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FEBRUARI
Februari is de maand van de Memisa Collecte. In het weekend van 9 en
10 februari zal er voor Memisa gecollecteerd worden. Memisa is de afkorting voor Medische Missie Actie, het is een organisatie die zich vooral richt op de gezondheid van moeders tijdens de zwangerschap, rond de
geboorte, en in het algemeen de
gezondheid van moeders en kinderen
in ontwikkelingslanden. De collecte
wordt van harte aanbevolen.
Op 15 februari in De Drie Stromen de workshop “Bijbelverhalen in beweging”. Op de volgende bladzijden staat meer informatie hierover.
Zaterdag 23 februari worden in een speciale viering om 17:00 uur in
De Drie Stromen de kinderen uit de Eerste Communiegroep gedoopt,
ongeveer 10 kinderen die nog niet gedoopt zijn toen ze klein waren.
En ook in februari elke vrijdagmorgen een korte Eucharistieviering om
10:30 uur in de Drechtzaal van De Drie Stromen. Alleen op de eerste
vrijdag 1 februari was het een langere viering die om 10:00 uur begon.

Nieuwjaarstoespraak 2019
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 13 januari 2019 is door de
parochiesecretaris Chris Vonk een toespraak gehouden, waaruit u hieronder
de belangrijkste passages kunt teruglezen. De receptie was druk bezocht en
verliep in een geanimeerde sfeer. Zie ook de website.
Beste parochianen,
Ik wil even kort terugkijken naar 2018. In het afgelopen jaar heeft onze
parochie te maken gehad met een beperkt aantal mensen dat het bestuur
wilde vormen. Ingrid Wells heeft zich door familieomstandigheden terug
moeten trekken uit het bestuur en ook onze penningmeester Anita Trotman
had te weinig tijd om zich effectief te kunnen inzetten. Los daarvan zitten we
als parochie financieel nog altijd in zwaar weer. Wel hebben we gelukkig veel
vrijwilligers die in onze parochie een steentje bijdragen om een levende
kerkgemeenschap te zijn. Het was voor ons dan ook zwaar om het besluit te
moeten nemen om ons terug te trekken uit De Nieuwe Stad. En extra zwaar is
het voor de vele vrijwilligers die in De Nieuwe Stad actief zijn. Ook vermeld
moet worden dat we op 1 december afscheid moesten nemen van pastor Han
Hartog. Zijn taak werd overgenomen door pater James Arul.
Veel meer wil ik vooruitkijken. Wij staan aan de start van een druk jaar. Al
deze week komt een groep mensen uit de werkgroepen bijeen om een start te
maken met de overgang naar één plek waar wij vanaf 2020 zullen kerken. We
zullen werkgroepen instellen die zich bezig gaan houden met de inzet van de
koren, de kosters, de assistenten , een regeling voor het vervoer, de logistiek,
enz. enz. Het jaar 2019 betekent ook het vijftig jarig bestaan van De
Graankorrel. We zullen dit in de loop van het jaar op diverse wijzen vieren
met als afsluiting op 1 december een Eucharistieviering met de bisschop. 2019
wordt een bewogen jaar met veel activiteiten in onze parochie waarvoor veel
gevraagd zal worden van u als vrijwilliger. Samen moeten we de schouders
eronder zetten om onze actieve kerk ook levend te houden. In de regio staan
wij bekend als een levendige geloofsgemeenschap. Laten we dit ook in 2019
waar maken. Nog altijd zijn wij op zoek naar uitbreiding van het bestuur. Ik
wens u allen een voorspoedig en gezond 2019, een jaar waarin we als
geloofsgemeenschap onze kracht kunnen laten blijken.
De Nieuwe Stad, 13 januari 2019, Chris Vonk, parochiesecretaris

