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Pinksterlied 

 

Vuur uit de hemel dat valt op ons hoofd 

Plots zijn er vlammen die niemand meer dooft 

God geeft Zijn teken, teken van Geest 

Zo mooi zijn wij nog niet eerder geweest 

Vuur uit de hemel, voor ieder een deel 

Plots kan ik spreken in talen zoveel 

God geeft Zijn teken, teken van Geest 

Zo mooi zijn wij nog niet eerder geweest 

Vuur uit de hemel, verbaas je toch niet 

Plots is er vrede die iedereen ziet 

God geeft Zijn teken, teken van Geest 

Zo mooi zijn wij nog niet eerder geweest 

Vuur uit de hemel voor ons elke dag 

Plots leef ik echter, met liefde en lach 

God geeft Zijn teken, teken van Geest 

Zo mooi zijn wij nog niet eerder geweest 

 

 

Elke maand is er in De Nieuwe Stad een 

avond met geïmproviseerde muziek en samen 

eten met musici uit de buurt, vrijwilligers en 

onze medebewoners, de asielzoekers van de 

Flierbosdreef. Op de volgende bladzijde een 

samenvatting van de tweede avond. Het 

onverkorte verslag staat op onze website.  

Meer informatie en foto’s op https://www.facebook.com/connectingtunes. 



Verbazing – wat een betrokkenheid ! 
 

Na de première op 10 maart is het spannend of er de tweede keer dezelfde 

sfeer is als de eerste keer. Connecting Tunes is een muzikale bijeenkomst in de 

kleine Kerkzaal, een uitwisseling tussen mensen op de vlucht, buurtbewoners, 

kerkgangers en professionele musici. Halverwege wordt er een maaltijd 

genuttigd die Sven heeft bedacht, Indiaas dit keer, zonder vlees en een 

fruittoetje na. Dan volgt nog een tweede deel met muziek en daarna gaat 

iedereen huiswaarts. Alleen weet je vooraf niet op hoeveel mensen je kunt 

rekenen. Vorige keer waren er zo’n 80 bezoekers in totaal. Een hoop 

“bewoners” van de oorspronkelijke 750 mensen zijn er al niet meer. Slechts 67 

bewoners zijn er nu nog. De begeleiding denkt wel dat er binnenkort weer 

nieuwe mensen komen. Noortje en ik lopen om 16.30 uur naar Flierbosdreef 

om mensen op te halen. Kaser spreek ik als eerste, hij heeft de vorige keer de 

‘oud’ (spreek uit: oet) bespeeld en wil wel graag Nederlands praten. Links en 

rechts spreken we mensen  aan met de vraag of ze mee willen komen. Na dik 

een half uur lopen we met 26 namen op onze lijst richting De Nieuwe Stad:  

19 Syriërs en 7 mensen uit Eritrea. Ook vrijwilliger Erik komt mee. Hij heeft al 

geholpen op de Griekse eilanden en nu bij Flierbosdreef. In De Nieuwe Stad 

aangekomen stel ik de mensen voor aan de aanwezige kerkgangers en buren 

zodat dat men gemixt raakt. Dat gaat goed. Felicity en enkele vriendinnen 

helpen mee organiseren. Ook haar moeder uit Australië helpt mee met de 

voorbereiding van eten. Haar man maakt ook muziek evenals haar zoon en 

dochter. Nadat de maaltijd is voorbereid door 5 mensen zijn er nadien 

opruimers nodig voor de hal, de afwas en de keuken. Iedereen is blij na 

afloop. Bij elkaar zo’n 50 mensen, maar een goede sfeer en goed contact. 

Donderdag  12 mei weer. Is  Kaser er dan nog? Zijn er weer nieuwe mensen? 

We wachten  af. 

Wim Hilderink 

 

GRAANKORRELS 
 

 De eerstvolgende doop-informatieavonden zijn op dinsdagavond 3 

mei om 19.30 uur in kerkgebouw De Nieuwe Stad aan het Luthuliplein in de 

Bijlmer en op donderdagavond 12 mei om 20.00 uur in kerkgebouw De Drie 

Stromen aan de Renswoudestraat in Reigersbos. 



 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.  

