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Keti Koti 
Op 1 juli 1863 schafte  
Nederland de slavernij af  
in Suriname en op de  
Nederlandse Antillen.  
 
Die dag wordt daar sindsdien als 
feestdag gevierd. Creoolse Suri-
namers en Antillianen in Neder-
land vieren deze dag ook. 
 
In onze kerken zingen op zon-
dag 2 juli de Surinaamse koren: 
Stanvaste in De Drie Stromen en 
Lobi Makandra in de Nieuwe Stad. 
Er wordt gecollecteerd voor  
speciale doelen in Suriname. 
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 BENOEMINGEN 

Goed nieuws! Op vrijdag 16 juni 2017 kwam een brief van bisschop Punt, 

bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, over de benoeming van pater 

James Arul svd en pastoor Nico van der Peet. Met terugwerkende kracht zijn 

zij per 1 juni hier in ons samenwerkingsverband benoemd.

Drs. N.A.M. van der Peet werkt al vele jaren in Amsterdam Noord.

hij een succesvol fusieproces begeleid. Zijn benoeming is voor beperkte tijd en 

voor één dag in de week. Hij zal gaan werken ten dienste van het pastorale 

team en op bestuursniveau. Zijn samenwerking met pastoor Leo zal intens 

worden. Samen hebben zij al diverse gesprekken gehad. Pastoor Leo blijft 

pastoraal en liturgisch actief. Pastoor Nico van der Peet zal de taak van adm

nistrator (bestuurder) op zich nemen en het pastoraal team gaan begeleiden.

 

Kortom, deze zomer gaan wij duidelijk een volgende fase in, in ons same

werkingsverband. Het is goed dat er nu op 9 juli in H.H. Martelaren van Go

cumkerk de eerste Clara & Franciscusviering plaats vindt en dat er op 26 o

tober weer een Clara & Franciscus lezing is. Als uw bestuur blijven wij inte

sief zoeken naar mogelijkheden waarop onze vijf parochies steeds meer naar 

elkaar toe kunnen groeien. Grote beslissingen worden nog niet genomen. Nu 

breekt een fase aan van gewenning aan de nieuwe situatie, van kennismaking 

en naar elkaar toe groeien. Daarna zien wij met elkaar verder.

Het bestuur van het samenwerkingsverband Clara & Franciscus

 

 

Clara & Franciscus viering op 9 juli
Het belang (en de noodzaak) van samenwerking tussen de vijf parochies van 

Clara & Franciscus wordt steeds duidelijker. Vandaar dat het uniebestuur 

naar momenten zoekt, waarop parochianen elkaar kunnen ontmoeten en 

kennis kunnen maken met elkaar. Op zondag 9 juli om 10.30 uur is er in de 

kerk aan het Linnaeushof 94 – 1098 KT - de eerste Clara & Franciscusviering.
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Thema is: ‘vensters op de toekomst’.  

Er is besloten dat pastor Nico van der Peet de voorganger zal zijn en niet pas-

tor Leo Nederstigt. Op deze manier kan heel het samenwerkingsverband met 

hem kennismaken. In verband met de herdenking van 500 jaar reformatie zal 

de stadsdominee, ds. Rob Visser, een kort woord spreken. Er is een gelegen-

heidskoor bestaande uit het koor van de AnnaBon, het koor van de Drie 

Stromen, en twee koren van de Hofkerk. Iedereen die mee wil zingen is wel-

kom bij de repetitie op zondag 2 juli van 13.00 tot 15.00 uur in de Hofkerk. 

Na afloop van de viering is het mogelijk de tentoonstelling ‘staan voor je ge-

loof - martelaarschap als verbindend begrip’ te bezoeken en een boekje met 

die titel te kopen (€ 10,-). Het HofKinderkoor zingt twee liedjes en er is kin-

dernevendienst. Na afloop zijn er voor hen in de tuin oudhollandse spelletjes 

en een disco workshop. Het is een gezamenlijke Eucharistieviering voor alle 

vijf parochies uit het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus. Parochia-

nen uit al onze parochies zijn uitgenodigd om aan deze heilige mis deel te 

nemen. Wij hopen die dag met velen te zijn!! 