GRAANKORRELS
 Er is Doopinformatie in kerkgebouw De Drie Stromen op zondag 3 februari na de zondagsviering en ook weer op 3 maart.
 Wie nu nog wil aanmelden voor het H. Vormsel kan contact opnemen
met de catechiste Santa Jaddoe, catechiste.sj@gmail.com .
 In de zaterdagavond vieringen in DDS wordt meestal wel gezongen,
maar er is geen begeleiding. Is er een parochiaan die het fijn vindt om tijdens
die vieringen, elke week of af en toe, het zingen te begeleiden op de piano of
het orgel? Graag even melden bij het parochiecentrum.
 Dans als gebed, thema-avonden met dans om te ervaren wat het betekent om met je hele lichaam je geloof te beleven via eenvoudige meditatieve
bewegingen en choreografieën op verschillende soorten muziek. Op 13 en 27
februari, 13 en 27 maart en 10 april, 19.30 – 21.00 uur in “De Nieuwe Stad”.
Ook als je niet alle keren kunt komen ben je van harte welkom.
Info en opgave Nel Klaver, tel 020 6951608 mail: klavernel@planet.nl
 Het Gemengd Koor Gaasperdam, het zondagskoor van DDS, is dringend op zoek naar mannenstemmen. Bassen dus en tenoren. Kunt u zingen,
kom dat eens vrijblijvend kijken op een repetitie, elke woensdagavond van
20:00 tot 22:00 uur, met een koffiepauze. Ervaring is niet nodig.
 Er wordt deze periode veelvuldig een beroep op uw portemonnee gedaan: de actie Kerkbalans, waarover u een brief heeft gekregen, loopt nog
door; deze maand is ook de collecte voor de Memisa; en volgende maand begint de vasten, met de bijbehorende Vastenactie. Ook daarover zult u informatie ontvangen. We rekenen graag op u.
 Kijk van tijd tot tijd weer eens op de website van de parochie. Op de
Homepage en de Nieuwspagina’s zijn geregeld nieuwe berichten te vinden
en bij de Impressies staan nieuwe verslagen en foto’s van de afgelopen tijd.
Ook worden de preken van de zondagsvieringen er af en toe op gezet, te vinden onder Diensten. Ook nieuw: de voortgangsverslagen van de gang van
zaken rond het voorgenomen vertrek uit DNS, onder Nieuws/Op weg.
 Op dit moment nieuw: (foto)verslag van een reis van Sonya van Zoest
naar Dubai, waar zij een moderne katholieke kerk heeft bezocht.
 Elke maandag is er “De Nieuwe Stad op Maandag”. Georganiseerd door
PGZO, ELG en onze parochie De Graankorrel, het begint om 14:00 uur. Een
middag met een gevarieerd programma, elke week, voor jong en oud. Na
schooltijd komen er kinderen bij, en om 17:00 uur komt de Soup-Kitchen met
een warme maaltijd voor wie wil aanschuiven.

Bijbelverhalen in beweging
De Samenwerking Clara en Franciscus organiseert een serie workshops onder
deze titel. Op 15 februari wordt de workshop gehouden in De Drie Stromen,
van 20:00 tot 21:30 uur. De workshop-leider Tessa Koopmanschap zegt hierover: “De verhalen in de bijbel zijn verhalen over mensen zoals u en ik, we
kunnen ons verplaatsen in hen en daardoor het verhaal beleven alsof wij er
zelf bij waren. Van jongs af aan leren we stil te zitten en te luisteren. Proberen
een verhaal te begrijpen, daar is niets mis mee. Maar aan de hand van opdrachten om ‘het denken uit te zetten’ bewegen we steeds meer naar het verhaal zelf. Door het verhaal in beweging te zetten maken we op een andere
manier kennis met de verhalen in de bijbel. Ieder leeft zich in in de rol van
een personage uit het verhaal. Als je met elkaar een verhaal speelt ontstaat er
verbinding, ik nodig u uit mee te spelen, te onderzoeken.”

LITURGISCH ROOSTER voor februari
Eerste vrijdag van de maand
Op vrijdag 1 februari en 1 maart in De Drie Stromen 10.00 uur eucharistie.
Op de vrijdagen 8, 15 en 22 februari om 10:30 uur een korte viering in de
Drechtzaal van DDS.
Dopen
Op zaterdag 23 februari om 17:00 uur in De Drie Stromen.
Katholieke vieringen in bejaardencentra
12 februari
10:00 uur
J. Arul
Koornhorst
26 februari
15:00 uur
G. Noom
Evian Roland Holsthuis
27 februari
15:30 uur
G. Noom
De Venser

PAROCHIE AGENDA
15 februari
18 februari
28 februari
28 februari

20:00 uur
19:45 uur
19:00 uur
20:00 uur

Bijbel in beweging
Liturgisch Beraad
Bijbel Studie
Werkgroepenoverleg

DDS
DDS
DDS
DDS

COLLECTES in december 2018
Kerkcentrum De Drie Stromen
voor de parochie € 1.436,10
voor de diaconie € 119,45
voor Solidaridad € 128,63

Kerkcentrum De Nieuwe Stad
voor de parochie
€ 1.323,48
voor de diaconie
€ 98,15
voor Solidaridad
€ 143,62

