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Het thema van de tweede Clara en Francis-

cusviering, op zondag 17 juni in onze kerk De 

Drie Stromen, is : 

Ga en herstel 

mijn huis 

 

Het is de opdracht die Franciscus van God 

meekreeg, terwijl hij aan het bidden was in de 

verwaarloosde San Damiano-kapel: “Ga Fran-

ciscus, herstel mijn huis, want je ziet dat het 

op instorten staat”. Eerst nam hij dat letterlijk, hij repareerde de kapel 

en ging ook aan de slag in andere verwaarloosde kerken in de omgeving. 

Later begreep hij dat het ging om het herstellen van de hele katholieke 

kerk in haar oorspronkelijke eenvoudige opzet. Deze woorden ‘Ga en her-

stel mijn huis’ willen wij het komende jaar ook voor ons brede parochie-

verband als leidraad nemen.  

 

Koorleden uit de verschillende parochies komen 17 juni meezingen, onder 

leiding van Jacques van der Meer. Woensdag 13 juni om 20.00 uur repete-

ren ze met elkaar in DDS. Op zondag begint De Eucharistie, geleid door 

pastor Nico van der Peet, gewoon om 11:15 uur en wordt gevolgd door een 

gezellig samenzijn en een eenvoudig middagprogramma met een hapje en 

een drankje. In De Nieuwe Stad is die dag geen katholieke kerkdienst. In 

De Drie Stromen zijn alle parochianen van harte uitgenodigd.   



NAAR HET HEILIG LAND 
Iedere zondag horen we in de viering in de kerk verhalen uit de Bijbel. Ze 

spelen zich in en om het Heilig Land af. Treedt samen met ons in de voetspo-

ren van Jezus. Voor de stilte van de woestijn en het varen over het Meer van 

Galilea. Voor de Bijbelse plaatsen of de unieke locaties als Massada en  

Qumran. Op drie momenten zijn we met tussen de 800 à 1000 Nederlanders 

tijdens de Nederlandse Dagen: een Eucharistie op de Berg van de Zaligspre-

kingen, Mariavespers in de Basiliek van de Aankondiging in Nazareth, aan de 

oever van de Jordaan bij Qasr El Yahud, en bij een eucharistieviering in  

Bethlehem.  

Deelnemen? 

De reis is van 13-20 november 2018 

en wordt georganiseerd door de 

VNB-reisorganisatie (www.vnb.nl) 

onder nummer IS1822.  

De reisleiders zijn:  

Dea Broersen (06-25021417; 

dea.broersen@gmail.com);  

pastoor Eugène Jongerden (06-51265724; ejongerden68@hotmail.com) 

pastoor Eric van Teijlingen (06-13716464; pastoor.van.teijlingen@gmail.com). 

Informeert u bij hen, vraag een folder aan en schrijf u in. Op vrijdag 15 juni 

(15.00-17.00 uur) is er een informatiemiddag in de H. Agathakerk (Breestraat 

95, Beverwijk). Aanmelding is niet nodig. 

 

 

VERLOTING PAASKAARSEN 
Beste parochianen, het Bestuur van de Graankorrel heeft besloten om met 

ingang van dit jaar de Paaskaarsen te gaan verloten. Zou u wel zo’n mooie 

Paaskaars in huis willen hebben, maak dan van deze kans gebruik, misschien 

bent u wel voor een klein bedrag de gelukkige winnaar. 

Start van de lotenverkoop is op zondag 3 juni. Prijs per lot: € 5, =.  

 

In allebei onze kerken zullen parochianen de loten gaan verkopen. De 

trekking zal plaatsvinden  nadat alle loten verkocht zijn. De opbrengst is voor 

onze eigen parochie. Hartelijk dank voor jullie deelname en bijdrage! 

 

Namens het Bestuur van de parochie, Anita Trotman, penningmeester.  



GRAANKORRELS 
 Op vrijdag 8 juni zal er in De Drie Stromen geen spreekuur zijn van 

diaken Han Hartog. 

 Doop-informatie. In De Drie Stromen op elke eerste zondag van de 

maand, deze keer op zondag 3 juni rond 12.30, na de viering (Santa Jaddoe). 

In De Nieuwe Stad is deze maand geen doopinformatie.  

 Elke vierde donderdag van de maand Bijbel Meditatie in De Drie 

Stromen om 19.00 uur. Om de Bijbel wat beter te kunnen begrijpen gaan we 

dan lezen en praten over de Bijbel o.l.v. pater James Arul.  

