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Laudato Sì – zorg voor de aarde 

In de zorg voor onze aarde kan ook 

de kerk, de parochie een steentje 

bijdragen. We willen hier met z’n 

allen over nadenken en ons daarbij 

laten inspireren door elkaar. 



LAUDATO SI – ZORG VOOR DE AARDE 

We gaan zaterdag 25 juni ‘Met de kerk naar buiten’. Zoals u gelezen heeft in 

de Saamhorig zal er op 25 juni een Inspiratiedag zijn voor onze parochie, in 

het Nelson Mandelapark. Met een inspirerende spreker, interessante 

workshops, en een korte vesper-viering in de buitenlucht. Wie graag wil zitten 

kan zelf een vouwstoel meebrengen. Voor kinderen zijn er ook activiteiten. 

 

Voor deze dag doen wij een oproep aan de verpleegkundigen onder U. Er zijn 

minimaal vier EHBO-ers nodig tussen 12.00 en 17.00 uur, al kunt u maar één 

uurtje!! Meldt u aan op het parochiecentrum a.u.b. Dan is er vanaf 10.00 uur 

dringend behoefte aan sterke mannen voor opbouw en vanaf 17.00 uur voor 

afbouw van de tent. Ook echt nodig: mensen voor de ordedienst! Wij zijn tele-

fonisch bereikbaar, spreek uw naam in als we er niet zijn. Een mail kan ook. 

 

WERELDTAFEL 

Vanochtend kocht ik na afloop van de WoCo-viering in De Nieuwe 

Stad aan onze Wereldtafel een pak Rietsuiker van Fair Trade. 

Natuurlijk moet ik dan denken aan de suikerplantages in Suriname!  

 

Ik ben erg blij dat ik ook mijn voorraad koffie regelmatig kan aanvullen, wijn 

kan kopen en sinds de  laatste maanden ook doosjes met 6 kleine reepjes 

chocolade. En er liggen ook sieraden. Ik moet er niet aan denken, dat ik in de 

supermarkt dat allemaal bij elkaar zou moeten zoeken. Bovendien zorgt een 

supermarkt niet voor bewustwording. Maar dat is juist wel een taak voor een 

wereldwinkel of -tafel. In De Nieuwe Stad wordt regelmatig bij de mede-   

delingen aandacht gevraagd voor het kopen van eerlijke producten. Dus op 

een goede manier gefabriceerd of geteeld en ook voldoende betaald. 

 

Als er steeds minder parochianen naar de wereldtafel komen, moet je de 

oorzaak niet zoeken dat er in sommige supermarkten fair trade-artikelen te 

koop zijn, maar je afvragen of men zich voldoende bewust is van het belang 

om mensen in de wereld buiten ons te helpen. Hulp aan Derde-wereld-

landen, zeiden we vroeger, maar het is nu ontwikkelingssamenwerking. 

Daarom ben ik ook lid van de MOV-werkgroep. Dat er een Wereldtafel is, zie 

ik nog steeds als een signaal! 

 Alfons Ruitenbeek  



GRAANKORRELS 
 De eerstvolgende doop-informatieavonden zijn op dinsdagavond      

6 september om 19.30 uur in kerkgebouw De Nieuwe Stad aan het 

Luthuliplein in de Bijlmer en op donderdagavond 9 juni om 20.00 uur in kerk-

gebouw De Drie Stromen aan de Renswoudestraat in Reigersbos. 

 

 Zou u nog mee willen met de Lourdesreis? Meldt u dan snel aan, vóór 

1 juni. Bij Han Hartog, 06-49904670, of bij de adressen op blz. 19, Saamhorig. 

 

 Het parochieblad SAAMHORIG kan altijd meegenomen worden uit 

de kerk. Zou u het liever thuis in de bus krijgen, dan kunt u dat melden via de 

website of op het parochiecentrum, wij zetten u dan op de abonneelijst.  