 

 Woensdag 25 mei presenteert de PGZO om 20:00 uur weer “Film in De 

Nieuwe Stad”. In deze film uit 2010 gaan we 50 jaar terug; we leven mee met 6 

karaktervolle Spaanse huishoudsters. Zij huizen in trieste zolderkamertjes bo-

ven in een chique Parijse flat. Maar zijn de welgestelde bewoners benéden zich 

bewust van het enorme verschil met de dames bóven, op zeshoog? Film in De 

Nieuwe Stad, altijd interessant! Koffie vanaf 19:30. Na afloop is er gelegenheid 

om na te praten en iets te drinken. Kosten incl. koffie € 3,50. 

 

 Vanaf 1 mei is er een nieuwe RK pastor in het AMC. Pastor Alfons 

Bartholomée is die dag voor het eerst voorgegaan in een viering in het Stilte-

centrum van het AMC, een oecumenische viering met ds. Hantie Kotzé. 

 

 Elk jaar wordt rond Pinksteren de Pinkster-voettocht georganiseerd 

door de Franciscaanse Beweging. Dit jaar van 13 tot 16 mei, rond Oldebroek. 

Voor informatie: info@franciscaansebeweging.nl of op facebook kijken:  

facebook.com/vredeenallegoeds. tel: 073-6131340; www.franciscaansebeweging.nl  

 

 Het Kleiklooster in de flat Kleiburg is een crowdfunding gestart voor 

het oprichten van de ‘Kleibrouwerij’ hier in Zuidoost. Meer informatie over 

het Kleiklooster, de brouwerij en de crowdfunding staat op de website 

http://brouwerijkleiburg.nl Hier is ook te vinden hoe u kunt investeren. 

 

 Nationale Bedevaart Brielle. Zaterdag 9 juli 2016 wil het  Comité Sa-

men op Weg vanuit Noord-Holland met veel mensen per bus naar Brielle 

gaan, om aan te sluiten bij de Nationale Bedevaart. Info en aanmelden bij 

Chris Vermolen, (075) 6164321,  mail: chr.vermolen@hotmail.com  

 

 Pinksteractie 7 t/m 15 mei 2016: Week Nederlandse Missionaris.  

Missionarissen hebben soms onze steun nodig. Elk jaar wordt voor hen de 

Pinksteractie georganiseerd in Nederlandse parochies. Dat kan net het verschil 

maken. In onze parochie is hiervoor een extra collecte in het Pinksterweekend 

van 14 en 15 mei. Zie ook onze website of www.weeknederlandsemissionaris.nl 

http://brouwerijkleiburg.nl/


VACATURES IN DE PAROCHIE 

* Er zijn twee nieuwe (hulp)kosters nodig in De Nieuwe Stad; 

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

nodig in de Beheerscommissie; 

* Er wordt een extra redacteur gezocht voor het parochieblad Saamhorig; 

* Er is iemand nodig op het parochiesecretariaat, voor de ledenadministratie; 

* Voor de parochiedag op 25 juni zijn mensen nodig voor het opbouwen en 

afbreken, en mensen met een EHBO-diploma. 

  U kunt zich melden via onze website of telefoon 4002807. 

 

 LITURGISCH ROOSTER 

Doopviering 

In De Drie Stromen op zondag 8 mei ná de zondagsviering. 

 
Vieringen in bejaardencentra 
10 mei  10.00 uur  paters SVD      Koornhorst 

18 mei 10.30 uur  Mw. Bosman De Drecht 

19 mei 10.30 uur S. van Rijn  Eben Haëzer 

23 mei  15.00 uur G. Noom  H. Roland Holsthuis 

25 mei 15.30 uur F. Mulders  De Venser 

 
 PAROCHIE-AGENDA 
6 mei  19.00 uur Mothers Prayers  DDS 

9 mei  19.30 uur MOV-groep  DDS 

13 mei 12.30 uur Redactie Saamhorig  DDS 

16 mei 10.30 uur Vormselviering  DDS 

19  mei 19.30 uur Bible Sharing  DDS 

20 mei 10.15 uur Patorale groep  St. Urbanus 

20 mei 20.00 uur Dagelijks Bestuur  DNS 

24 mei 16.30 uur Communicatie werkgroep DDS 

25 mei 20.00 uur Filmhuis   DNS 

 

 COLLECTES in MAART 2016 

Kerkcentrum De Nieuwe Stad Kerkcentrum De Drie Stromen 

voor de parochie € 1.451,82 voor de parochie € 1.415,90 

voor de diaconie € 139,89 voor de diaconie € 215,95 

voor Stap Verder €  68,27 (op Witte Donderdag) 


