
Wereldmissiedag 
 

Oktober  -  Missiemaand. 8 oktober is het Missiezondag voor 
de kinderen, in onze parochie halen we die een week naar 
voren: op zondag 1 oktober gezinsviering, met in De Drie 

Stromen het Kinderkoor HAB.  
Zondag 22 oktober vieren we het eind van de Missiemaand. 
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In Memoriam Jaap de Rooij 
Op 23 augustus is Jaap de Rooij op 86-jarige leeftijd overleden. Hij heeft als 

vrijwilliger voor parochie De Graankorrel heel veel petten op gehad. Dat be-

gon al in 1972 bij het begin van de parochie toen hij werd gevraagd om tijdens 

de vieringen te zorgen voor de muzikale begeleiding op de piano. Van het 

een kwam het ander en zo werd hij in 1973 lid van het parochiebestuur. In de 

parochie leerde hij Maria Driessen (†) kennen met wie hij op latere leeftijd 

getrouwd is. Ze vormden een mooi echtpaar, omdat je merkte dat ze veel van 

elkaar hielden, maar dat ze elkaar ook heel veel ruimte konden geven voor 

hun eigen leven. Ze waren beiden diep gelovig. Jaap heeft boeken geschreven 

waarin hij op een mooie manier het katholieke geloof van de vorige eeuw 

beschrijft (Verhalen uit het katholiek leven, Memoreeks, Valkhof  Pers).  



Jaap en zijn vrouw Maria waren zeer actief, zij voer-

den de redactie van het parochieblad. Zij vervulden 

die taak zeer nauwgezet en met een grote gedreven-

heid en zorgden ervoor dat het een goed parochie-

blad was met ‘ínhoud’. Jaap was samen met Maria 

Driessen betrokken bij het ontstaan van de eerste 

Woord- en gebedsdienstgroepen. Hij was mede op-

richter van de Emmausgroep, die onder leiding van 

pastor Jan Schoot en het bisdom Haarlem de manier 

invoerde, waarop wij in de parochie de eucharistie 

vieren op zondag. Uitgangspunt was de lezing uit 

het Evangelie van de betrokken zondag. Die con-

structie heet Het Gedeeld Gastheerschap, met A1 en A2, en wordt nog steeds 

in onze parochie gebruikt. Het gaat er hierbij om dat de Eucharistie niet een 

zaak is van de priester alleen, maar van alle aanwezigen en dat moet aan het 

altaar zichtbaar zijn. Meerderen zijn verantwoordelijk voor de dienst, voor-

gangers en leken. 

 

Jaap en Maria waren beiden medewerkers van de wereldwinkel. Jaap was 

lector (A2), was actief in de gezondheidsdiaconie en verzorgde ook jarenlang 

een leerhuis over de bijbel. Hij werkte bij het Meertens instituut in Amster-

dam. Wie de boekenserie ‘Het Bureau’ kent, van J.J. Voskuil, kan Jaap daarin 

tegengekomen zijn als de figuur Bart de Roode. Na zijn werkzame leven is hij 

begonnen aan het opzetten van een archief voor onze parochie. Dat ‘archief’ 

bestond uit een groot aantal ongeordende archiefdozen waarin de stukken 

van allerlei vrijwilligers waren bijeengebracht. Jaap heeft vele jaren lang elke 

maandagochtend besteed om er een echt en keurig verzorgd archief van te 

maken (volledig volgens de richtlijnen van het bisdom).  

 

Verder heeft Jaap meegewerkt aan een duidelijke structuur in de parochie, 

die nog steeds bestaat en de vier geledingen liturgie, diaconie, catechese en 

bestuur omvat. Ook na hun verhuizing naar Nijmegen bleven zij betrokken 

bij het wel en wee van de parochie door hun financiële steun en door hun 

aanwezigheid op belangrijke momenten. Je kunt Jaap met recht een steunpi-

laar voor onze parochie noemen. We zullen hem missen, maar hij is nu vast 

en zeker weer bij zijn Maria in de hemel.  

Wim Hilderink, Han Calis en Hans van der List 



 

 

 

 

 

 
 

 

GRAANKORRELS 
 De aangekondigde parochievergadering van 19 (cq 26) oktober komt 

te vervallen. Het werkgroepen-overleg van 12 oktober gaat wel gewoon door. 

 Doop-informatie op zondag 1 oktober en zondag 5 november om 12.30 

uur, in De Drie Stromen (Santa Jaddoe) en op dinsdag 7 november om 19.30 

uur in De Nieuwe Stad (Züleika James). 

