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MEI 
 

Meimaand – Mariamaand 

 

Op 12 mei zijn onze  

Surinaams/Nederlandse koren, 

Stanvaste (DDS) en Lobi Makan-

dra (DNS) uitgenodigd om te  

komen zingen, om 11.00 uur in  

de kerk van Onze Lieve Vrouwe 

Geboorte in Halfweg. De kerk  

bestaat 125 jaar en dat wordt het 

hele jaar gevierd o.a. met  

bijzondere missen.  

Het adres is: Dr. Schaepmanstraat 7, 1165 GP  Halfweg.  

De kerk is in 2016 ingekort, waardoor er vanuit de kerkbanken  

nu naar prachtig gebrandschilderde ramen gekeken wordt.  

  

Parochie De Graankorrel heeft een nieuw  

telefoonnummer: 06 5878 5614. 

 



Kom naar het Gouden Parochiefeest: 50 jaar De Graankorrel 
Feest. We willen met de hele parochie vieren dat we al vijftig jaar als een ge-

meenschap met elkaar ons geloof beleven. Er is een Gouden Feest gepland op 

zaterdagmiddag 22 juni en u bent allemaal uitgenodigd. Wilt u, in verband 

met de catering, even doorgeven of u hierbij aanwezig kan zijn?  Daarvoor is 

onderstaand formulier te gebruiken, maar een mail of telefoontje naar het 

parochiecentrum (06 5878 5614) kan ook. Wat kunt u die dag verwachten? 

Vanaf 14:30 uur feestelijke ontvangst met een drankje. Vanaf 15:30 een pro-

gramma met keuze uit allerlei activiteiten en bezigheden. Rond 17:30 eten we 

gezamenlijk. En de dag wordt afgesloten met een aangepaste zaterdag-

avondviering om 19:00 uur, waarin pater James Arul zal voorgaan. 

Het is mogelijk, net als op de Ziekendag, gezamenlijk vervoer te organiseren. 

Daarvoor graag onderstaand formulier invullen en inleveren. 

  

IK MELD MIJ AAN VOOR 22 JUNI 2019 

Ik kom graag naar het Gouden Feest van Parochie de Graankorrel 

op 22 juni 2019 in Kerkcentrum De Drie Stromen, Renswoudestraat 75 

. 

Voornaam    ………..…………………………... 

Achternaam     …………… ……………………… 

Adres     ...……………….….…………..….. 

Postcode en woonplaats   …………………………………….. 

Telefoon     ..…………………………………… 

Ik kom met  ….. personen (  …   kinderen    …   volwassenen) 

Ik heb vervoer nodig  Ja    Nee   

Zo ja: klantnummer:    ………….…..…………..........…...  

Vervoersmaatschappij  ……………………………...……... 

(Dames graag de meisjesnaam)  ……………...………...…… 



GRAANKORRELS 
 Er is Doopinformatie in De Nieuwe Stad op dinsdag 7 mei om 19:30 uur. 

En in De Drie Stromen op zondagen 5 mei en 2 juni na de zondagsviering. 

 Niet alleen de parochie, maar ook pater James Arul heeft sinds kort een 

nieuw telefoonnummer: 06 22 16 58 97. 

 Plantenwandelingen vanaf 20 april de hele zomer, steeds op zaterdag-

ochtend van 10:30 tot 12:00 uur. Georganiseerd door de biologe Tet Roetman. 

Bij haar kunt u informatie krijgen over data en kosten: e.roetman@planet.nl 

 Eben Haëzer op Wisseloord zoekt vrijwilligers om te helpen bij de kerk-

diensten voor bewoners. Veel bewoners kunnen niet op eigen kracht naar de 

viering komen. Wie van tijd tot tijd op een zondagmorgen wil gaan helpen 

kan contact opnemen met Wapke Russchen (vrijwilliger, coördinator van 

kerkdiensten) wapke.russchen@gmail.com of  Bart Niek van de Zedde (geestelijk 

verzorger, bvandezedde@cordaan.nl, of 06-14711687) . 

