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Vastenactie
Dit jaar sluit onze parochie zich aan bij het campagneproject El Salvador. Da
Midden-Amerika en heeft een prachtige natuur. Het is een vruchtbaar land en mensen die 
een tuin hebben, proberen vaak groente of fruit te verbouwen. Toch heeft het land ook 
minder mooie aspecten. Het project van Vastenactie richt zich op Popotlan, een wijk i
San Salvador, de hoofdstad. In deze wijk zijn drugsbendes actief. Daarom moeten de ki
deren er extra voorzichtig zijn op straat en veel ouders hebben zelfs liever niet dat hun 
kinderen op straat spelen. De zusters van de Beschermengel hebben in Popotlan een jeug
huis opgericht. Iedereen weet dat de kinderen hier veilig kunnen komen om te spelen en om 
lessen te volgen. Om een veilige opvang te bieden hebben de zusters geld nodig om 
bouw en de speeltuin in te richten. Later deze maand krijgt u een acceptgiro voor di
Van harte aanbevolen. 

  

ATTENTIE   DE GOEDE W

In de nieuwe Saamhorig, op bladzijde 21, staan door een samenloop van 

omstandigheden verkeerde tijden voor de vieringen tijdens de Goede 

Week. De juiste tijden van alle vieringen rond Pasen in onze parochie 

staan achter op deze Tussentijds. Verander de fouten in Saamhorig,

en zet alstublieft de juiste tijden in uw agen
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campagneproject El Salvador. Dat land ligt in 

heeft een prachtige natuur. Het is een vruchtbaar land en mensen die 
een tuin hebben, proberen vaak groente of fruit te verbouwen. Toch heeft het land ook 

Het project van Vastenactie richt zich op Popotlan, een wijk in 
zijn drugsbendes actief. Daarom moeten de kin-

extra voorzichtig zijn op straat en veel ouders hebben zelfs liever niet dat hun 
De zusters van de Beschermengel hebben in Popotlan een jeugd-

kunnen komen om te spelen en om 
Om een veilige opvang te bieden hebben de zusters geld nodig om het ge-

bouw en de speeltuin in te richten. Later deze maand krijgt u een acceptgiro voor dit doel. 

DE GOEDE WEEK 

In de nieuwe Saamhorig, op bladzijde 21, staan door een samenloop van 

omstandigheden verkeerde tijden voor de vieringen tijdens de Goede 

in onze parochie 

Verander de fouten in Saamhorig, 

agenda. 



THUISCOMMUNIE, COMMUNIE MEE NAAR

Het is terecht dat in onze parochie het sacrament van de Eucharistie

wordt gewaardeerd! Het is verheugend dat - elk weekend 

naar de viering van de Eucharistie komen om het Lichaam

ontvangen. Of - wanneer er geen Eucharistie kan worden gevierd

ment te ontvangen in een Woord- en Communieviering. 

 

Velen komen door weer en wind naar de kerk. Daarnaast zijn

chianen voor wie dat niet weggelegd is; terwijl zij nét zo graag

ontvangen! Zij kunnen contact opnemen met diaken Han Hartog

spraak te maken voor het brengen van de communie bij hen

 

Ook is het mogelijk om voor uw partner, buurvrouw, of 

bekende die níet in de viering kan zijn, een extra hostie 

mee naar huis te krijgen. Daarvoor moet u liefst een 

zgn. ‘pixus’ bij u hebben: een meestal goudkleurig  

doosje. Het mag ook een ander waardig doosje zijn. Er 

zijn mooie pillendoosjes te koop die erg lijken op een 

officiële pixus en voor dit doel geschikt zijn als het binnenwerk

gehaald. U kunt uw pixus voorafgaand aan de viering door

altaartafel laten plaatsen. De eerste keer ontvangt uw pixus

viering zo een bijzondere zegen. De voorganger zal onder 

hostie in uw pixus leggen. Na afloop van de viering kunt u

door de koster laten overhandigen. Er kan in geen geval een

gegeven worden in een tissue, plastic zakje en dergelijke.  

 

Het is passend om thuis gekomen het uitreiken van de meegenomen

nie te omringen met de zelfde eerbied als in de kerk. Misschien

kleedje op tafel, met een kruisbeeld, twee kaarsen en uw pixus.

het kruisteken maken, wat bidden (we weten, waar twee of drie

men zijn, dat u in hun midden bent, wees ook in óns midden - hier

nadenken over de sterke en zwakke momenten in de afgelopen

stukje lezen uit uw Bijbel, het Onze Vader bidden, de communie

gen, het Wees gegroet bidden en afsluiten met het kruisteken.

 

Diaken Han Hartog, 06 4990 4670, diaken.hartog@gmail.com

NAAR HUIS?! 

