPTEMBER 
U bent welkom vanaf 10 uur voor koffie of thee. De ziekendag begint met een 

Eucharistieviering van 11 uur tot 12:30. Tijdens de viering wordt de 

ziekenzalving toegediend aan wie dat graag wil. Na de viering wordt er 

gezorgd voor een smakelijke lunch. Daarna is er nog tijd om met elkaar een 

praatje te maken. De ziekendag wordt om 14.00 uur afgesloten met een gebed. 

 

Heeft u vervoer nodig, dan wordt dit door de organisatie centraal geregeld. 

Aanmeldformulier invullen en opsturen naar: 

Parochiecentrum, t.a.v. ziekendag 2015, Postbus 23720, 1100 EE Amsterdam. 

Of u kunt het afgeven bij het parochiecentrum, tijdens de openingsuren. 

Het aanmeldformulier kan ook ingevuld worden op de website, of aan de 

pastor meegegeven worden na de viering in uw zorgcentrum. 

Inschrijving sluit 5 september. 

 
GRAANKORRELS 

 Van 8 tot 21 augustus is diaken Han Hartog op vakantie, er is dus geen 

spreekuur. Het parochiecentrum is in de zomer alleen op vrijdagmorgen open 

tussen 10.00 en 12.00 uur. 

 Tijdens de viering van 10 juli in De Drie Stromen zijn Nico Brugge en 

Simon Blijleven in het zonnetje gezet. Nico kreeg de Paaskaars van het vorig 

jaar aangeboden vanwege zijn jarenlange inzet als penningmeester van de Be-

heerscommissie van DDS en Simon kreeg vanwege zijn inzet als 25 jaar orga-

nist bij het RK Gemengd Koor Gaasperdam de Zilveren Graankorrel, en  voor 

allebei was er een toepasselijk bloemstuk, gemaakt door Wim Hildrink. 

 In augustus zijn er geen doopinformatie-avonden. De eerstvolgende 

keer is op dinsdagavond 6 september om 19.30 uur in kerkgebouw De Nieuwe 

Stad aan het Luthuliplein en op donderdagavond 8 september om 20.00 uur in 

kerkgebouw De Drie Stromen aan de Renswoudestraat. 

 In de Sint Nicolaas Basiliek aan de Prins Hendrikkade kunt u genie-

ten van Orgelzomer 2016. Organisten uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en 

het Verenigd Koninkrijk komen de muziek van hun eigen voorkeur op het 

prachtige Sauer-orgel ten gehore te brengen. T/m 31 augustus is er elke 

woensdag een concert om 20.15 uur. Kosten € 11,- per keer. Informatie over de 

organisten en het programma op www.muziekindenicolaas.nl  



 

LITURGISCH ROOSTER 
Doopviering 

In augustus is er geen doopviering in onze parochie. 
Katholieke vieringen in bejaardencentra 
9 aug  10.00 uur  paters SVD   Koornhorst 

18 aug 10.30 uur paters SVD  Eben Haëzer 

22 aug  15.00 uur F. Mulders  H. Roland Holsthuis 

24 aug 10.30 uur  paters SVD  De Drecht 

31 aug 15.30 uur G. Noom  De Venser 

 
 PAROCHIE-AGENDA 
2 aug 16.30 uur Communicatiegroep DDS 

26 aug 10.30 uur Redactie Saamhorig  DDS 

 

 COLLECTES in JUNI 2016 
Kerkcentrum De Nieuwe Stad Kerkcentrum De Drie Stromen 

voor de parochie € 684,69 voor de parochie € 1.052,19 

voor de diaconie € 140,01 voor de diaconie € 146,41 

Vernieuwen toiletten (en keukenvloer) in De Drie Stromen. 

 

In de periode van 22 augustus t/m 23 september zullen in De Drie Stromen door 

aannemingsbedrijf HR Construction de toiletgroepen en de keukenvloer worden 

vernieuwd. Dit werk wordt uitgevoerd in fases zodat altijd een aantal toiletten 

beschikbaar blijft. In de 1e fase van 22 augustus t/m 8 september worden de 

damestoiletten en het invalidentoilet vernieuwd. In de 2e fase van 8 september t/m 

23 september volgen de herentoiletten. Bij de vernieuwing wordt een groot deel 

van het tegelwerk, het plafond met nieuwe verlichting en ventilatie en het 

meubilair met o.a. hangende toiletpotten en nieuwe wastafels vernieuwd. Ook 

komen er afvoerputten in de toiletgroepen. Van  8 t/m 23 september wordt ook de 

keukenvloer vernieuwd en ook hier wordt een afvoerput aangebracht. Het 

betekent dat er in de periode van 22 augustus t/m 23 september sprake zal zijn van 

overlast en beperkte gebruiksmogelijkheden van de toiletten en de keuken. Na 

ruim dertig jaar is deze vernieuwing echter noodzakelijk. 

Namens de Beheerscommissie van De Drie Stromen, Chris Vonk 

 


