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ACTIE KERKBALANS 2018 

 

De actie Kerkbalans vraagt om een éénmalige of vaste 

bijdrage via de bankrekening en is bedoeld als een stevige 

basis voor de parochie. Het locatiebestuur weet dat het op 

u mag rekenen, want we zijn met elkaar een vrijgevige 

parochiegemeenschap. Ondanks dat blijven er tekorten op 

de begroting. Bij de Saamhorig van half  februari zal er 

net als vorig jaar een brief meekomen, waarin aan u ge-

vraagd zal worden om zo’n structurele bijdrage aan de 

financiering van de parochie.  

 

Op de volgende bladzijde staat een totaal-overzicht over 

2017 van wat u verder nog bijdraagt, door het jaar heen. 

Dat is best veel, voor allerlei verschillende doelen.  

Dank voor al uw steun: 

 

ACTIE KERKBALANS 2018 



 OPBRENGSTEN IN 2017 

Collectes voor onze eigen parochie, januari t/m half december 20.833,88 

Maandelijkse collectes voor de diaconie, t/m november: 2.719,77 

Acceptgiro’s voor Vastenactie 2.384,32 

Memisa deurcollecte in februari 192,65 

Pinksteractie Nederlandse Missionarissen in mei 415,15 

Missie Verkeersmiddelenactie Miva in augustus 297,27 

Missio tijdens de Missieweek in oktober 328,64 

Adventsactie voor Solidaridad in december  351,14 

Voor doelen in Suriname, in juli en december 779,50 

Verkoop van eten in De Nieuwe Stad en De Drie Stromen 3.739,30 

Opbrengst verkoop van religieuze artikelen in DDS 200,- 

Opbrengst van de Wereldwinkel in De Nieuwe Stad       onbekend 

 

FILM OVER FRANCISCUS VAN ASSISI 

Wilt u zich voorbereiden op de bisdom-reis naar Assisi, in mei 2018, of bent u 

geïnteresseerd in het leven van Franciscus van Assisi, dan zijn er in januari 

twee filmavonden over deze inspirerende heilige. 

Op donderdag 18 januari in kerkgebouw De Drie Stromen, Renswoudestraat 

75, bij metrostation Reigersbos. 

Op maandag 22 januari in de kerk van de HH Martelaren van Gorcum, de 

z.g. Hofkerk, Linnaeushof 94, nabij halte Hogeweg (tramlijn 9).  

Inloop beide keren vanaf 19.30, begin van de filmavond om 20.00 uur. 

 

FILM IN DE NIEUWE STAD 
Op woensdag 24 januari organiseert de Protestantse Gemeente Zuidoost een 

filmvoorstelling. Een sympathieke, verbindende film uit 2007, die in veel 

landen prijzen heeft gewonnen. Een verhaal vol liefde, hoop en dromen. 

Een kleine Egyptische politiefanfare komt naar Israël om op te treden tijdens de 

opening van een Arabisch cultureel centrum. Er gaat iets mis, waardoor er niemand 

is om hen op te halen op het vliegveld. Uiteindelijk komen ze terecht in een dorpje 

waar ze noodgedwongen overnachten... 

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten en iets te drinken. 

Velen weten het al: “Film in De Nieuwe Stad: altijd interessant!” 

Datum/tijd: woensdag 24 januari, 20.00 – 21.45 uur (koffie vanaf 19.30) 

Kosten: € 3,50 (incl. consumptie na afloop)  



 MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN … 

Roel Schoonderbeek is mijn naam, en ik werk sinds juni 2017 als vrijwilliger 

op het secretariaat van parochie De Graankorrel in Reigersbos. Ik ben geboren 

in Suriname, heb Indische ouders, getrouwd en gezegend met 4 kinderen en 

woon al meer dan 20 jaar in Amsterdam Zuidoost. Ben 35 jaar werkzaam ge-

weest als financieel administratief medewerker bij de ING en nu dus als vrij-

williger op het parochiecentrum en ook nog bij de stichting MaDi. Ik heb het 

enorm naar mijn zin en wordt fantastisch begeleid door Ria en Mieke. Ik heb 

al met enkelen van u mogen kennismaken, zowel persoonlijk als telefonisch 

en hoop op dezelfde warme manier mijn functie te kunnen voortzetten. 