Eucharistie zo hoog 

 weer - zo velen 

Lichaam van Christus te 

gevierd - het sacra-

zijn er talloze paro-

graag de communie 

Hartog om een af-

hen thuis. 

binnenwerk er uit wordt 

door de koster op de 

pixus in een Eucharistie 

 de communie een 

u uw pixus weer 

een extra hostie mee 

 

meegenomen commu-

Misschien legt u een wit 

pixus. U kunt samen 

drie in uw Naam sa-

hier en nu), in stilte 

afgelopen week, een 

communie overhandi-

kruisteken. 

diaken.hartog@gmail.com 



GRAANKORRELS 

• Op zondag 5 maart en zondag 2 april  is er doopinformatie voor vol-

wassenen en kinderen in kerk De Drie Stromen, om 12.30 uur. De Drie Stro-

men staat aan de Renswoudestraat. Op dinsdag 7 maart is er doopinformatie 

voor de kinderdoop in kerk De Nieuwe Stad. Het begint om 19.30 uur. De 

Nieuwe Stad staat aan het Luthuliplein.  

• Vrijdag 3 maart is er in De Nieuwe Stad om 18.00 uur een zogenaamde 

Lutherse maaltijd, om 19.30 uur gevolgd door de voorstelling ‘Kom naar vo-

ren’, over 500 jaar reformatie. 

• In de 40-dagen-tijd is er op alle zondagen en ook op Aswoensdag en 

Goede Vrijdag een zogenaamde ‘Schipholwake’. Een groep mensen loopt  

rond het detentiecentrum op Schiphol en zwaait naar de mensen die daar op-

gesloten zitten. De wakes zijn van 14.00 tot 15.30 uur. Adres: Duizendbladweg 

100, 1171 VA Badhoevedorp. Met OV: Connexion bus 185 vanaf Schiphol Pla-

za. Uitstappen bij de halte van de marechaussee, vlakbij de verzamelplaats. 

Met anderen: Vanaf station Amsterdam Zuid (naast restaurant Wagamama, 

Zuidplein 12) rijden er twee auto's. Vertrek 13.30 uur. Aanmelden is niet no-

dig. Als je te laat dreigt te komen, bel: 06 3029 5461. Info: www.schipholwakes.nl. 

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

12.00 uur. Afwisselend repertoire, iedereen is welkom. 

• De Konferentie Nederlandse Religieuzen organiseert op 22 april een 

symposium over de boodschap en de praktische uitwerking van de encycliek 

Laudato Sì. Met inleidingen van bisschop De Korte en J. Juffermans. ’s Mid-

dags workshops. Kijk voor het volledige programma en alle informatie op 

www.laudato-si.nl  Aanmeldingen voor deelname vóór 15 april via LS@knr.nl 

• Gedurende de vastentijd zijn er speciale gebedsbijeenkomsten in onze 

parochie. In De Drie Stromen wordt een ochtendgebed gehouden, op de vijf 

vrijdagochtenden in maart. Steeds om 11.00 uur onder leiding van diaken 

Han Hartog. In De Nieuwe Stad wordt wekelijks een oecumenische vasten-

maaltijd gehouden. Een eenvoudige maaltijd van brood en water steeds op 

woensdag om 18.30 uur in de creche,de eerste op Aswoensdag. Ze worden 

voorbereid door allerlei groepen van de deelnemende kerken waaronder onze 

Parochie. 

• Voor DDS én DNS: op Witte Donderdag kunt u gaven in natura mee-

brengen in de viering, voor een nader te bepalen bestemming. Op Goede 

Vrijdag kunt u verse bloemen meebrengen naar de viering. Die worden ge-

bruikt bij de Kruishulde en voor de versiering van de kerk met de Paasdagen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITURGISCH ROOSTER 

Doopviering 

Op zondag 12 maart om 12.45 uur in De Drie Stromen 
Katholieke vieringen in bejaardencentra 
14 maart  10.00 uur paters SVD Koornhorst 

28 maart 15.00 uur F. Mulders H. Roland Holsthuis  

29 maart  15.30 uur G. Noom  De Venser 

 PAROCHIE-AGENDA 
3  maart 19.30 uur Wereldgebedsdag  DNS 

9 maart 20.00 uur Parochievergadering  DDS 

13 maart 10.00 uur Accept Vastenactie inpakken DDS 

16 maart 19.30 uur Bible Sharing   DDS 

22 maart 11.00 uur DB bestuursvergadering DNS 

 COLLECTES in JANUARI 2017 

Kerkcentrum De Drie Stromen  Kerkcentrum De Nieuwe Stad 

voor de parochie € 1.031,08 voor de parochie € 972,83 

voor de caritas €  147,08 voor de caritas € 105,49 

VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN 

   De Drie Stromen  De Nieuwe Stad 

Palmzondag  11.15 uur M. Jehandut 11.30 uur F. Mulders 

9 april   met koor Gaasperdam met Lobi Makandra 

Witte Donderdag 21.00 uur F. Mulders  21.00 uur M. Jehandut 

13 april  met koor Stanvaste  met volkszang 

Goede Vrijdag 15.00 uur WoCo-groep 15.00 uur H. Hartog 

14 april  met volkszang  met volkszang 

Paaswake  19.30 uur M. Jehandut 19.00 uur F. Mulders 

15 april  en H. Hartog, koor GD met Lobi Makandra 

Eerste Paasdag 11.15 uur J. Arul  11.30 M. Jehandut 

16 april  met kinderkoor HAB met koor Bijlmermeer 

Tweede Paasdag geen viering   11.00 uur  met 

17 april       S. Nebres en H. Hartog  

       Eerste H. Communie 

 


