
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

We zijn op weg ….   

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Op weg van het Luthuliplein naar de Renswoudestraat 
 

 

15 november 2019 



De laatste loodjes wegen het zwaarst … 

 

VERSLAG VAN DONDERDAG 7 NOVEMBER 2019 

WERKGROEPENVERGADERING VAN DE PAROCHIE  

 

Op 1 januari gaan er veel dingen veranderen. Onze parochie kerkt 

vanaf die dag alleen nog in de Drie Stromen. Alle parochianen maken 

samen een nieuwe start. We zullen samen vertrouwde dingen los moe-

ten laten en nieuwe tradities beginnen. Een belangrijke verandering 

vanaf 1 januari is het opgeven van Misintenties. 

 

Wij kennen een mooie en lange traditie: vóór elke viering kan iedereen 

in het intentieboek zijn of haar intenties opschrijven, die vervolgens 

worden voorgelezen tijdens de voorbeden. Het intentieboek blijft be-

staan. Het zal vanaf januari aan het begin van de viering mee naar het 

altaar worden gedragen en op een standaard neergezet. Bij de voorbe-

den krijgt het boek extra aandacht, en er zal worden gebeden “voor 

alle intenties die door de parochianen zijn opgeschreven”. Als u een in-

tentie wilt laten voorlezen, dan wordt daar een vergoeding voor ge-

vraagd van € 10,- . Dat zal even wennen zijn, maar ook in alle ons om-

ringende parochies wordt een bedrag gevraagd voor elke Misintentie. 

Het is dus niet zo vreemd, dat wij dit nu ook gaan invoeren. 

Deze speciale intenties, ze zijn er nu soms ook al, moeten van te voren 

ingeleverd worden, en dat kan dan op de volgende manieren: 

1. Een telefoontje naar de parochie tijdens de openingstijden om 

uw intentie door te geven, inclusief de datum waarop die moet worden 

voorgelezen. U bespreekt dan de tekst en hoort hoe u kan betalen. 

2. Een briefje met uw intentie samen met € 10,- afgeven op het  

parochiecentrum tijdens de openingsuren. 

3. Een enveloppe met uw intentie en € 10,- in de brievenbus, die 

zit in de muur bij de ingang van de Drie Stromenkerk. 

4. Een bank-overschrijving van € 10,- met in de omschrijving uw 

intentie en de gewenste datum. 

Alle intenties die vóór vrijdagmorgen binnen zijn kunnen op de daar-

opvolgende zaterdag en zondag worden voorgelezen.  



Koren 

Onze parochie heeft maar liefst 5 koren die regelmatig op zondag zin-

gen. Vanaf 1 januari zingt er haast  elke zondag wel een koor en dat is 

altijd een fijne muzikale ondersteuning voor de gemeenschap. 

 

1 december 

Die dag is de feestelijke viering van de afsluiting van het 50-jarig be-

staan van onze parochie, met onze bisschop. Dit speelt zich af in De 

Nieuwe Stad, om 11.30 uur. Al onze koren komen zingen, hoe mooi is 

dat! Na de viering wordt er in de hal gezorgd voor koffie en thee met 

iets lekkers. Dat geeft een extra feestelijk tintje aan deze mooie dag. U 

komt toch ook? U bent van harte welkom! 

 

29 december 

Tijdens de laatste viering in De Nieuwe Stad op 29 december zullen de 

koren uit DNS zingen. Direct ná de viering gaan we met zijn allen naar 

De Drie Stromen. Er zal een bus of meerdere busjes klaar staan. Ieder-

een kan dan mee. Mensen met een eigen auto of met de fiets gaan op 

eigen gelegenheid en nemen eventueel nog iemands mee. De pastores 

zullen met het Licht en alle heilige voorwerpen mee in de bus rijden. 

Denk aan het Processiekruis, het Licht, het Heilig Sacrament in de cibo-

rie, het Lectionarium en de Maria-icoon. In De Drie Stromen worden 

we welkom geheten met koffie, thee en broodjes. Wanneer iedereen er 

is en iets heeft gegeten wordt om 14:30 in de kerkzaal een korte afslui-

tende dienst gehouden, waarbij de koren van DDS zullen zingen. Het 

duurt hooguit een half uur en de gewijde voorwerpen uit DNS krijgen 

in deze viering een centrale plaats. Na die viering brengt de bus ieder-

een, die  met de bus kwam, ook weer terug naar De Nieuwe Stad. 

 

Oecumenische vieringen 

Over de oecumenische vieringen zijn in goed overleg afspraken ge-

maakt met onze Protestantse broeders en zusters (PGZO). Met hen vie-

ren we traditiegetrouw een paar keer per jaar samen. Uiteraard wordt 

u over deze oecumenische vieringen tijdig geïnformeerd in Saamhorig, 

de website en Tussentijds.   



De schulden 

Zoals bekend heeft onze parochie schulden. Het bisdom heeft de af-

handeling daarvan op zich genomen. Over de schuld aan De Nieuwe 

Stad wordt op dit moment onderhandeld, het streven is om naar tevre-

denheid van beide partijen een oplossing te vinden. Ook voor de 

schuld aan het bisdom wordt een regeling getroffen. Daarna moet de 

parochie op eigen kracht de begrotingen rond zien te krijgen. 

 

Communicatie 

In de nieuwe Saamhorig staan nu nog twee gebouwen vermeld. Het 

blad verschijnt begin december, dan hebben we beide kerken nog in 

gebruik. In volgende nummers wordt de verandering verwerkt. De 

website (www.parochiedegraankorrel.nl) wordt helemaal nagelopen. Er 

zullen heel wat aanpassingen nodig zijn, en we streven ernaar om dat 

meteen begin januari voor elkaar te krijgen.  

 

Verhuizing 

Het verhuizen van alle eigendommen van onze parochie staat gepland 

voor de eerste week van januari. Daarbij maken vele handen licht 

werk. Dus: 

Wie heeft tijd en is fysiek in staat om op 2, 3 of 4 januari in De 

Nieuwe Stad spullen in te pakken en naar auto’s te dragen? 

en 

Wie heeft tijd en is fysiek in staat om in De Drie Stromen op 2, 3 of 4 

januari dozen uit auto’s te tillen, naar binnen te dragen en op de aan-

gewezen plaatsen neer te zetten? 

Meldt u op het parochiesecretariaat of via een briefje in de brievenbus, 

met naam en telefoonnummer. U wordt gebeld om alles af te spreken. 

 

En daarna gaan we proberen van 2020 een rustig en gezegend jaar te 

maken, zodat we allemaal op ons gemak kunnen wennen aan de 

nieuwe situatie. Te beginnen met de traditionele Nieuwjaarsreceptie 

op zondag 12 januari om 16:00 uur. U bent allen alvast uitgenodigd. 

 

door de leden van Bestuur, Pastoraat en Werkgroepen overleg 


