
TUSSENTIJDS 
Informatie voor september 2016 

 

 

RK Parochie De Graankorrel Amsterdam Zuidoost 

www.parochiedegraankorrel.nl telefoon: 020 400 2807  mail: pardegraankorrel@hetnet.nl 

 

Vredesweek 17-25 september 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het 
zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de 
wereld overwonnen.     Johannes 16:33 



 150 jaar Mill Hill 

 

Rond het feest van Petrus & Paulus ontving ik een mooi boekje van de Missionarissen 

van Mill Hill. Het boekje draagt de mooie titel: Er komt altijd een nieuwe bron. 

Ook parochie de Graankorrel heeft in het verleden de paters van Mill Hill ge-

kend. Ik denk aan de toch vrij omvangrijke periode 1992 - 2004. In augustus – 

oktober van dat jaar namen we afscheid van Pastor Arie Braak. Hij was ook lid 

van de redactie van De Korrel. In augustus schreef hij zijn laatste hoofdartikel. 

Inderdaad, het ging over het feest van Maria ten Hemelopneming. Maar u zult 

ook wel de namen van zijn medebroeders herinneren, die er eerder of samen 

met hem waren: Sjef Kuppens, Ed Vogel, Guust van den Eeden, Jan Molenaar. 

 

Een man met een ideaal 

Met één student en één knecht opent de Engelse priester Herbert Vaughan op 

19 maart 1866 in het dorp Mill Hill nabij Londen een nogal armoedig studie-

huis. Het is het begin van een missiecongregatie die in de anderhalve eeuw 

daarna actief zal zijn in alle werelddelen. De nieuwe missieorde met een ge-

koesterd, sterk internationaal karakter trekt vanaf het eerste begin veel Neder-

landse leden aan. In 1890 begint Mill Hill een opleiding in Roosendaal. 

Herbert Vaughan (1832-1903) werd in 1893 tot kardinaal gewijd. Hij is de 

stichter van de St. Joseph’s Foreign Society of Mill Hill. Deze Society  bestaat 

150 jaar en is ruim 125 jaar actief vanuit Nederland. In Oosterbeek zijn nu nog 

steeds twee rusthuizen. Het boekje bevat dertig verhalen van ‘mooie mensen’.  

De ouderdom schrijdt voort. Mill Hill Nederland somber? Niks ervan. Hoop-

vol klinkt: “Er komt altijd een nieuwe bron”. 

Ik ontvang  al sinds jaren het kwartaalblad van Mill Hill. Adres: Missie Procuur 

Mill Hill, Johannahoeve 4, 6861 WJ  Oosterbeek. 

Alfons Ruitenbeek 

  

Vernieuwen toiletten in De Drie Stromen. 

Het werk in De Drie Stromen is begonnen. Dit werk wordt uitgevoerd in fases 

zodat altijd een aantal toiletten beschikbaar blijft. In de 1e fase t/m 8 september 

worden de damestoiletten en het invalidentoilet vernieuwd. In de 2e fase t/m 

23 september volgen de herentoiletten.  

Van  8 t/m 23 september wordt ook de keukenvloer aangepakt. 



GRAANKORRELS 
 

 Doopinformatie-avonden. De eerstvolgende keer is op dinsdagavond 

6 september om 19.30 uur in kerkgebouw De Nieuwe Stad aan het 

Luthuliplein en op donderdagavond 8 september om 20.00 uur in kerkgebouw 

De Drie Stromen aan de Renswoudestraat. 

 Bent u al aangemeld voor de ziekendag op 20 september in de Drie 

Stromen? Het kan nog tot 5 september via de telefoon 4002807, de mail  

pardegraankorrel@hetnet.nl of door het inleveren van de aanmeldstrook. 

