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Het is winter  

 
Wij vinden de winter nog wel eens mooi, kijk naar het plaatje dat een paar 

weken geleden gemaakt is bij het AMC. Maar de winter is ook een moeilijke 

tijd voor vluchtelingen in schamele tenten of zelfs helemaal zonder dak boven 

hun hoofd. Het evangelie van Mattheus zegt al: “Bid dat jullie niet in de 

winter zullen moeten vluchten, noch op de sabbat.” Wij kunnen ons zo’n 

vlucht-situatie amper voorstellen, maar ook om ons heen zijn mensen die hulp 

nodig hebben. Denk aan degenen die vorig jaar aan de Flierbosdreef 

woonden, aan de groep ongedocumenteerden die al jaren door Amsterdam 

zwerft en nu verblijft in een pand in winkelcentrum Reigersbos, aan de 

mensen die een beroep doen op Stap Verder, of op het Jeanette Noëlhuis. 

Laten we hen niet vergeten.  



ACTIE KERKBALANS 

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Uw kerk kost geld. De ere-

diensten, de activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, 

pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om 

de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten. Daar-

om is er de actie Kerkbalans. Een gezamenlijke actie van de Rooms-

Katholieke, de Protestantse en de Oud-Katholieke Kerk. Drie kerkgenoot-

schappen die jaarlijks een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeen-

schappen. Zij vragen hun leden een gulle bijdrage te geven voor hun eigen 

kerk.  

 

Deze actie begint in januari en loopt het hele jaar door. In het verleden kregen 

onze parochianen altijd een acceptgiro aan het begin van het jaar, met het ver-

zoek om een financiële bijdrage. U bent daar altijd ruimhartig op ingegaan. De 

banken hebben besloten, met ingang van 1 januari 2019 het gebruik van ac-

ceptgiro’s helemaal af te schaffen. Daarom wil onze parochie nu alvast begin-

nen met het introduceren van een nieuw systeem waarmee parochianen kun-

nen doneren aan hun kerk, namelijk de incasso-machtiging. Het is niet echt 

een nieuw systeem, u kent het al van abonnementen, huurbetalingen, en vele 

andere vormen van zakelijke betalingen. Voor de parochie is het nieuw. 

 

Bij de volgende Saamhorig treft u een brief aan waarin het bestuur u vraagt 

om zo’n incassomachtiging af te geven voor uw vaste bijdrage. Dat kan per 

maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar. Volledig ingevulde machtigin-

gen zal de parochie gebruiken om uw eigen bank te vragen het ingevulde be-

drag over te boeken naar de parochie. U hoeft daar dan zelf niets meer aan te 

doen, het loopt door totdat u zelf de machtiging intrekt.  

 

Natuurlijk zijn er mensen die nu al een automatische afschrijving hebben lo-

pen bij hun bank. Hun bijdragen komen met grote regelmaat bij de parochie 

binnen, en vormen de vaste basis van het financiële beleid.  Deze mensen hoe-

ven uiteraard niet ook nog een machtiging af te geven voor een incasso. Wel 

vragen we hen, het bedrag zo nodig aan te passen aan het tegenwoordige 

prijsniveau. Sommige bedragen zijn al in de guldentijd vast gelegd en stellen 

nu niet zoveel meer voor. Maar altijd geldt: u bepaalt zelf wat u kunt missen. 

En wat u ook beslist, onze parochie de Graankorrel is u heel dankbaar voor 

uw bijdrage.  



GRAANKORRELS 
 Op zondag 5 februari is er doopinformatie voor de kinderdoop in kerk 

De Drie Stromen. Het begint om 12.30 uur. De Drie Stromen staat aan de 

Renswoudestraat (winkelcentrum Reigersbos).  

 Samen zingen in De Drie Stromen: elke 2e woensdag van de maand 

van 11.30 tot 12.00 uur. Er wordt afwisselend repertoire gezongen voor men-

sen die van zingen houden. Iedereen is welkom, de kerk staat voor u open.  

 Op 3 februari organiseren de 4+2 kerken van De Nieuwe Stad de voor-

stelling ‘Kom naar voren; 500 jaar Reformatie’ door Kees Posthumus. Vooraf-

gaand organiseren we een Luthermaaltijd. De maaltijd begint om 18 uur, de 

voorstelling om 19.30 uur. Kaarten kosten 5,- voor de voorstelling of 7,50 voor 

voorstelling en Luthermaaltijd samen en zijn verkrijgbaar aan de boekentafel 

van de ELG (in Kerkcentrum DNS) of online via volgende link: 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kom-naar-voren-500-jaar-reformatie-door-kees-

posthumus-30979007044.  De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers voor 

de keuken, het serveren van de maaltijd, achter de bar en aan de kassa. 

