
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn op weg ….   

Op weg van het Luthuliplein naar de Renswoudestraat 
 

 

 

 



Vanaf nu beginnen de voorbereidingen om van twee kerkgebouwen 

te komen tot het gebruik van nog maar één gebouw voor onze RK 

Parochie de Graankorrel. Via een regelmatig bulletin worden de 

parochianen op de hoogte gehouden van de stand van zaken, en 

waar het nodig is gevraagd om mee te helpen, ideeën aan te dragen 

of informatie te verstrekken. 

 

Dit is het eerste van deze bulletins. We gebruiken vanwege de 

herkenbaarheid hiervoor het hele jaar door groen papier, en ook op 

de website zal een groene informatiepagina aangemaakt worden. 

 

BESLUITEN VAN DONDERDAG 17 JANUARI 2019 

WERKGROEPENVERGADERING VAN DE PAROCHIE  

 

Er zijn werkgroepen gevormd op twee terreinen: 

Organisatie en Pastoraal 

 

Organisatie: 

 

Werkgroep Communicatie 

De werkgroep Communicatie zal regelmatig, maar in ieder geval ná 

elke vergadering van werkgroepen, een nieuwsbrief uitgeven, om uit 

te delen aan de parochianen. De uitvoering berust bij Ria Kooistra. 

 

Werkgroep Logistiek 

Er zal uitgezocht worden wat er aanwezig is in DNS en wat in ieder 

geval bewaard moet blijven. Hoeveel ruimte vraagt dat? In DDS moet 

geïnventariseerd worden welke kastruimtes we nu in gebruik 

hebben, hoeveel ruimte er kan worden vrij gemaakt. Er is veel 

dubbel: liturgisch materiaal en muziek, dingen voor de catechese. Er 

zal beoordeeld worden wat daarvan behouden moet worden in 

overleg met de betreffende werkgroep / gebruikers. Degenen die dit 

gaan doen kennen de situatie in beide kerkgebouwen, voorlopig zijn 

dat Wim Hilderink,  Chris Vonk en Ria Kooistra. 

 



Werkgroep Kosters 

De kosters zullen worden benaderd om te vragen of ze ook volgend 

jaar door willen gaan met hun werk, en of de kosters van De Nieuwe 

Stad al eens ingeroosterd willen worden in De Drie Stromen om 

vertrouwd te raken met de gang van zaken aldaar. Alle taken, vooral 

rond uitvaarten, paastijd, Allerzielen e.d. moeten duidelijk 

beschreven staan, en ook moet het daarvoor benodigde materiaal 

geïnventariseerd worden en gemakkelijk te vinden. Jacques van der 

Meer zal de coördinatie van het kosterswerk op zich nemen.  

 

Werkgroep Vervoer 

Er zal geïnventariseerd worden welke mensen uit de Bijlmer vanaf 

volgend jaar behoefte hebben aan vervoer. In welke gevallen kan 

gebruik gemaakt worden van de dienst Aanvullend Openbaar 

Vervoer RMC? Ook wordt uitgezocht welke autobezitters uit de 

Bijlmer of uit Gaasperdam eventueel bereid zijn om iemand mee te 

nemen. Hoe brengen we vraag en aanbod bij elkaar? Jacques van der 

Meer gaat ermee aan de gang. 

 

Pastoraal: 

 

Werkgroep Pastoraat 

De leden van de pastoraatsgroep hebben binnen het gehele proces 

hun eigen verantwoordelijkheden. Pater James Arul is hierin de eerst 

aanspreekbare pastor voor geestelijke zorg. 

 

Werkgroep Koren 

Het koor Bijlmermeer heeft al geïnventariseerd wat de leden willen, 

de voorkeur is voorlopig om een zelfstandig koor te blijven, maar wel 

overdag te gaan repeteren. De andere koren moet hetzelfde gevraagd 

worden: wat vindt iedereen de beste of fijnste oplossing? Voor het 

kinderkoor en het R+T-koor verandert niets. Antoinette van der Meer 

zal met de koren in overleg gaan. 

 

 



Werkgroep Catechese 

Het Catechetisch Beraad werkt in beide locaties. Met de mensen die 

nu in onze twee kerken aan deze taken werken zal overlegd worden, 

en gekeken hoe vanaf volgend jaar de taakverdeling het beste kan 

worden geregeld. Het Vormen en de voorbereiding daarvoor gebeurt 

al enkele jaren samen met de Urbanus parochie, daar zal niets aan 

veranderen. De Kinderwoorddienst blijft zoals het nu is, in De Drie 

Stromen. Santa Jaddoe is eindverantwoordelijk voor de sacramenten 

Doop, EHC en Vormen, zij zal de overstap op dit terrein naar één 

kerkgebouw coördineren.  

 

Werkgroep Assistenten 

De assistenten A1 en A2 zullen worden benaderd om te vragen of ze 

door willen gaan met hun werk en of ze dit jaar al eens  ingeroosterd 

willen worden in de Drie Stromen om alvast vertrouwd te raken met 

de gang van zaken aldaar. De uitvoering ligt bij Santa Jaddoe. 

 

Samenvattend 

 

Er zal veel werk verzet moeten worden. Het is bemoedigend dat er 

nu al duidelijke afspraken gemaakt zijn over wat de beste aanpak is, 

en hoe dat georganiseerd kan gaan worden, met de hulp van vele 

andere parochianen, hopen we.  

 

We houden u op de hoogte. 

 

De deelnemers aan het werkgroepenoverleg: 

Pater James Arul Daniëlle Arnold 

Berry Berkelmans Wim Hilderink 

Santa Jaddoe Ria Kooistra 

Antoinette en Jacques van der Meer 

Nanda Rietmeijer Anita Trotman 

Maurits de Adelhart Toorop Chris Vonk 

Anneke en Kees Verweij Jason Watkin 


