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LITURGISCH ROOSTER 
Allerzielen 

Op donderdagavond 2 november herdenken we zowel in De Drie Stromen 

als in De Nieuwe Stad onze overledenen van het afgelopen jaar om 19.30 uur. 

In DDS met medewerking van het Gaasperdamkoor. 

Eerste vrijdag van de maand  

In De Drie Stromen op vrijdag 3 november om 10.00 uur `s morgens een  

Eucharistieviering  met daarna aanbidding. 

Doopviering 

Op 12 november is er een doop in De Drie Stromen na de zondagsviering.  
Katholieke vieringen in bejaardencentra 
14 november 10.00 uur  paters SVD Koornhorst 

28 november 15.00 uur  G. Noom H. Roland Holsthuis  

29 november 15.30 uur  G. Noom De Venser 

 

PAROCHIE AGENDA 

16 november 19.30 uur Bible Sharing  DDS 

21 november 16.30 uur Communicatiegroep DDS 

29 november 20.00 uur Filmavond  DNS 

 

 COLLECTES in SEPTEMBER 2017 

Kerkcentrum De Drie Stromen  Kerkcentrum De Nieuwe Stad 

voor de parochie € 646,07 voor de parochie € 434,36 

voor de caritas € 119,15 voor de caritas € 122,33 

de caritas-collecte van september is gehouden op zondag 1 oktober 2017.  



KERSTSAMENZANG OP 17 DECEMBER 

Het is inmiddels een mooie traditie geworden, dat het koor van de Rooms 

Katholieke Parochie en de Cantorij van de Drie Stromen samen advent- en 

kerstliederen ten gehore brengen. Behalve mooie koorwerken om naar te 

luisteren, zijn er veel liederen die door iedereen meegezongen kunnen 

worden. Dit jaar is de 14e keer en we hopen dat u weer met velen deze 

middag zult bijwonen. Het orgel wordt bespeeld door Simon Blijleven en Tim 

Fransen speelt piano. Datum: 17 december 2017 om 16.00 uur, De Drie 

Stromen, Remmerdenplein. Zowel metro 54 als 50 komen op de halte 

Reigersbos vanwaar het 3 minuten lopen is naar de kerk. Woensdagavond 13 

december om 19.30 uur zingen we dit programma óók in de St. Urbanuskerk 

in Duivendrecht. 

 

GRAANKORRELS 
 Doop-informatie op zondag 5 november om 12.30 uur in De Drie Stro-

men (Santa Jaddoe) en op dinsdag 7 november om 19.30 uur in De Nieuwe 

Stad (Züleika James). 

 Herdenking van omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen op 

zondag 5 november in de Mozes en Aäronkerk. Het begint om 15.00 uur. 

Organisatoren: Jeanette Noëlhuis, Protestantse Diaconie, Taakgroep Vluchte-

lingen en de gemeenschap van Sant’Egidio. Informatie bij Hanneke van Be-

zooijen 06-10988523 of Gerard Moorman 06-81673263. Zie www.allerzielen.eu  

 Elke tweede woensdag van de maand samenzang van  bekende liedjes in 

De Drie Stromen, deze maand op 8 november,  11.30 uur. Kom meezingen. 

 Op woensdag 29 november heeft de PGZO in De Nieuwe Stad weer een 

filmavond. Deze keer een film uit 2011 van de Iraanse regisseur Asghar Far-

hadi, over een middenklasse echtpaar uit Teheran. Overladen met prijzen 

(83!), o.a. Gouden Beer in Berlijn, Oscar voor de beste niet-Engelstalige film, 

enz. Inmiddels al met regelmaat op t.v. vertoond. Na afloop gelegenheid om 

na te praten en iets te drinken. 20.00 – 21.45 uur, koffie vanaf 19.30 uur, € 3,50. 

 9 december: kerststallenmarkt Kevelaer. Rond de klok van 12.00  uur 

arriveren we in Kevelaer. Om 16.30 uur vieren we de eucharistieviering in de 

Kaarsenkapel. Aanmelding t/m 20 november. Voor meer informatie en/of 

aanmelding neemt u contact op met:  - kevelaerbedevaart@outlook.com   - Dea 

Broersen (06-25021417) -  pastoor Eugène Jongerden (06-51265724)  - Jos Mar-

tens (06-16666900)  - Yvonne van Stiphout-Boos (06-22248723)  - pastoor Eric 

van Teijlingen (06-13716464). Volwassene € 65,50  - kind t/m 12 jaar € 40,00. 


