
Het vijftigjarig bestaan van onze parochie De Graankorrel  

 

Omdat 2018 nogal een zorgelijk jaar was, het jaar waarin het besluit viel om 

op enig moment De Nieuwe Stad te gaan verlaten, is er toen niet zoveel 

terecht gekomen van het vieren van ons vijftig -jarig jubileum. Daarvoor in de 

plaats is op 1 december 2018 besloten, die datum te beschouwen als het begin 

van een jubileumjaar. Op verschillende momenten is daar in de loop van het 

jaar aandacht voor geweest,  met als hoogtepunt het parochiefeest op zaterdag 

22 juni 2019. Een feest waarop veel parochianen aanwezig waren, een middag 

waarop mensen samen bloemstukjes maakten voor op het altaar of een lied 

instudeerden, er was een kinderprogramma met popcorn. Langs de wanden 

hingen 50 bordjes met daarop allerlei feiten uit die jaren. Iedere aanwezige 

kon op een goudgeel papier de eigen relatie tot de parochie noteren en dit 

vastknopen aan het jaar waarin hij  of zij zich bij de parochie aansloot.  Zo 

ontstond een vroli jke ketting van fotootjes en informatie langs de muren van 

de Geinzaal in De Drie Stromen. Na soep en een saladebuffet met een lekker 

ijsje toe, is die dag afgesloten met een feesteli jke eucharistieviering.  

 

Daarna kwam de 

parochie vooral in het 

teken te staan van het 

verlaten van De 

Nieuwe Stad. En zo 

werd op zondag 1 

december 2019 het 

jubileumjaar afgeslo-

ten met een plechtige 

Eucharistieviering, 

natuurli jk in De 

Nieuwe Stad.  

De kerk was versierd met een mooie banner aan de muur en achter het altaar 

schitterende grote rietpluimen. De heilige Mis werd gecelebreerd door onze 

bisschop, monseigneur dr. Jozef  Punt, met assistentie van pastoor Nico van 

der Peet,  pater James Arul en diaken Han Hartog. Al onze koren hebben 

gezongen: Lobi Makandra, Stanvaste, het koor Bijlmermeer en het koor 

Gaasperdam, en ook nog het kinderkoor HAB. Hoewel de kerk niet afgeladen 

vol was, waren er toch heel veel mensen naar deze viering gekomen en het 

was ook zeer de moeite waard. Een mooie en goed voorbereide viering met 

veel aandacht voor de diversiteit in onze gemeenschap en de noodzaak om 

met elkaar de parochie verder uit te bo uwen. Het is aan De Graankorrel 

eigen, dat er soms wat onrust is ti jdens de viering, wat geloop ook, door de 

kinderen of bijvoorbeeld bij de vredeswens. Maar ook dat hoort erbij, 

misschien komt het wel mede daardoor dat we ons zo thuis voelen in deze 

parochie. Al met al was het een waardige afsluiting van het vijft igjarig  

bestaan.  
 

Ria Kooist ra  


