
ZIEKENDAG 18 oktober 2022
RK PAROCHIE DE GRAANKORREL

Onder voorbehoud van nieuwe corona-uitbraak; bij annulering krijgt u persoonlijk bericht.

De ziekendag wordt gehouden op dinsdag 18 oktober in kerkcentrum De Drie Stromen.
Het vervoer wordt centraal geregeld, voor wie dat wil. Doordat het ophalen dan

gecoördineerd wordt bent u minder lang onderweg en u bent op tijd.

U bent welkom vanaf 10 uur voor koffie of thee. De ziekendag begint met een
Eucharistieviering van 11 uur tot 12:30. Tijdens de viering wordt de ziekenzalving toegediend

aan wie dat graag wil. Na de dienst wordt er gezorgd voor een smakelijke lunch.
Daarna is er nog tijd om met elkaar een praatje te maken.

De ziekendag wordt om 14.00 uur afgesloten met een zegenbede.

Contact tijdens de ziekendag, indien nodig: 06-2304 1688. Aanmelden schriftelijk door de
strook in te vullen. Alleen volledig ingevulde formulieren worden verwerkt. Formulier
opsturen naar: Parochiecentrum Graankorrel, Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam.

Het formulier kan ook aan de pastor meegegeven worden na de viering in uw zorgcentrum.
Of u kunt het afgeven bij het parochiecentrum, of mailen naar pardegraankorrel@hetnet.nl.

Inschrijving sluit op 10 oktober.

AANMELDEN ZIEKENDAG 18 OKTOBER 2022

Ik geef mij op voor de ziekendag van de RK Parochie de Graankorrel, op 18 oktober 2022 van 10 – 14 uur in
kerkcentrum De Drie Stromen, Renswoudestraat 75, 1106 BJ in Amsterdam Zuidoost.

Voornaam …………………………………... Achternaam/meisjesnaam ……………………………

Adres ……………………………………………………………………………………….….…………..…..

Postcode en woonplaats ………………………… Telefoon ………………………………………………..

Wilt u de ziekenzalving ontvangen? Ja o Nee o

Komt u met een begeleid(st)er Ja o Nee o

Zo ja, wie (voornaam) ………............…......... Achternaam …………………………… Zalving o ja o nee

Heeft u vervoer nodig? Ja o Nee o

Zo ja: klantnummer: ………..…………..........…... Vervoersmaatschappij………………………...……...

Brengt u een rollator mee? o Een rolstoel? o Een scootmobiel? o

Voor 10 oktober inleveren op het parochiecentrum, of per mail naar pardegraankorrel@hetnet.nl,
of in geadresseerde envelop in de brievenbus van DDS,

of per post naar Parochie De Graankorrel, Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam


