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Allerzielen 2016 

 

Op woensdag  

2 november zal er  

in onze twee kerken  

De Drie Stromen én De Nieuwe Stad 

om 19.30 uur een 

eucharistieviering gehouden 

worden ter gelegenheid  

van Allerzielen.  

 

Daarin zullen alle  overleden 

parochianen uit het afgelopen 

kerkelijk jaar herdacht en bij name 

genoemd worden.  

 

U bent bij deze viering van harte uitgenodigd. 

BEZINNINGSMOMENTEN IN DE ADVENT 

Op drie vrijdagen in de Advent (2, 9 en 16 december van 11 tot 12 uur) organiseren 

we in kerkgebouw De Drie Stromen een bezinningsmoment. 

We nemen de tijd om ons in deze periode van het jaar voor te bereiden op de 

geboorte van Hem die we verwachten: Jezus van Nazareth. 

Dat doen we in gebed, aan de hand van een inspirerende tekst,  door het zingen 

van een lied, het in stilte aanwezig zijn bij het uitgestelde Sacrament in de 

monstrans, en ter afsluiting het bidden van het aloude Angelus gebed. 

Informatie bij Santa Jaddoe of Han Hartog 



OECUMENISCHE INSPIRATIEDAG OP 26 NOVEMBER  
Zaterdag 26 november vanaf 10 uur in De Nieuwe Stad 

Op die zaterdag kunt u, samen met mensen uit alle kerken 

van De Nieuwe Stad en De Drie Stromen, ontdekken wat u 

inspireert en wat onze gezamenlijke inspiratiebron is. 

Het programma van de dag ziet er als volgt uit: 

10:00 uur inloop met koffie, thee 

10:30 uur opening met een lied 

10:45 uur inleiding op het dagthema 

en workshop door onze gastspreker 

12:15 uur lunch 

 

12:45 uur workshops 1e ronde 

13:45 uur workshops 2e ronde 

15:00 uur pauze 

15:45 uur afsluiting 

16:00 uur borrel 

De spreker die het thema van de dag zal in leiden is: Chris ’t Mannetje. Hij is 

lid van de raad van advies van de Fontys Hogeschool Theologie Levens-

beschouwing in Utrecht. Daarnaast werkt hij met professionele teams, 

besturen en werkgroepen aan de opbouw van de gemeenschap. De talenten 

van mensen en het ontdekken en waarderen van de positieve krachten in een 

organisatie, spelen een centrale rol in zijn aanpak. Zijn werk heeft inmiddels 

ook aandacht getrokken buiten de kerk. 

U kunt ’s middags kiezen uit verschillende workshops: 

- Lectio Divina: Lieske Keuning 

- Geleide meditatie: Han Hartog 

- Gedichten: Jan van der Meulen 

- Diaconale workshop 

- Zang 

- Sacrale dans: Nel Klaver 

 

Aanmelding vooraf stellen we op prijs, zodat we enigszins rekening kunnen 

houden met het aantal deelnemers. Dit kan via email: 

dnsinspiratie2016@gmail.com, o.v.v. naam en aantal personen. Of op de 

posters in de kerkgebouwen (in de weekends). Voor de lunch graag eigen 

broodjes meenemen. Afsluiting rond 16 uur met een borrel (1 gratis drankje) 

 

Toegang: 

gratis  

(maar een 

vrijwillige 

bijdrage is 

welkom). 

  



 FILM IN DE NIEUWE STAD 
De film van de maand november in De Nieuwe Stad wordt van harte 

aanbevolen als opwarmer voor de Inspiratiedag: noteer dus ook de avond van 

16 november in je agenda! Het is een Amerikaanse film uit 2000: De wereld 

verbeteren - wie wil dat niet! Maar hoe? Dat legt een leraar als serieuze 

uitdaging voor aan zijn leerlingen. Vol ondernemingszin bedenkt een 

idealistische puber een systeem van goede-daden-doorgeven. De uitwerking 

daarvan gaat niet altijd van een leien dakje. Een inspirerende film, "bitterzoet 

en opbeurend". mooi passend  in het kader van de Inspiratiedag op 26 

november in De Nieuwe Stad. Kosten: € 3,50 (incl. consumptie). Woensdag 16 

november, 20.00 - 22.00 uur (koffie vanaf 19.30) 

 

KERSTSAMENZANG IN DE DRIE STROMEN 
Op zondag 11 december 2016 om 16.00 uur. Met medewerking van het RK 

Parochiekoor en de Cantorij van De Drie Stromen. Noteer deze mooie en 

gezellige middag nu alvast in uw agenda. 

 

GRAANKORRELS 
 De eerstvolgende doopinformatie voor de kinderdoop is op dinsdag-

avond 8 november om 19.30 uur in kerk De Nieuwe Stad, Luthuliplein (vra-

gen naar Züleika James) en op zondagmiddag 6 november om 12.30 uur in 

kerk De Drie Stromen, Renswoudestraat (vragen naar Santa Jaddoe). In De 

Drie Stromen gaat het óók over de volwassenendoop. Tot 1 december kunnen 

volwassenen zich nog melden, daarna begint de voorbereidingstijd. 

 Er is een nieuwe tekst van het Onze Vader afgesproken. Daardoor zal 

het Onze Vader in Nederland en België in het vervolg hetzelfde zijn. De ko-

mende tijd zal deze nieuwe versie in onze parochie ingevoerd worden. Op de 

website kunt u al even kijken wat er veranderd is. 

 Op zondag 6 november, de zondag na Allerzielen, vindt tussen 17.00 

en 18.00 uur op de steiger voor museum De Hermitage een herdenking plaats 

van de ontelbare doden aan de Europese buitengrenzen. Er wordt stil gestaan 

bij de verschillende oorzaken voor deze ellendige situatie. Kijk op 

www.noelhuis.nl/allerzielen-2016  voor meer informatie. 

 Op 19 november vindt in De Drie Stromen voor de 20ste keer de kunst-

markt plaats. Van 10.30 tot 15.30 uur, georganiseerd door de PGZO,en een 

deel van de opbrengst komt ten goede aan kerk DDS.  



VACATURE 
Het locatie bestuur van de Graankorrel is door het vertrek van het bestuurslid 

Communicatie op zoek naar een gemotiveerde vrijwilliger die deze functie wil 

overnemen. Er staat een uitgebreide taakomschrijving op de website van de 

parochie: www.parochiedegraankorrel.nl  Het bestuurslid Communicatie 

wordt ondersteund door de werkgroep Communicatie. Bij belangstelling voor 

deze functie graag contact maken met het secretariaat op: vrijdag tussen 10.00 

en 12.00 uur voor direct contact; op andere tijden naam en telefoonnummer 

inspreken op de voicemail (020-4002807), dan wordt u teruggebeld.   

 

LITURGISCH ROOSTER 

Doopviering 

13 november, om 12.30 uur, na de zondagsviering DDS 

 

Allerzielen 

2 november 19.30 uur eucharistie DNS en DDS 

 
Katholieke vieringen in bejaardencentra 

8  november  10.00 uur paters SVD    Koornhorst 

22 november 15.00 uur G. Noom  H. Roland Holsthuis  

23 november  15.30 uur F. Mulders  De Venser 

 
 PAROCHIE-AGENDA 
1 november 20.00 uur Dagelijks Bestuur  DNS 

2 november 10.00 uur Secretariaatsgroep  DDS 

4 november 19.00 uur Mother Prayers  DDS 

14 november 19.30 uur MOV-groep   DDS 

16 november 20.00 uur Film (zie vorige pagina) DNS 

17 november 19.30 uur Bible Sharing   DDS 

19 november 10.30 - 15.30 Kunstmarkt   DDS  

24 november 20.00 uur Parochievergadering  DNS 

2 december 11.00 uur Advents bezinning  DDS 

 

 COLLECTES in SEPTEMBER 2016 
Kerkcentrum De Nieuwe Stad Kerkcentrum De Drie Stromen 

voor de parochie € 413,31 voor de parochie € 564,07 

voor de caritas € 98,30 voor de caritas € 119,94 


