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Parochievergadering 

 

  Beste medeparochianen, 
 

Op dinsdag 17 juli aanstaande is er een parochie-

vergadering om 19.30 uur in De Nieuwe Stad. Het 

gaat, na het afgelasten van de vergadering van 14 

juni, om een belangrijke bijeenkomst. We hebben 

zowel bestuurlijke als financiële problemen. 

 

Wij zullen er gezamenlijk onze schouders onder 

moeten zetten om alles weer op de rails te zetten. 

Kom daarom naar deze bijeenkomst. 

 

De agenda is in de week voor de vergadering in te 

zien op het prikbord: 

in de hal van De Drie Stromen 

of in kamer 1 van De Nieuwe Stad. 

 

Met vriendelijke groet, Chris Vonk  

Secretaris Parochie De Graankorrel 



GRAANKORRELS 
 Dit weekend vieren we met elkaar de Dag der Vrijheden. Ook onze 

vieringen staan in dat teken en er wordt gecollecteerd voor het Maria Inter-

naat in Paramaribo. In DNS wordt voor dit doel ook lekker eten verkocht. 

Maak er gebruik van, dan hoeft u thuis niet te koken. 

 Op zaterdag 7 juli is de jaarlijkse één-daagse bedevaart naar Brielle, 

naar de HH. Martelaren van Gorcum. Op 30 juni was de inschrijfdatum ver-

streken, maar had u nog mee gewild, dan zou u er een mail of telefoontje aan 

kunnen wagen, naar Christel Hoffman,  hoffman.christel@gmail.com of  

06-2550 0235. Kosten € 19,50, in de bus contant te betalen. Wie weet is er nog 

een plaatsje voor u vrij. Vertrek 8.45 uur, Tolhuis 7, Amsterdam-Noord. 

 Walk of Peace tijdens de Vredesweek, van 15 tot 23 september. De 

Walk of Peace is een wandeling van en voor vrede. Een wandeling om te 

ervaren én te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar op 

kunnen lopen. In 2017 werd er op meer dan 20 plekken een Walk of Peace 

georganiseerd. De ander is niet langer een vreemde, maar iemand waarmee 

we al wandelend in gesprek raakten – en met wie we meer delen dan we 

dachten. Tijdens de Walk of Peace zetten we al wandelend een stap op weg 

naar vrede. Doe je mee? Kijk op  www.vredesweek.nl . Wil je met jullie 

Ambassade van Vrede, organisatie of lokale groep ook een Walk of Peace 

organiseren in jullie eigen buurt? Neem dan contact op met  

vredesweek@paxvoorvrede.nl. 

 In het weekend van 15 juli ligt voor de bezorgers de nieuwe Saamho-

rig weer klaar. Met een verzoek aan abonnees om een kleine bijdrage in de 

kosten van het blad. 

 

KOREN OP SCHOOLREIS 

Een bus met 50 parochianen, vooral leden van koor Gaasperdam, Rouw- en 

trouwkoor en koor Stanvaste, is op zondag 24 juni richting Oisterwijk gegaan. 

Het begon met het gezamenlijk zingen van een H. Mis in de Sint Petruskerk 

aldaar, daarna volgde de lunch en een rondleiding in deze prachtige, door 

Pierre Cuypers gebouwde kerk. ’s Middags was er een boottocht over de 

Dommel en daarna kon iedereen in Den Bosch genieten van een terrasje of 

wat winkelen. De dag werd besloten met een heerlijk diner  in Veghel, waar-

na de bus weer richting Amsterdam ging. Om 22.00 uur kon iedereen voldaan 

en moe terug naar huis. Alle lof voor de uitstekende organisatie, deze dag 

was helemaal top, zelfs het weer werkte uiteindelijk mee.



GEEF HET RITME DOOR ! 

Wil je naar muziek luisteren, zingen, dansen, muziek maken?’ 

Dat was de boodschap waarmee  u aangemoedigd werd om 

naar de 3e Inspiratiedag in De Nieuwe Stad te komen op 

zaterdag 9 juni. 

Het werd een zeer geslaagde en druk bezochte bijeenkomst. Een verslagje van 

deze dag kunt u vinden in de nieuwe Saamhorig, die half juli zal verschijnen.  

 

 CLARA EN FRANCISCUSVIERING 

Op zondag 17 juni vond in een afgeladen kerk van de Drie Stromen aan de 

Renswoudestraat de tweede Clara & Franciscusviering plaats. Naast het 

jeugdkoor van de Drie Stromen was er een breed samengesteld koor onder 

leiding van. Jacques van der Meer en Godfried Jansen, met koorleden uit al 

onze acht kerklocaties. Het thema is tevens het thema voor het komende sei-

zoen: ‘ga en herstel mijn huis’. Op boeiende wijze bracht pastoor Nico van 

der Peet dit thema onder woorden en verbond het aan de huidige situatie van 

ons samenwerkingsverband. Na afloop is er nog lang na gepraat.  

Er waren heerlijke Surinaamse hapjes, waar gretig van gegeten werd! 

Ook over deze   viering komt een verslag in de nieuwe 

 Saamhorig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen 

bouwden tijdens 

de Kinderwoorddienst 

hún kerk van de toekomst.  



 VAKANTIE 

Vanaf zaterdag 21 juli t/m vrijdag 3 augustus zal onze diaken Han Hartog van 

een welverdiende vakantie genieten. In die periode zijn er op woensdag en 

vrijdag geen spreekuren in onze beide kerken. Voor geestelijke ondersteuning 

zijn de paters SVD in Duivendrecht bereikbaar. 

 

Meer zomervakantie: in de maanden juli en augustus zal er geen doopinfor-

matie zijn, niet in De Drie Stromen en niet in De Nieuwe Stad. Er zal in DDS 

in juli geen eten verkocht worden ten bate van de parochie, wel weer vanaf 

zondag 26 augustus. In DNS vanaf 16 september weer. Ook de Bijbel-

meditatie vervalt in juli en augustus. 

 

 VORMEN 

Over het H. Vormsel in onze parochie heeft mgr. Jan Hendriks een verslag op 

zijn weblog gezet: https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=1766. Zoek op 

vormsel en één van de berichten is 2e Pinksterdag in onze Drie Stromenkerk. 

 

LITURGISCH ROOSTER 

Eerste vrijdag van de maand  

In De Drie Stromen op 6 juli om 10.00 uur `s morgens een eucharistieviering. 

 
Katholieke vieringen in bejaardencentra 
10 juli  10.00 uur  paters SVD Koornhorst 

24 juli  15.00 uur  G. Noom H. Roland Holsthuis  

25 juli  15.30 uur  G. Noom De Venser 

 

PAROCHIE AGENDA 
5 juli   20.00 uur Liturgische Beraad  DDS 

14/15 juli na de viering Saamhorig ligt klaar  DDS en DNS  

17 juli  19.30 uur Parochievergadering DNS 

21 juli  begin van de zomervakanties  

 

 COLLECTES in mei 2018 

Kerkcentrum De Drie Stromen  Kerkcentrum De Nieuwe Stad 

voor de parochie € 1.343,71 voor de parochie € 798,81 

voor de diaconie € 115,81 voor de diaconie €   70,15 

Pinksteractie € 206,57 (voor Ned. Missionarissen) € 156,88 


