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 VERBODEN TE KLAGEN 

(Een opvallend artikel in Katholiek Nieuwsblad van half juli!)  

 

Paus Franciscus heeft zijn gevoel voor humor duidelijk nog niet verloren.  

‘Verboden te klagen’ staat er op het waarschuwingsbordje dat sinds kort op 

de deur zit naar het appartement van Paus Franciscus in Casa Santa Marta. 

 

Goede raad 

Onder de waarschuwing is te lezen: “Overtreders lijden aan een syndroom 

van slachtofferschap met als gevolg een verlaging van het gevoel voor humor 

en het probleemoplossend vermogen.” Daaronder volgt nog een extra 

waarschuwing voor mensen die klagen in aanwezigheid van kinderen: die 

overtreders krijgen dubbel zo veel straf. De tekst eindigt met een goede raad: 

“Om het beste uit jezelf te halen moet je je richten op je eigen mogelijkheden 

en niet op je eigen beperkingen, kortom: stop met klagen en doe iets om je 

leven ten goede te veranderen.” 

Italiaanse psycholoog 

De tekst op het bordje is van Salvo Noé. De Italiaanse psycholoog heeft 

verschillende coachingstrajecten opgezet en heeft meerdere boeken op zijn 

naam staan. Noé was op 14 juni aanwezig bij de woensdagaudiëntie van de 

paus. Na afloop mocht hij Franciscus de hand schudden en overhandigde 

hem daarbij een van zijn boeken, een armbandje en het bordje. De paus was 

zo verguld met het laatste cadeau dat hij de psycholoog direct liet weten: “Ik 

hang het op de deur van mijn kantoor waar ik mensen ontvang.” Franciscus 

besloot het bordje uiteindelijk toch niet op zijn kantoor in het apostolisch 

paleis te hangen, waar bezoekende staatshoofden wellicht raar zouden 

opkijken van zo’n boodschap. In plaats daarvan hing hij het deze week dus 

op de deur van zijn appartement in Casa Santa Marta. 

Vakantie 

Ook de komende vakantieweken brengt paus Franciscus in Casa Santa Marta 

door. Al in de eerste zomer na zijn aantreden als paus besloot hij zijn 

vakanties niet door te brengen in Castel Gandolfo, de traditionele zomer-

residentie van de pausen. Hoewel paus Franciscus niet echt ‘met vakantie’ 

gaat, doet hij het zoals elke zomer wel een aantal weken rustiger aan. Zo zijn 

er momenteel geen ochtendmissen in Casa Santa Marta. De traditionele 

woensdagaudiënties beginnen weer vanaf 2 augustus. (KN/La Stampa)  



GRAANKORRELS 

 In juli/augustus is het parochiecentrum aan de achterzijde van De Drie 

Stromenkerk alleen open op alle vrijdagmorgens van 10.00 tot 12.00 uur. 

 Vakanties van de pastores 

Sylvia van Rijn 7 juli - 18 augustus 

Han Hartog  29 juli - 12 augustus 

James Arul  27 juli - 9 augustus 

Zoveel mogelijk zal diaken Han Hartog waarnemen voor afwezige pastores. 

Tijdens zijn eigen vakantie kan in voorkomende gevallen contact opgenomen 

worden met de paters SVD in Duivendrecht, 020-699 2392 of via email, alle 

email adressen van de pastores staan voorin Saamhorig. 

 In het weekend van 26/27 augustus wordt er in onze kerken een deur-

collecte gehouden voor de MIVA. 

 Op 2 september is er in De Nieuwe Stad een oecumenische inspiratie 

dag onder het thema: Muziek verbindt over grenzen heen. Informatie op de 

achterzijde, en op onze website www.parochiedegraankorrel.nl. De dag daarna, 

zondag 3 september, wordt de verjaardag van De Nieuwe Stad gevierd met 

een oecumenische viering die al om 10.30 uur begint! 

 Op de Vredeszondag, 24 september aanstaande, is er in beide kerken 

een oecumenische viering. Let op, die beginnen allebei om 11.00 uur. 

 Lopen voor vrede. Van Middelburg tot Leeuwarden, in het hele land 

lopen tijdens de Vredesweek (16 t/m 24 september) mensen mee met een 

Walk of Peace. Op de website vredesweek.nl vind je een overzicht van alle 

plaatsen waar een Walk of Peace gelopen wordt, en meer informatie. 

 Ziekendag in oktober !! Kijk eens achter in de laatste Saamhorig. Op 

dinsdag 24 oktober is er weer een ziekendag. U kunt zich nu al aanmelden, 

sommige mensen hebben dat zelfs al gedaan. 

 De actie kerkbalans duurt het hele jaar. Sommige mensen geven al 

veel in de collecteschaal of maken af en toe een bedrag over naar de rekening 

van de parochie. Anderen hebben zelf een overschrijving bij de bank gere-

geld. Maar er zijn ook mensen die er niet bij stilstaan hoeveel alles kost, en 

hen willen we vragen: kijk nog eens naar wat u tot nu toe geeft, kan dat ho-

ger? Of wilt u nog een machtiging invullen ten gunste van de parochie? Deze 

liggen achter in onze kerkgebouwen. En u helpt de parochie enorm. 

 Op zondag 3 september zullen er in De Nieuwe Stad na de viering 

loten verkocht worden ten bate van het werk van de Zonnebloem in Amster-

dam Zuidoost. Van harte aanbevolen, er zijn leuke prijzen te winnen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITURGISCH ROOSTER 

Eerste vrijdag van de maand  

In augustus is er geen eerste-vrijdag-viering in De Drie Stromen. Dat begint 

weer op vrijdag 1 september om 10.00 uur `s morgens. 
Katholieke vieringen in bejaardencentra 
8 augustus 10.00 uur  paters SVD Koornhorst 

22 augustus 15.00 uur  G. Noom H. Roland Holsthuis  

30 augustus 15.30 uur  G. Noom De Venser 

 COLLECTES in MEI 2017 

Kerkcentrum De Drie Stromen  Kerkcentrum De Nieuwe Stad 

voor de parochie € 1.228,35 voor de parochie € 800,50 

voor de caritas € 118,95 voor de caritas € 92,98 

 COLLECTES in JUNI 2017 

Kerkcentrum De Drie Stromen  Kerkcentrum De Nieuwe Stad 

voor de parochie € 790,85 voor de parochie € 755,03 

voor de caritas € 100,31 voor de caritas € 158,32 

Pinkstercollecte € 223,23 Pinkstercollecte € 191,92 

Muziek verbindt! 

Welke muziek inspireert jou? Wil je naar  muzie  luisteren, zingen, 

dansen, muziek maken? Op zaterdag 2 september vanaf 10.30  uur 

vieren we de 2e Oecumenische Inspiratiedag in De Nieuwe Stad. Het 

jaarlijkse korenfestival wordt een muziekfestival.  

Het thema: MUZIEK VERBINDT! 

Je kunt aan inspirerende workshops meedoen, zoals: 

- zing mee in verschillende talen 

- swing met de worship dance 

- leer spelen op een Indonesische angklung 

- mediteer op muziek 

- maak een gedicht op muziek 

- leer een gospellied zingen  ! 

Ook voor kinderen is er een inspirerend programma, onder andere een 

zangworkshop. 

De dag start om 10.30 uur en eindigt rond 16 uur met een hapje en een 

drankje. Voor soep en fruit bij de lunch wordt gezorgd; we vragen je om 

je eigen broodje mee te nemen. Aanmelden kan via het mailadres: 

oecumenischeinspiratiedag@gmail.com of op de intekenlijst in de kerk. 