 

 

GRAANKORRELS 

• Van 25 juli t/m 12 augustus is diaken Han Hartog met vakantie.  

• Samen zingen in DDS elke 2e woensdag van de maand, van 11.30 tot 

12.00 uur. Afwisselend repertoire, iedereen is welkom. 

• Op 2 september is er in De Nieuwe Stad een oecumenische inspiratie 

dag onder het thema: Muziek verbindt over grenzen heen. Informatie in 

Saamhorig en de volgende Tussentijds, en op onze website. 

• Bisdom Haarlem organiseert van 3 t/m 7 augustus het tienerkamp 

‘Breakout’. Deelnemers leren dan op het heiligdom in Heiloo nieuwe vrien-

den kennen, en hebben een geweldig programma. Ben je tussen 12 en 15 jaar? 

Meld je dan nu aan via zusters@olvternood.nl. Vermeldt bij het aanmelden 

voor- en achternaam, geboortedatum en emailadres. De kosten zijn € 85,-. 

Alle informatie is te vinden op jongekerk.nl . Of bellen 072-7370085. 

• De lunch voor onze vrijwilligers op 24 juni was gezellig en zeer ge-

slaagd. De middag was op verzoek van het bestuur voorbereid door de 

Communicatiegroep. Er was heerlijk eten, drinken en fruit, en heel veel op-

gewekte deelnemers. Voor de viering van het 50-jarig bestaan van onze  

parochie, eind 2018, zijn allerlei verschillende suggesties gedaan door de 

aanwezigen. Het bestuur gaat daarmee aan de slag.   



(nog meer) GRAANKORRELS 

• Voor wie belangstelling heeft voor geschiedenis is er een interessante 

website:  https://geschiedenis-winkel.nl  Deze week werd daarin aangekondigd 

dat het beroemde gebedenboek van Maria van Gelre nu in zijn geheel online 

beschikbaar is, inclusief alle illustraties. Dit gebedenboek (omstreeks 1415) is 

een sleutelwerk van de Nederlandse boekproductie uit die tijd. Het is gekopi-

eerd in een klooster bij Arnhem en rijk gedecoreerd door verluchters uit   

Nijmegen en Utrecht. Op deze website is een keur aan historische romans, 

geschiedkundige werken en literatuur uit de kerkgeschiedenis te vinden. 

• Sinds 31 maart is in het KathedraalMuseum van de Nieuwe Bavo in 

Haarlem de tentoonstelling ‘Ridder en Mysticus’ te zien, van Han Bijvoet 

(1897-1975) – kunstschilder te Haarlem. Hij was een veelzijdig kunstenaar met 

een enorm oeuvre aan o.a. glas-in-loodramen, wandschilderingen en beeld-

houwwerken. Zijn levenswerk zijn de vele kunstwerken die in de Nieuwe 

Bavo in Haarlem te zien zijn. Naast ramen en wandschilderingen zijn er ook 

houtsnijwerk voor biechtstoelen. De tentoonstelling is tot en met zaterdag 

28 oktober voor het publiek geopend. Op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 

16.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur. 

• Juli/augustus is het parochiecentrum alleen open op vrijdagmorgen. 

 

 

LITURGISCH ROOSTER 

Eerste vrijdag van de maand  

Vrijdag 7 juli in DDS een eucharistieviering met aanbidding, 10.00 uur. In 

augustus zal ivm vakanties de eerste-vrijdag-viering vervallen. 
Katholieke vieringen in bejaardencentra 
11 juli  10.00 uur  paters SVD Koornhorst 

25 juli  15.00 uur  G. Noom H. Roland Holsthuis  

26 juli  15.30 uur  G. Noom De Venser 

 
 PAROCHIE-AGENDA 
26 juli  11.00 uur DB locatiebestuur  DNS 
 

 COLLECTES in APRIL 2017 

Kerkcentrum De Drie Stromen  Kerkcentrum De Nieuwe Stad 

voor de parochie € 1.539,33 voor de parochie € 1.650,93 

voor de caritas € 155,25 voor de caritas € 113,52 