 

 Viering met migrantengemeenschappen. Op 18 juni 2016 komen de 

verschillende migrantengemeenschappen van ons bisdom samen in Heiloo bij 

het diocesaan Heiligdom OLV ter Nood. Vanaf 12.30 uur vieren zij de meer-

talige H. Eucharistie volgens de liturgie van de Barmhartigheid in de grote 

kapel. Hulpbisschop Mgr. J.W.M. Hendriks is de hoofdcelebrant en een aantal 

priesters uit de diverse gemeenschappen zal concelebreren. Daarna een uitge-

breid programma op het terrein. Wie deze dag zou willen bijwonen: u bent 

van harte welkom, maar uitsluitend na reservering van een plaatsbewijs bij 

mevrouw D.P. Broersen, 06-2502 1417 of broersen@dekenaat-amsterdam.nl 

 

 Barmhartig Goud. Goud is een kostbaar goed, net als barmhartigheid! 

Het Iconenatelier “in een zachte bries” aan de Handboogstraat 4 in Amsterdam, 

is elke dinsdag tussen 10.00 tot 14.00 uur open. Bezoekers kunnen een attentie 

meekrijgen om het Jaar van Barmhartigheid te gedenken. Graag uw komst van 

te voren melden per e-mail, th.breukel@upcmail.nl  

 

 Sinds 22 mei is voor jong en oud de Relibieb geopend in de Nassau-

kerk, De Wittekade 11 in Amsterdam. Elke vrijdag vanaf 12.00 uur worden 

daar GRATIS boeken uitgeleend over spiritualiteit, geloof, bijbel en gebed. 

 

 Nationale bedevaart Brielle. Op zaterdag 9 juli sluit het comité ‘Samen 

op weg’ zich vanuit Noord-Holland aan bij deze bedevaart. Wilt u mee: info 

en aanmelden bij Chris Vermolen (075-6164321), chr.vermolen@hotmail.com 



VACATURES IN DE PAROCHIE 

* Er zijn twee nieuwe (hulp)kosters nodig in De Nieuwe Stad. Vindt u het 

interessant om mee te helpen aan een soepel verloop van de vieringen en zo 

betrokken te zijn bij uw parochie, meldt u dan aan bij Wim Hilderink. 

* Door het overlijden van Angeline Matroos is in De Nieuwe Stad iemand 

nodig in de Beheerscommissie. Elk betrokken kerkgenootschap is in deze 

commissie vertegenwoordigd om zo goede afspraken te kunnen maken. Er 

wordt maandelijks vergaderd. Informatie of aanmelden bij Wim Hilderink. 

* Er wordt een redacteur gezocht voor het parochieblad Saamhorig. Voor elk 

nummer is er een keer een gezamenlijke vergadering met de redacteuren van 

de vijf parochies, en binnen onze parochie bespreekt de redactie de invulling 

van onze eigen drie pagina’s. Belangstelling? Meldt u aan bij Ria Kooistra. 

 

 LITURGISCH ROOSTER 
Doopviering 

In juni is er géén doop-viering. 

 
Vieringen in bejaardencentra 

14 juni  10.00 uur  paters SVD   Koornhorst 

15 juni 10.30 uur  paters SVD  De Drecht 

16 juni 10.30 uur paters SVD  Eben Haëzer 

28 juni  15.00 uur F. Mulders  H. Roland Holsthuis 

29 juni 15.30 uur G. Noom  De Venser 

 
 PAROCHIE-AGENDA 

3 juni 19.00 uur Mothers Prayers  DDS 

12 juni hele dag uitstapje Gaasperdamkoor en Rouw- en trouwkoor 

14 juni 20.00 uur Algemeen Bestuur  DNS 

16  juni19.30 uur Bible Sharing  DDS 

25 juni v.a. 12.00 uur Inspiratiedag  Nelson Mandelapark 

9 juni    Connecting Tunes  DNS 

 

 COLLECTES in APRIL 2016 

Kerkcentrum De Nieuwe Stad Kerkcentrum De Drie Stromen 

voor de parochie € 629,74 voor de parochie € 1.147,58 

voor de diaconie € 117,60 voor de diaconie € 129,76 