 

GRAANKORRELS 

 Doop-informatie in De Drie Stromen elke eerste zondag van de 

maand, nu op 7 januari om 12.30 uur (Santa Jaddoe). In De Nieuwe Stad op 

dinsdag 9 januari om 19.30 uur (Züleika James). 

 Dat er elke eerste vrijdag van de maand een eucharistieviering is in 

De Drie Stromen, dat weet u waarschijnlijk wel. Deze maand op 5 januari. 

Het begint om 10.00 uur, met na afloop aanbidding van het Allerheiligste.  

 Elke tweede woensdag van de maand samenzang van  bekende liedjes 

in De Drie Stromen, nu op 10 januari, om 11.30 uur. Kom gezellig meezingen. 

 Onze parochie kent elke derde donderdag van de maand de Bible 

Sharing. Een combinatie van bijbelstudie, discussie over de bijbel, en de mo-

gelijkheid om uitleg te vragen. Alles onder leiding van pater James Arul. Het 

is altijd in een zaal van De Drie Stromen en het begint altijd om 19.30 uur.  

 Op Witte Donderdag, 29 maart 2018, zal het tv-spektakel The Passion 

uitgezonden worden vanuit Amsterdam Zuidoost. Op www.thepassion.nl is al 

wat informatie te vinden over de hoofdrolspelers en je kunt je daar abonneren 

op een nieuwsbrief. Het Arenapark gaat het startpunt worden. 

 Het thema van de bisdombedevaart 2018 is: ‘onderweg tussen tijd en 

eeuwigheid’. De bedevaart naar Assisi nodigt uit om te ontdekken hoe de 

heilige Franciscus en Clara Christus hebben leren kennen in hun leven. Meer 

informatie is te vinden in Saamhorig en op de website van het bisdom: 

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/assisi   

 Het boek ‘Clara’s bron’ gaat over de spiritualiteit van de H. Clara. 

Twee clarissen hebben het geschreven, geïnspireerd op de bloemen en krui-

den uit de kloostertuin, met recepten, mandala’s en bezinningsteksten. Een 

uitgave van de Abdij van Berne, € 19,95, ISBN 978-90-9872-189-1.   



AANMELDEN VOOR HET HEILIG VORMSEL 

Kinderen vanaf de eerste brugklas, en ook volwassenen, kunnen zich aan-

melden voor het heilig Vormsel. Half februari beginnen de voorbereidingen, 

die zijn dit jaar in de Drie Stromenkerk. Aanmelden tot uiterlijk 11 februari, 

via het parochiecentrum, of via het contactformulier op de website, of recht-

streeks bij Santa Jaddoe, mail: catechiste.sj@gmail.com 
 

NIEUWJAARSRECEPTIE  in DDS 

Net als andere jaren zal er op de tweede zondag van januari in onze parochie 

een Nieuwjaarsreceptie gehouden worden. Alle parochianen zijn van harte 

welkom voor een hapje en een drankje, en om elkaar een goed nieuw jaar toe 

te wensen. De receptie is dit jaar in de Drie Stromen, op zondag 14 januari 

om 15.00 uur. Noteer het in uw agenda. 
 

LITURGISCH ROOSTER 

Eerste vrijdag van de maand  

In De Drie Stromen op elke eerste vrijdag van de maand: 5 januari om 10.00 

uur `s morgens: eucharistieviering  met daarna aanbidding. 

Doopviering 
Op zaterdag 27 januari 2018 tijdens de avond-viering in DDS worden  
enkele kinderen uit de Eerste-Communiegroep gedoopt. 
Katholieke vieringen in bejaardencentra 
9 januari 10.00 uur  paters SVD Koornhorst 

23 januari 15.00 uur  G. Noom H. Roland Holsthuis  

31 januari 15.30 uur  G. Noom De Venser 

PAROCHIE AGENDA 

5 januari 11.00 uur Redactie Saamhorig Duivendrecht 

8 januari 20.00 uur MOV-groep  DDS 

18 januari 19.30 uur Bible Sharing  DDS 

18 januari 20.00 uur Film over Franciscus DDS 

23 januari 16.30 uur Communicatiegroep DDS 

24 januari 20.00 uur Film in De Nieuwe Stad DNS 

25 januari 20.00 uur Parochievergadering DNS 
 

 COLLECTES in NOVEMBER 2017 

Kerkcentrum De Drie Stromen  Kerkcentrum De Nieuwe Stad 

voor de parochie € 894,76 voor de parochie € 648,06 

voor de diaconie € 127,05 voor de diaconie € 165,76 


