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Solidaridad Nederland werkt aan de 

eerlijke en duurzame productie van: 
 

katoen, zuivel, thee, suikerriet, 

groente & fruit, GOUD, soja, ca-

cao, koffie, textiel en palmolie. 

 

Steun de collecte in onze twee kerken 

op 27 november of geef via de websi- 

te  www.solidaridad.nl/doneer  James Blameful en zijn collega in de Malibu-mijn, Ghana 

 

Glimmend goud is vaak doffe ellende. Wereldwijd werken 25 miljoen men-

sen in de goudmijnbouw. Dat is soms onveilig en fysiek erg zwaar. Mijn-

schachten storten in en er wordt onbeschermd met giftig kwik gewerkt. Bo-

vendien zien mijnwerkers maar weinig terug van de werkelijke waarde van 

hun goud. Daarnaast wordt veel natuur vernietigd en het milieu verontrei-

nigd met kwik en cyanide. Solidaridad zet zich in voor mijnwerkers als James, 

door trainingen, kennisoverdracht en de aanschaf van veiligheidsmateriaal. 

 

Goed goud. Voor topsporters is goud een geweldige ervaring, maar voor de 

goudmijnwerkers vaak doffe ellende. Daarom hopen elf olympisch  

kampioenen, zoals Jochem Uytdehaage, Inge de Bruijn, Ron Zwerver en  

Marianne Timmer, het Internationaal Olympisch Comité te overtuigen, zodat 

de gouden olympische medailles in 2020 van eerlijk goud worden gemaakt.  

Want bij een eerlijke wedstrijd, hoort ook een eerlijke prijs!  



DE NIEUWE VERTALING VAN HET ONZE VADER GEBED 
 

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft laten weten: 

Vanaf het weekend van 27 november, het begin van dit Kerkelijk jaar, wordt 

er in het Nederlandse Taalgebied in de Rooms-Katholieke kerk een nieuw 

Onze Vader gebeden. Hier leest u waarom dat is, en wat er zal veranderen. 

 

Decennia lang bleek het niet mogelijk om tot een gezamenlijke tekst van het 

Onze Vader te komen voor het Nederlandse taalgebied. Een speciale 

commissie heeft nu van de beste vertalingen uit de Vlaamse en de 

Nederlandse versie één gebed gemaakt. Zowel de Nederlandse en Belgische 

Bisschoppenconferenties, alsook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst 

hebben hun goedkeuring verleend. 

 

“De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige 

gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan 

naar de nieuwe vertaling”, zegt bisschop Jan Liesen van Breda, referent voor 

de liturgie. “Een zelfde moeilijkheid deed zich voor, toen bij het verschijnen 

van het Altaarmissaal in 1979 vertrouwde teksten werden vervangen door 

andere formuleringen in de eucharistie. Maar uiteindelijk is ook toen een 

snelle gewenning mogelijk gebleken. Het is mooi en verheugend dat Neder-

land en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen bidden.” 

   

bekende versie nieuwe versie 

Onze Vader 

die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, 
uw wil geschiede op aarde  
zoals in de hemel. 
Geef ons heden  
ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schuld 

zoals ook wij aan anderen 

hun schuld vergeven 

en leid ons niet in bekoring 

maar verlos ons van het kwade. 

Onze Vader 
die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, 
uw wil geschiede op aarde 

zoals in de hemel. 
Geef ons heden 

ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 

aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving, 

maar verlos ons van het kwade. 



GRAANKORRELS 
 In december is er geen doopinformatie voor de kinderdoop in kerk De 

Nieuwe Stad. Wel is er een informatiebijeenkomst op zondagmiddag 11 de-

cember om 12.30 uur in kerk De Drie Stromen, Renswoudestraat (vragen naar 

Santa Jaddoe).  

 Eveneens op zondag 11 december 2016 om 16.00 uur is weer de jaar-

lijkse Kerst-samenzang in De Drie Stromen. Met medewerking van het RK 

Parochiekoor en de Cantorij van De Drie Stromen. Kijk voor de invulling van 

het programma in de nieuwe Saamhorig nummer 5. 