 Open Kloosterdag 19 mei 2019: Kom naar klooster Casa Carmeli, van de 

zusters Karmelietessen in Vogelenzang, Bekslaan 9, 2114 CB. Gratis toegang 

vanaf 11:00 uur, met om 14:00 uur een Maria Meimaandconcert door het jon-

gerenkoor Faith. 

 Heb je wel eens overwogen om broeder te worden? De Abdij van Eg-

mond organiseert een Kom-en-Zie-weekend. Van 8 tot 10 juni 2019 geven we 

jou de kans om een weekend lang met ons mee te leven in onze abdij te Eg-

mond. We leiden je graag rond om alle aspecten van ons leven van binnenuit 

te leren kennen. Uiteraard zijn wij ook benieuwd naar jouw inbreng en vra-

gen. Je verblijft in een van de gastenkamers van de abdij, maar je deelt het 

monnikenleven van meer nabij. Meld je aan gastenpater@xs4all.nl. of  

072 5061415. Sint-Adelbertabdij, Abdijlaan 26, 1935 BH Egmond-Binnen. 

https://www.abdijvanegmond.nl 

 

 TELEFOON IN DE KERK 
Het wordt vaak gevraagd, en gelukkig houden de meesten van u er ook reke-

ning mee: zet uw mobieltje uit of op trillen, wanneer er een kerkdienst begint. 

Gerinkel of vrolijke muziekjes zijn een bron van ergernis voor andere kerkbe-

zoekers. Maar mensen die gebracht en gehaald worden door RMC zullen aan 

het eind van de viering hun mobieltje meestal weer aan zetten, omdat ze ge-

beld kunnen worden als hun vervoer er is. We vragen er uw begrip voor. 

Wees verdraagzaam, de eigenaar van de telefoon vindt het zelf ook verve-

lend, maar wil natuurlijk toch het busje niet missen. 



LITURGISCH ROOSTER voor mei 

Vrijdagse vieringen  

Op vrijdag 3 mei in De Drie Stromen om 10:00 uur eucharistieviering met na 

afloop aanbidding.  Op de vrijdagen 10, 17, 24 en 31 mei om 10:30 uur is er 

een korte viering in de Drechtzaal van DDS.  

Zaterdagsvieringen 

Op de zaterdagen 4, 11, 18 en 25 mei is er de gebruikelijke avondviering om 

19:00 uur in De Drie Stromen.  

Zondagsvieringen 

Op de zondagen 5, 12, 19 en 26 mei is er op de gebruikelijke tijd in beide 

kerken een zondagsviering. Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei is er in 

beide kerken een eucharistie op dezelfde tijd als op de zondagen. 

 

Doopviering 
In mei is er geen doopviering. 
 
Katholieke vieringen in bejaardencentra 
14 mei  10:00 uur J. Arul  Koornhorst 

28 mei  15:00 uur G. Noom Evian Roland Holsthuis  

29 mei  15:30 uur G. Noom De Venser 

In Eben Haëzer wordt regelmatig op zondagmorgen een oecumenische 

kerkdienst georganiseerd om 10:30. Deze maand op 5 en 19 mei. 
 

PAROCHIE AGENDA 
17 mei  10:30 uur Redactie Saamhorig DDS 

16 mei  19:30 uur MOV / PCI  DDS 

20 mei  20:00 uur Werkgroepen overleg DDS 

22 mei  19:30 uur Film in De Nieuwe Stad DNS 

23 mei  20:00 uur Parochievergadering DNS 

23  mei  19:00 uur Bijbel Studie  DDS 

 

 COLLECTES in maart 2019 

Kerkcentrum De Drie Stromen  Kerkcentrum De Nieuwe Stad 

voor de parochie € 1.500,92 voor de parochie € 775,06 

inclusief kaarsengeld 

voor de diaconie €    136,98     voor de diaconie € 108,31 

de verkoop van eten van de Graankeuken heeft nog eens € 200,-  opgeleverd. 


