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        De Nieuwe Stad     EN   De Drie Stromen                       
Dit is een uitnodiging     voor alle parochianen 

Het afgelopen jaar hebben we veel moeten in- 

leveren. Maar we kunnen ook veel winnen door 

samen in 2016 de handen ineen te slaan, de 
parochie samen op te bouwen en sterk maken. 

Samen één! 

U bent daarom allemaal  

van harte welkom op 10 januari 

op de Nieuwjaarsreceptie om 

15.00 uur in Kerkcentrum 
De Drie Stromen 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  

We hebben lekkere hapjes ter introductie van 

 het nieuwe jaar en natuurlijk een drankje. 

Kom dus allemaal gerust! 

  

De Nieuwjaarsreceptie is niet alleen voor vrijwilligers maar voor iedereen! 



Het Heilig Jaar van Barmhartigheid 

 

Het Heilig Jaar is een typisch Rooms-katholieke viering 

die rechtstreeks uit de Joodse traditie is overgenomen. 

Volgens de Joodse Wet van Mozes moest elk vijftigste 

jaar een zgn. Jubeljaar gevierd worden, waarin schulden 

moesten worden kwijtgescholden, geleende zaken 

worden teruggegeven en slaven worden bevrijd. Dit alles 

in het teken van verzoening, zowel tussen mensen 

onderling, als tussen de mens en zijn God. 

 

De eerste viering van een Heilig Jaar in de christelijke tijd was in het jaar 

1300, toen paus Bonifatius VIII verwijzend naar de Joodse traditie voor het 

eerst een Heilig Jaar afkondigde. Was het eerst elke 100 jaar, toen elke 50 

jaar, vanaf de 15e eeuw werd tenslotte elke 25 een Heilig Jaar gevierd, 

zodat iedereen het tenminste 1 keer in zijn leven kon meemaken. 

Een Heilig Jaar wordt altijd geopend op de eerste zondag van de Advent, 

het begin van het Kerkelijk Jaar, en wordt afgesloten op de laatste zondag 

van het Kerkelijk Jaar, de zondag van Christus Koning. De opening 

geschiedt sinds de 16e eeuw door het openen van de Heilige Deur in de 

Sint-Pietersbasiliek. Vroeger werd de deur na het H. Jaar dichtgemetseld, 

maar vanaf 1975 eindigt het jaar door het plechtig sluiten van een bronzen 

poort, die in 1949 is vervaardigd door de Italiaanse kunstenaar Vico 

Consorti.  

De bedoeling van dit Extra Heilig jaar van de Goddelijke Barmhartigheid is 

een geestelijke toegang te openen naar Gods 

barmhartigheid. Het heilig jaar is een uitnodiging aan 

allen om terug te keren naar Gods barmhartigheid, te 

biechten en de bijzondere aflaat van het heilig jaar te 

verkrijgen. De ontmoeting met Gods barmhartigheid 

zal in ieder mens de deugd van barmhartigheid 

versterken. 



Nadat paus Franciscus op dinsdag 8 december 2015 in de 

Sint-Pieter te Rome de heilige deur opende, werden op 

zondag 13 december wereldwijd heilige deuren 

geopend. In ons bisdom gebeurde dat in de Grote Kapel 

van het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in 

Heiloo en in de Sint Nicolaasbasiliek in Amsterdam. 

Eerste Kerstdag heeft Mgr. Punt ook nog de heilige deur 

geopend van de Kathedraal van Sint Bavo in Haarlem. In 

onze parochie zal van tijd tot tijd aandacht besteed worden aan het Heilig 

Jaar, bijvoorbeeld tijdens de preek in de wekelijkse vieringen. 
(plaatjes: Heilige deuren van de Sint Pieter en van de Sint Nicolaaskerk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAANKORRELS 

 

 Film in DNS op 20 januari. Aanvang 20.00 uur. Deze keer de Nederland-

se film: “Een dorsvloer vol confetti”, gebaseerd op de gelijknamige  

roman van de jonge Zeeuwse schrijfster Franca Treur. Het is een sensi-

tief verhaal over de strijd van ieder mens voor een eigen leven, en tege-

lijkertijd een liefdevol portret van een Zeeuwse orthodoxe boeren-

gemeenschap met een geheel eigen vertelcultuur. 

 

 Landelijke Parochiedag 2016 op 30 januari in het KRO-NCRV-gebouw in 

Hilversum. Thema: Barmhartigheid door religieuzen en kerken. Alleen 

voor KRO-leden, kosten 10,-. Van 10.00 tot 17.00 uur. Meer informatie en 

aanmelden via de website van de KRO. 

ROOSTERWIJZIGING 

In Saamhorig staan op zondag 24 januari voor De Nieuwe Stad twee 

vieringen aangekondigd. Dat is veranderd. Er is die dag maar één 

viering, en wel de oecumenische viering van de gezamenlijke kerken, 

zoals al een jarenlange traditie is tijdens de Gebedsweek voor de 

Eenheid. Deze viering wordt gehouden in het gebouw van de 

Evangelische Broedergemeente Wi Eegi Kerki aan het Kortvoort 73. 

De viering bij de EBG begint om 10.30 uur. De Woord- en Communie-

viering, die om 11.30 uur in De Nieuwe Stad staat aangekondigd, vervalt. 



 In dit nieuwe jaar is de omroep RKK gestopt met uitzenden. Gelukkig 

blijven de meeste programma’s gewoon bestaan, ze worden overgeno-

men door KRO-NCRV. Dat gaat o.a. om het actualiteitenprogramma 

Kruispunt, het wekelijkse programma Katholiek Nederland TV en de 

Eucharistievieringen die uit alle delen van het land komen. Ook The 

Passion op Witte Donderdag blijft op de buis, dit jaar uit Amersfoort. 

 

 De eerstvolgende doop-informatieavond is op donderdagavond 14 ja-

nuari om 20.00 uur in De Drie Stromen. 

 

 

LITURGISCH ROOSTER 

 

Doopviering 

Op zondag 10 januari in De Drie Stromen om 12.45 uur.  
 
Vieringen in bejaardencentra 

12 januari  om 10.00 uur paters SVD    in    Koornhorst 

20 januari  10.30 M. Jehandut De Drecht 

20 januari 10.30 S. van Rijn Nellestein 

21 januari 10.30 S. van Rijn Eben Haëzer 

25 januari  15.00 F. Mulders H. Roland Holsthuis 

29 januari 15.30 G. Noom De Venser 

 
PAROCHIE-AGENDA 

 

10 januari 15.00 uur Nieuwjaarsreceptie DDS 

20 januari 19.30 uur Film  DNS 

21 januari 19.30 uur Bible Sharing DDS 

22 januari 20.00 uur Dagelijks Bestuur DNS 

 

COLLECTES in NOVEMBER 2015 

 

Kerkcentrum De Nieuwe Stad  Kerkcentrum De Drie Stromen 

voor de parochie  €  699,07 voor de parochie  €  988,26 

voor Solidaridad  €  110,50 voor Solidaridad  €  105,23 