 Kijk van tijd tot tijd nog eens op onze website  

www.parochiedegraankorrel.nl om te zien wat er in uw parochie gaande is.  

Er worden activiteiten aangekondigd, foto’s geplaatst van bijeenkomsten of 

speciale vieringen, er zijn verslagen te lezen van gebeurtenissen die al weer 

voorbij zijn. U kunt er ook doorklikken op de laatste Tussentijds of Saamhorig 

en deze bladen online lezen. Kortom, de moeite waard.   

 Op zaterdag 17 december zijn alle tieners (12 t/m 16 jaar) uit bisdom 

Haarlem-Amsterdam uitgenodigd voor het kerstfeest van LifeTeen Haarlem. 

Het feest zal plaatsvinden in Haarlem. Praktische informatie is te vinden op 

de website www.jongekerk.nl 

  Op zondag 18 december zullen alle jongeren uit het bisdom samen 

Kerst vieren, en wel in de Boomkerk aan de Admiraal de Ruyterweg in Am-

sterdam. Ook hierover is nadere informatie te vinden op www.jongekerk.nl 

 

BEZINNINGSMOMENTEN IN DE ADVENT 

Op drie vrijdagen in de Advent, te beginnen op 

vrijdag 2 december en daarna nog op 9 en 16 

december van 11 tot 12 uur, organiseren we in 

kerkgebouw De Drie Stromen een 

bezinningsmoment. We nemen de tijd om ons in 

deze periode van het jaar voor te bereiden op de 

geboorte van Hem die we verwachten: Jezus van 

Nazareth. Dat doen we in gebed, aan de hand van 

een inspirerende tekst,  door het zingen van een 

lied, het in stilte aanwezig zijn bij het uitgestelde 

Sacrament in de monstrans, en ter afsluiting het 

bidden van het aloude Angelus gebed. Voor meer 

informatie kunt u terecht bij Santa Jaddoe of Han Hartog.  



VACATURE 
Het locatie bestuur van de Graankorrel is door het vertrek van het bestuurslid 

Communicatie op zoek naar een gemotiveerde vrijwilliger.  Dit bestuurslid 

ziet toe op de in- en externe communicatie van de parochie. Dit loopt van 

inbreng in de redactie van Saamhorig tot het up-to-date houden van de 

website. Uitgebreidere omschrijving staat op de website. Bij belangstelling 

graag contact opnemen met het secretariaat van de parochie. 

 

SURINAME 40 JAAR ONAFHANKELIJK 

Suriname is op 25 november 1975 onafhankelijk geworden van Nederland. In 

DDS is daaraan aandacht besteed op 20 november. In DNS gebeurt dat op 27 

november. In december zal er in dit verband door de Werkgroep Suriname in 

DNS nog een collecte gehouden worden ten bate van het restauratiefonds 

voor het orgel van de basiliek van Paramaribo. 

 

LITURGISCH ROOSTER 

Doopviering 

Op zondag 18 december doop tijdens de zondagsviering in De Nieuwe Stad. 
Katholieke vieringen in bejaardencentra 

8 december  10.00 uur paters SVD  Koornhorst 

27 december 15.00 uur F. Mulders  H. Roland Holsthuis  

28 december  15.30 uur G. Noom  De Venser 

 
 PAROCHIE-AGENDA 
29 november 16.30 uur Communicatiegroep  DDS 

2 december 11.00 uur Advent bezinning  DDS 

9 december 11.00 uur Advents bezinning  DDS 

11 december 16.00 uur Kerst Samenzang  DDS 

15 december 19.30 uur Bible Sharing   DDS 

16 december 11.00 uur Advents bezinning  DDS 

16 december 12.30 uur Redactie Saamhorig  DDS 

 

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

voor de parochie € 885,85 voor de parochie € 1.279,08 

voor de caritas € 217,63 voor de caritas € 142,92 

voor Missio € 141,57 voor Missio € 127,10 