 Met Pasen hebben 18 kinderen in onze parochie hun Eerste H. Com-

munie gedaan, en ook nog 4 volwassenen. Met Pinksteren hebben 24 (veelal 

jonge) mensen het H. Vormsel toegediend gekregen, waarvan 6 uit de paro-

chie van de H. Urbanus in Duivendrecht. Voor het verslag: zie onze website 

www.parochiedegraankorrel.nl. Hun namen en de foto’s staan ook de volgende 

maand in de nieuwe Saamhorig. 

 Zondag 1 juli vieren we met elkaar de Dag der Vrijheden. Ook onze 

vieringen zullen in dat teken staan en er wordt gecollecteerd voor een goed 

doel in Suriname. 

 Met hulpbisschop J. Hendriks naar Lourdes van dinsdag 11 t/m zon-

dag 16 september? De Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam begeleidt 

al meer dan 20 jaar bedevaartreizen naar Lourdes, in samenwerking met het 

‘Huis van de Pelgrim’. Voor aanvullende informatie, brochure en opgave belt 

U met reisleidster Joke Hoekman, of diaken Philip Weijers. Of kijk op de web-

site www.lourdes-groep.nl, ook voor het aanmeld formulier. Joke Hoekman (06  

42 34 77 29) of per mail: jokehoekman@ziggo.nl of contact@lourdes-groep.nl  

 Ons kinderkoor HAB is altijd op zoek naar nieuwe koorleden. Wil je 

ook wel meezingen? Kom eens op vrijdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur 

naar De Drie Stromen-kerk, dan is het koor daar aan het repeteren. 

 Kent u het Sint Jans Museum, de Kloosterhof in Langedijk? Het  

museum vertelt aan de hand van religieuze, sociale en culturele voorwerpen 

en gebeurtenissen het verhaal van “Het Rijke Roomse Leven” in de vorige 

eeuw. Het museum is geopend op donderdag- en zondagmiddag van 13.00 

tot 16.00 uur. Buiten deze tijden kan er soms een afspraak gemaakt worden.  

Contact is mevrouw Bep Groot-Dekker, telefoon 06-1003 7328. Er zijn meer 

mogelijkheden, rondleiding e.d., informeer er naar. Sint Jans Museum, 

Dorpsstraat 514, 1723 HG Noord-Scharwoude. www.sintjandedoper.nl 

  

mailto:jokehoekman@ziggo.nl


 

LITURGISCH ROOSTER 
Eerste vrijdag van de maand  

In De Drie Stromen op 1 juni om 10.00 uur `s morgens: eucharistieviering. 

Doopviering 

Zaterdag 9 juni tijdens de viering van 19.00 uur in DDS (pater James) 

Zondag 24 juni tijdens de viering van 11.30 uur  in DNS (diaken Hartog) 
Katholieke vieringen in bejaardencentra 
12 juni  10.00 uur  paters SVD Koornhorst 
26 juni  15.00 uur  G. Noom H. Roland Holsthuis  

27 juni  15.30 uur  G. Noom De Venser 

 

PAROCHIE AGENDA 

4 juni   20.00 uur MOV - PCI overleg DDS 

11 juni  20.00 uur MOV – PGZO overleg DDS 

17 juni  11.15 uur Clara en Franciscusviering DDS 

28 juni 19.00 uur Bijbel Meditatie  DDS 

 

 COLLECTES in april 2018 
Kerkcentrum De Drie Stromen  Kerkcentrum De Nieuwe Stad 

voor de parochie € 1.639,93 voor de parochie € 917,56 

voor de diaconie € 271,07 voor de diaconie € 111,77 

MEDEWERKING GEVRAAGD voor 17 juni 
* De tweede Clara en Franciscus-viering wordt gehouden in de Drie Stromen 

om 11.15 uur. Parochianen uit ons Samenwerkingsverband komen dan bij ons op 

bezoek. We zijn dus de gastheer. Bij de koffie of thee na de viering willen we 

graag wat lekkers serveren. Al een paar mensen hebben aangeboden om iets te 

bakken. Als u dat ook wilt doen kunt u een berichtje sturen naar het Parochie-

centrum. pardegraankorrel@hetnet.nl of even bellen: 020-4002807.  

 

* We hebben op 17 juni ook extra mensen nodig die willen helpen met koffie 

en thee en keukenwerk. Meldt u aan, vele handen maken licht werk !  

 

* De leidsters van de Kinderwoorddienst sparen nog steeds lege rolletjes van 

wc- en keukenrollen, om er die dag met de kinderen iets moois van te bouwen. 

Breng er s.v.p. zoveel mogelijk mee naar de kerk.  

* Alle hulpvaardige parochianen alvast veel dank voor hun medewerking. 


