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Wereldmissiemaand 2016 

 

 

 

De collecte op Missiezondag 23 oktober 

is dit jaar ten bate van de FILIPPIJNEN 



MISSIO Wereldmissiemaand 2016: FILIPPIJNEN  

 

In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio/Pauselijke Missiewerken 

dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in de Filippijnen.  

 

Land van tyfoons 

Steeds weer worden de Filippijnen getroffen door zware tropische stormen. In 

2013 raast de supertyfoon Haiyan over het land en laat een spoor van 

vernieling na. Duizenden mensen vinden de dood. Degenen die het overleven 

hebben niets meer. Geen huis, geen bezittingen, geen bestaansgrond. Zoals de 

vissersgezinnen aan de kust van Tacloban.   

  

Armoede 

Leven op straat of naar het buitenland De armoede in de Filippijnen is groot. 

In Manila leven veel mensen op straat, zoals Guillermas Vitmy. Zij leeft er met 

haar driejarige zoon Danielo en verdient met de fietsriksja als taxi wat geld. 

‘s Avonds slapen ze in de riksja. Veel anderen, met name vrouwen, zoeken 

noodgedwongen hun toevlucht in het buitenland. Vaak worden ze uitgebuit 

en krijgen ze te maken met seksueel geweld.    

 

Getuigen van barmhartigheid 

Missio/Pauselijke Missiewerken steunt dit jaar diverse projecten van 

religieuzen in de Filippijnen. Zij laten Gods barmhartigheid zien in hun 

handelen, zij zijn getuigen van Gods barmhartigheid. Hun voorbeeld is een 

inspiratie voor ons. Zo hebben de Missiebenedictinessen het initiatief 

genomen tot de bouw van een nieuw dorp voor de vissersfamilies in 

Tacloban. En in Manila is zuster Cecille Ido de drijvende kracht achter het 

gezinscentrum ‘Tuluyan’, waar dakloze gezinnen worden opgevangen en 

weer op weg geholpen.    

 

Ook onze parochie De Graankorrel steunt van harte de actie van dit jaar.  

Help onze medegelovigen in de Filippijnen in hun streven naar een 

menswaardig bestaan. Geef aan MISSIO/Pauselijke Missiewerken in de 

collecte op Missiezondag 23 oktober.  

Of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO 

Wereldmissiemaand, te Den Haag.  Meer informatie: www.missio.nl  



GRAANKORRELS 

 

 De eerstvolgende doopinformatie voor de kinderdoop is op dinsdag-

avond 1 en 8 november om 19.30 uur in kerk De Nieuwe Stad, Luthuliplein 

(vragen 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 november kunnen 

volwassenen zich nog melden, daarna begint de voorbereidingstijd. 

 

 Kinderen die in 2017 hun Eerste H. Communie willen doen kunnen tot 

10 november  aangemeld worden bij het parochiecentrum (4002807) of via het 

formulier op de website www.parochiedegraankorrel.nl. 

 

 Stap Verder, het diaconaal oecumenische centrum voor vluchtelingen 

is op zoek naar een chauffeur voor de woensdagochtenden. Graag melden bij 

Erica Feenstra, 020-8457566. Ook is men bij Stap Verder op zoek naar Neder-

landse woordenboeken. Er zijn mensen die de Nederlandse taal al aardig goed 

machtig zijn, en zij willen graag de betekenis opzoeken van woorden die ze 

nog niet kennen. De woordenboeken kunnen bij Stap Verder worden afgege-

ven, Hoogoord 187A. Of bel even met Noortje de Boer, 020-6975640. 

 

 Op 20 september was de jaarlijkse ziekendag. Ondanks Prinsjesdag 

waren er ruim 60 deelnemers, mensen die kwamen voor de viering, de zie-

kenzalving, en de gezelligheid. Meer dan 20 vrijwilligers hadden alles voorbe-

reid. Tussen de koffie en de lunch was de viering het hoogtepunt van de dag 

met maar liefst vijf voorgangers: de paters Frans Mulders, Edmund Owusu en 

Vincent Wang, diaken Han Hartog en pastor Sylvia van Rijn. Het thema van 

de dag was Psalm 139: in vertrouwde handen. Vooral de ziekenzalving met 

het aansteken van de kaarsen was indrukwekkend. Sylvia las een mooi en 

toepasselijk gedicht voor, dat op de achterkant van dit blad staat. Op de web-

site van de parochie zijn mooie foto’s van deze dag te zien. 

 

 In november kunnen we elkaar ontmoeten, mensen van verschillende 

kerken, en gaan we met elkaar ontdekken of we gezamenlijke inspiratiebron-

nen hebben. Op allerlei manieren, pratend, dansend, zingend, lezend, medite-

rend. Ben je nieuwsgierig? Zet de datum alvast in je agenda: 26 november 

vanaf 10.00 uur in De Nieuwe Stad.   



 

LITURGISCH ROOSTER 

Doopviering 

23 oktober tijdens de zondagsviering DNS 
Katholieke vieringen in bejaardencentra 

11 oktober  10.00 uur paters SVD    Koornhorst 

20 oktober 10.30 uur paters SVD  Eben Haëzer 

25 oktober 15.00 uur F. Mulders  H. Roland Holsthuis  

26 oktober  15.30 uur G. Noom  De Venser 

 
 PAROCHIE-AGENDA 
7 oktober 19.00 uur Mother Prayers  DDS 

11 oktober 16.30 uur Communicatie-groep  DDS 

12 oktober 19.30 uur Redactie Saamhorig      Urbanuskerk 

20 oktober 19.30 uur Bible Sharing   DDS 

vóóraankondiging: 

24 november 20.00 uur Parochievergadering  DNS 

 

 COLLECTES in AUGUSTUS 2016 

Kerkcentrum De Nieuwe Stad Kerkcentrum De Drie Stromen 

voor de parochie € 642,24 voor de parochie € 858,03 

voor de MIVA € 106,60 voor de MIVA € 142,43 

EEN UITGESTOKEN HAND. 
Door zijn woorden steekt God Zijn Handen naar ons uit. 

Want….. 

In Zijn woord vindt een hopeloze HOOP. 

In Zijn woord vindt een rusteloze RUST. 

In Zijn woord vindt een troosteloze TROOST. 

In Gods woord vindt een hulpeloze HULP 

In Gods woord vindt elke zondaar VERGEVING. 

In Gods woord vindt een wees een liefdevolle VADER. 

In Gods woord is alles wat je nodig hebt te vinden. 

Als je daarin leest spreekt God persoonlijk tegen jou. 

Door Zijn woord steekt Hij zijn handen vol Liefde naar je uit. 

Pak ze met een hart vol vertrouwen aan 

en je ontvangt wat je nodig hebt. 