 Elke tweede woensdag van de maand samenzang van  bekende liedjes 

in De Drie Stromen, nu op 11 oktober om 11.30 uur. Kom gezellig meezingen. 

 Op 18 oktober heeft de PGZO in De Nieuwe Stad weer filmavond. Na 

afloop gelegenheid om na te praten en iets te drinken. De film, Filomena, gaat 

over de zoektocht van een journalist en een vrouw die als tiener haar kind 

heeft moeten afstaan. 20.00 – 21.45 uur, koffie vanaf 19.30 uur, kosten € 3,50. 

 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  

 U kunt nog tot 10 oktober aanmelden voor de Ziekendag van 24 okto-

ber. Formulieren in Tussentijds van september of achter in de kerk. 

 

CLARA & FRANCISCUS LEZING OP 26 OKTOBER 

Op 9 juli was de eerste Clara & Franciscusviering. Er is nog veel te verbeteren, 

maar de viering was er. De aanwezigen waren enthousiast. Samenwerking is 

nodig. En dat begint met kennismaking en ontmoeting. Daarom heeft het 

uniebestuur de C&F- viering en de C&F-lezing in het leven geroepen. De 2de 

Clara en Franciscuslezing komt er nu aan. Vorig jaar verzorgde Ko Schuur-

mans een boeiende avond. Wij zijn blij dat wij dit jaar opnieuw een inspire-

rende spreker gevonden hebben: Nicolaas Sintobin sj. Donderdag 26 oktober 

om 20.00 uur in De Drie Stromen, zaal open 19.30 uur. U  bent zeer welkom.  

De voorzitter van de parochie treedt af. 
Het voorzitterschap van De Graankorrel blijkt voor mevrouw Ingrid 

Wells niet te combineren met haar drukke baan. Ze heeft helaas moeten 

besluiten deze functie per 1 september j.l. neer te leggen. Ze zal op 

gepaste wijze bedankt worden voor alles wat ze de afgelopen tijd heeft 

kunnen betekenen. Gelukkig blijft zij zich inzetten binnen onze parochie. 



PARTTIME KERSTKOORMANNEN GEZOCHT 
Al vele jaren organiseren het RK-koor en de Cantorij 

van De Drie stromen in Amsterdam ZO een kerstsa-

menzang, dit jaar op 17 december. Wij willen dit jaar de 

mannenstemmen versterken met project-zangers (bas-

sen en tenoren). Mannen met enige zangervaring kun-

nen dan 6 keer mee oefenen op maandagavond e/o op 

woensdagavond van kwart voor acht tot kwart voor negen in De Drie Stro-

men kerk. De eerste keer is 6 november en de twee uitvoeringen zijn woens-

dagavond 13 december in Duivendrecht en zondagmiddag 17 december in 

De Drie Stromen. Kosten slechts € 5, = voor de muziek. Voor meer informatie 

en aanmelden bij Jacques van der Meer: jacquesvdmeer@gmail.com 

 

LITURGISCH ROOSTER 
Eerste vrijdag van de maand  

In De Drie Stromen op vrijdag 6 oktober om 10.00 uur `s morgens.  

Eucharistieviering  met daarna aanbidding. 

Herdenking 25 jaar Bijlmerramp 

Op maandagavond 2 oktober om 19.30 uur een oecumenische viering in DNS. 

Doopviering 

Op 29 oktober wordt in De Nieuwe Stad tijdens de zondagsviering gedoopt.  
Katholieke vieringen in bejaardencentra 
10 oktober 10.00 uur  paters SVD Koornhorst 

24 oktober 15.00 uur  G. Noom H. Roland Holsthuis  

25 oktober 15.30 uur  G. Noom De Venser 

PAROCHIE AGENDA 

2 oktober 20.00 uur Voorbereiden ziekendag DNS 

2 otober 20.00 uur MOV-groep  DDS 

6 oktober 10.30 uur Redactie Saamhorig DDS 

12 oktober 20.00 uur Werkgroepen overleg DDS 

19 oktober 19.30 uur Bible Sharing  DDS 

26 oktober 20.00 uur Clara & Franciscuslezing DDS 

 COLLECTES in AUGUSTUS 2017 
Kerkcentrum De Drie Stromen  Kerkcentrum De Nieuwe Stad 

voor de parochie € 654,00 voor de parochie € 598,06 

voor de Miva € 217,12 voor de Miva €   80,15 

voor de diaconie € 124,32 voor de diaconie € 110,52 