 Zondag 5 februari organiseert Jong bisdom Haarlem-Amsterdam een 

dag voor alle tieners uit het bisdom. De dag begint met een eucharistieviering 

in Aalsmeer. Aanmelden via: jongekerk.nl  

 Op dinsdag 7 februari nodigt parochie Martelaren van Gorcum een 

ieder van Clara en Franciscus uit in de Gerarduskerk aan de Lombokstraat. 

Daar is een avond met als thema ‘Kerk met toekomst!’. Inleider zal zijn Chris 

’t Mannetje, theoloog en auteur. Hij zegt oa: “Wij zijn allemaal aan het veran-

deren, ook in ons geloven. Er zijn heel nieuwe vormen en plekken van gelovi-

ge betrokkenheid. Waar is groei te vinden?” Na de lezing is er ruimte voor 

gesprek. De Gerardus is open vanaf 19.30; de lezing begint om 20.00 uur. 

 In de Thomas van Aquino-parochie, Rijnstraat 109, is het Plein van 

Siena gevestigd. Het is een plek waar cursussen en bijeenkomsten georgani-

seerd worden: cursussen filosofie, avonden rond literatuur, meditatiebijeen-

komsten. Elke derde donderdag van de maand is er lunchconcert, verzorgd 

door studenten van het Conservatorium van Amsterdam. Regelmatig is er een 

nieuwe expositie van hedendaagse kunstenaars.  

 In het Catharijne Convent in Utrecht is tussen 10 februari en 20 augus-

tus de tentoonstelling “Maria” te zien. Iedereen weet hoe Maria eruitziet en 

zal haar beeltenis meteen herkennen. Ook is bekend dat ze de moeder van 

Jezus is. Maar over haar leven weten we niet veel. Waarom is ze al eeuwen-

lang zo populair? Meer informatie op www.catharijneconvent.nl  

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kom-naar-voren-500-jaar-reformatie-door-kees-posthumus-30979007044
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kom-naar-voren-500-jaar-reformatie-door-kees-posthumus-30979007044


GEBEDSWEEK VAN DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN 

Heer, help mij om altijd een vriendelijk woord voor anderen te hebben,  

ook als zij niet vriendelijk tegen mij zijn.  

Laat mijn hart zo vol van uw liefde zijn dat ik niet snel boos word  

over de grofheid of ongevoeligheid van anderen.  

Help mij om geen wraak te nemen met boze woorden 

die uw Heilige Geest bedroeven en waar ik uiteindelijk spijt van krijg.  

 

Als iemand om een of andere reden kwaad op mij is, terecht of onterecht,  

leer mij dan om altijd zachtmoedig en vriendelijk te reageren  

en af te zien van woorden die olie op het vuur gooien.  

Help mij om in vrede te leven met de mensen om mij heen.  

Amen. 

 

LITURGISCH ROOSTER 

Doopviering 

Op zondag 5 februari in De Nieuwe Stad. 
Katholieke vieringen in bejaardencentra 
14 februari  10.00 uur paters SVD Koornhorst 

22 januari  15.30 uur F. Mulders  De Venser 

28 februari 15.00 uur G. Noom  H. Roland Holsthuis  
 

 AGENDA 
3 februari 18.00 uur Luthermaaltijd  DNS 

3 februari 19.30 uur en voorstelling  DNS 

7 februari 20.00 uur Thema avond   Gerarduskerk 

8 februari 11.30 uur Samen zingen   DDS 

13 februari 10.00 uur Accepten inpakken  DDS 

16 februari 19.30 uur Bible Sharing   DDS 

23 februari 19.30 uur Inschrijfavond H. Vormsel St. Urbanus 

24 februari 12.30 uur Redactie Saamhorig  DDS 

28 februari 16.30 uur Communicatiegroep  DDS 
 

 COLLECTES in DECEMBER 2016 

Kerkcentrum De Nieuwe Stad Kerkcentrum De Drie Stromen 

voor de parochie € 811,08 voor de parochie € 979,69 

voor de caritas € 397,19 voor de caritas € 391,06 