 Paus Franciscus heeft in 2015 de jaarlijkse ‘Wereldgebedsdag voor 

zorg voor de schepping’ ingesteld. Op 1 september 2015 werd de gebedsdag 

voor het eerst gehouden en daarna elk jaar op 1 september. Oosters-orthodoxe 

christenen kenden deze datum al als gebedsdag voor het milieu. Met het in-

stellen van de gebedsdag voor de Katholieke Kerk neemt paus Franciscus het 

voorstel over van een vertegenwoordiger van Oecumenisch Patriarch Bartho-

lomeus van Constantinopel tijdens de presentatie van de encycliek van de 

paus ‘Laudato Si’. Door de gebedsdag op dezelfde dag te houden zullen or-

thodoxe en katholieke gelovigen zich wereldwijd verenigen in gebed. 

 Film en diner in De Nieuwe Stad. Op Woensdag 21 september : begin 

van het nieuwe filmseizoen, en meteen een speciale avond met een film die 

prima aansluit bij de Vredesweek: “Een lange verlovingszondag”. 

(Un long dimanche de fiançailles). Het verhaal speelt rond de Eerste Wereld-

oorlog. De film is iets langer dan u gewend bent. Daarom vertonen we de film 

in twee delen, met vooraf soep (in plaats van koffie!) en een eenvoudige, 

smakelijke maaltijd. Inloop en soep 17.45 - 18.15, film 1e deel 18.15 - 19.30; 

eetpauze, daarna 2e deel. Kosten € 3,50 + vrije gift voor maaltijd. 

 Mariënburg  organiseert een Relibazaar over de toekomst van geloven.  

Met workshops om met elkaar na te denken over allerlei aspecten van geloof, 

kerk en samenleving. Op zaterdag 29 oktober in Utrecht, in vergadercentrum 

Domstad, 10 min. lopen vanaf het centraal station. Aanmelden via de website 

Marienburgvereniging.nl . U kunt dan ook direct uw betaling regelen en ont-

vangt een e-ticket als entreebewijs. Kosten inclusief lunch zijn € 25,-- per per-

soon. Voor meer informatie relibazaar@marienburgvereniging.nl 

 Vergeet ook niet om af en toe op onze eigen parochie-website te kijken, 

met de parochie-agenda, de laatste uitgave van Tussentijds of Saamhorig on-

line, verslagen en foto’s van activiteiten die in onze parochie plaats vonden.  



Afscheid 

Thea Blijleven laat weten dat de woensdagochtend-wijdingen in De Drecht 

zullen stoppen. Er worden al ca. 40 jaar kerkdiensten gehouden, zolang als 

het huis bestaat. De Drecht werd opgezet vanuit een christelijke gedachte. 

Ook de meeste bewoners hadden een kerkelijke achtergrond. De gemeente 

Amsterdam greep in de loop der jaren in het toewijzingsbeleid in; het huren 

van de woningen werd versoepeld, ook andersdenkenden waren welkom en 

dit gaf meer verscheidenheid onder de bewoners. Dit hield wel in dat de 

diensten minder bezocht werden. Nu voelen zo weinig mensen nog behoefte 

om op woensdagochtend een dienst bij te wonen, dat besloten is om ermee te 

stoppen. Ook de voorgangers van de kerkdiensten waren het hiermee eens.  

 

We voegen hier aan toe dat de bewoners van Nellestein ook al gemerkt 

hebben, dat er de laatste tijd geen vieringen meer zijn vanwege te weinig 

belangstelling. Het is jammer, maar het kan niet anders. 

LITURGISCH ROOSTER 

Doopviering 

11 september 12.45 uur doopviering DDS 
Katholieke vieringen in bejaardencentra 
13 september  10.00 uur paters SVD    Koornhorst 

15 september 10.30 uur Sylvia van Rijn Eben Haëzer 

26 september 15.00 uur G. Noom  H. Roland Holsthuis  

28 september  15.30 uur F. Mulders  De Venser 

 
 PAROCHIE-AGENDA 
6 september 19.30 uur Doopinformatie  DNS 

8 september 20.00 uur Doopinformatie  DDS 

12 september 19.30 uur MOV-groep   DDS 

15 september 19.30 uur Bible Sharing   DDS 

20 september 10.00 uur Jaarlijkse Ziekendag  DDS 

26 september 10.00 uur Acceptgiro’s inpakken  DDS 

 

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

voor de parochie € 947,93 voor de parochie € 988,50 

voor de diaconie € 119,83 voor de diaconie € 92,02 


