
TUSSENTIJDS 
Informatie voor juli 2018 

 
 
RK Parochie De Graankorrel Amsterdam Zuidoost 
www.parochiedegraankorrel.nl   telefoon: 020 400 2807   mail: pardegraankorrel@hetnet.nl 

 

Het is vakantie 
 

Het bestuur en de pastores van onze parochie wensen u een fijne en ont-
spannen zomer toe. Gaat u op reis, kom dan gezond weer terug. Blijft u 
thuis, geniet dan van wat ons eigen stadsdeel te bieden heeft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAROCHIE AGENDA 
In augustus is het parochiecentrum gesloten. De medewerkers zijn onregel-
matig aanwezig, mail wordt wel gelezen. Toch langskomen op maandag-  of 
vrijdagmorgen? Graag ruim van te voren een mail of voicemailbericht. 
24 augustus 11:00 uur  redactie Saamhorig DDS 
3 september 20:00 uur MOV-PCI DDS 



LITURGISCH ROOSTER 
Eerste vrijdag van de maand  
Op 3 augustus om 10.00 uur `s morgens eucharistie in De Drie Stromen. 
Huwelijk 
Het bruidspaar Gordon Felix en Valeska Chotkoe heeft het voornemen om op 
24 augustus 2018 om 16:00 uur hun kerkelijk huwelijk te laten inzegenen  in 
kerkgebouw De Drie Stromen. 
Katholieke vieringen in bejaardencentra 
14 augustus  10.00 uur  paters SVD Koornhorst 
28 augustus  15.00 uur  G. Noom H. Roland Holsthuis  
29 augustus  15.30 uur  G. Noom De Venser 
 

GRAANKORRELS 
 Vanaf zaterdag 21 juli t/m vrijdag 3 augustus zal onze diaken Han 
Hartog van een welverdiende vakantie genieten. In die periode zijn er op 
woensdag en vrijdag geen spreekuren in onze beide kerken. Voor geestelijke 
ondersteuning zijn de paters SVD in Duivendrecht bereikbaar. 
 Meer zomervakantie: in de maanden juli en augustus zal er geen 
doopinformatie zijn. De eerstvolgende informatiebijeenkomsten zijn: in De 
Drie Stromen op zondag 2 september om 12:30 uur, na de zondagsviering, en 
in De Nieuwe Stad op dinsdag 4 september om 19.30 uur ’s avonds. 
 Er zal in DDS weer eten verkocht worden vanaf zondag 26 augustus. 
In DNS is de eerste verkoop op 16 september. Wie ook graag kookt of wil 
helpen kan zich melden bij Züleika James. 
 Walk of Peace tijdens de Vredesweek, van 15 tot 23 september. De 
jaarlijkse Walk of Peace is een wandeling van en voor vrede. Kijk op  
www.vredesweek.nl . Wil je met je eigen organisatie of lokale groep ook een 
Walk of Peace organiseren in de eigen buurt? Neem dan contact op met  
 vredesweek@paxvoorvrede.nl.  
 Het Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert een busbedevaart naar 
Banneux in Belgie op vrijdag 24 t/m dinsdag 28 augustus 2018. Voor informa-
tie: Eva Onderwater (0297) 222 208  of   banneux.bisdomhaarlem@outlook.com 
 
 COLLECTES in juni 2018 
Kerkcentrum De Drie Stromen  Kerkcentrum De Nieuwe Stad 
voor de parochie € 1.312,56 voor de parochie € 951,50 
voor de diaconie €    178,90 voor de diaconie  € 157,84 


