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JUNI 
28 mei – 6 juni Week 

Nederlandse Missionarissen 

5-6 juni Pinksteren 

18 juni Sacramentsdag 

19 juni Clara & Franciscusviering 

 

Op zondag 19 juni zal er in De Drie 

Stromen geen viering zijn, er is die 

dag in de kerk van Sint Petrus’ 

Banden in Diemen een Clara en 

Franciscusviering, om 10:30 uur, 

voor alle parochianen van het Samenwerkingsverband. De voorgangers 

zijn: diaken Han Hartog, pater Marianus Jehandut SVD en pater Yan 

Asa SVD. Het thema van de viering is: SAMEN ONDERWEG! Er zal één 

voorbede zijn en die wordt in diverse talen gebeden. Uit elke parochie 

van C&F zal een parochiaan een kaars aansteken, voor onze parochie is 

dit gevraagd aan de familie Wardi.  

U allen bent in Diemen van harte welkom, het adres is Hartveldseweg 

24, bereikbaar met bus 44. Op zondagen vertrekt die om 18 en 48 na 

het hele uur, vanaf station Bijlmer Arena, uitstappen bij de halte  

Diemerbrug.   



Graankorreltjes en Korte Berichten 
 

• Vormen en Eerste Heilige Communie 

Op 2e Pinksterdag, 6 juni, komt Mgr. J. Hendriks in Duivendrecht het Heilig 

Vormsel toedienen aan jongeren uit Duivendrecht én uit Zuidoost. Dat ge-

beurt tijdens de viering van 10:00 uur. De Eerste Heilige Communie is bij ons 

op zondag 25 september. De aanmeldtermijn hiervoor is gesloten.  

• Dank u wel 

Namens Erika Feenstra van STAP VERDER hartelijk dank voor de royale hoe-

veelheid toiletartikelen die wij na Witte Donderdag van u mochten ontvan-

gen. Het was overweldigend! Het mooie bedrag van € 32,40 zal mettertijd ook 

aan toiletartikelen besteed worden. 

• De Graankeuken 

Bericht van Nancy Bossé. Hierbij willen wij doorgeven dat team De Graan-

keuken in de maanden juli en augustus 2022 vakantie heeft. Er zal dan geen 

verkoop van eten zijn. Op zondag 26 juni zal het team nog wel koken. 

• Theologie opleiding Bonifatius-instituut 

Theologie studeren in deeltijd? Diaken of catechist worden? Je meer verdie-

pen in het geloof? Het kan allemaal, en je kunt er informatie over krijgen op 

de leslocatie De Tiltenberg in Vogelenzang, tijdens de Open Dag op zaterdag 

25 juni 2022. Om 9.00 uur eerst een Eucharistieviering; het programma van de 

Open Dag begint om 10.30 uur. Informatie op www.bonifatiusinstituut.nl  

• QR-code juni 

Deze QR-code kunt u in juni gebruiken voor een  

digitale bijdrage aan de collecte. 

• Flora-excursies op zaterdagmorgen 

Steeds van 10.30-12.00 uur. Op 4 juni Gaasperzoom, vanaf  

Waternet, op 11 juni Bijlmerweide-noord: vanaf Hoek Provinciale weg-

Strandvlietpad en op 18 juni De Hoge Dijk, vanaf AMC-fietspad onder spoor-

viaduct naar Abcoude. Meer info  e.roetman@planet.nl.  

• Sacramentsdag 

Sacramentsdag, ook wel het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament ge-

noemd, is een belangrijke feestdag binnen de Rooms Katholieke Kerk. Het 

feest valt oorspronkelijk op de tweede donderdag na Pinksteren, maar wordt 

tegenwoordig meestal gevierd op de zondag erna. Wij vieren Sacramentsdag 

op zaterdagavond 18 juni om 19:00 uur, een feestelijke viering waar het Koor 

Gaasperdam zal komen zingen.     

http://www.bonifatiusinstituut.nl/
mailto:e.roetman@planet.nl


Het Parochieberaad van 29 mei 

Na de viering bleven zeker zo’n 40 mensen in de Geinzaal napraten over het  

synodale proces dat in de RK kerk gaande is, hoe onze parochie daarmee be-

zig is en waar we nog stappen kunnen zetten.  

Het meest verbindend vinden we de vieringen, en ook het deelnemen aan 

werkgroepjes of koren. Het meest missen we betrokken jongeren, het bestuur 

wordt opgeroepen daar iets aan te doen. Soms mist iemand ook persoonlijke 

betrokkenheid vanuit de parochie, als er problemen zijn. Een paar mensen 

vragen aandacht voor meer reflectie op ons geloof, en voor het belang van sa-

men bidden. Verder is er behoefte aan meer gemeenschappelijke activiteiten, 

zoals bijvoorbeeld deze bijeenkomst. We praten graag met elkaar over onze 

geloofsbeleving, en over de manier waarop we in de parochie met elkaar om 

kunnen gaan. Er is nu afgesproken om zo’n bijeenkomst vier keer per jaar te 

houden, steeds rond een thema. Tot slot werd een mooi gedicht voorgelezen. 
 

Jaarlijkse Pinksteractie voor de missie 
Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers 

zich in voor anderen. En wij allen zijn er voor hén tijdens de Pinksteractie! 

Onze parochie houdt op de zaterdag en zondag van Eerste Pinksterdag, na de 

vieringen, een extra collecte voor deze actie. De missionarissen kunnen onze 

steun goed gebruiken, de collecte is dan ook van harte aanbevolen. 
 

Ketikoti 

Zondag 26 juni herdenken wij tijdens onze viering Ketikoti. Het is een feest 

voor allen, niet alleen voor de nazaten van tot slaaf gemaakte mensen. Onder-

deel van de festiviteiten is Bigi Spikri, een kleurige parade in feestelijke en 

vaak traditionele kledij. In Amsterdam is op vrijdag 1 juli de bijeenkomst bij 

het Nationaal Monument Slavernijverleden in het Oosterpark. De herden-

king, om 13:00 uur, wordt live uitgezonden door de NOS. 13.00-15.00 uur, 

NPO 2 & AT5 en aansluitend begint dan het festival in het park.  
 

Parochiedag op zaterdag 27 augustus 

Die dag kunnen de parochianen elkaar ontmoeten in een andere setting dan 

gebruikelijk. Vanaf 13:00 uur hebben we een mooi programma voor u klaar, 

daar wordt nu nog druk aan gewerkt. Aan het eind van de middag eten we 

dan lekker met elkaar, waarna we de parochiedag afsluiten met de viering 

van 19:00 uur. Houdt deze dag vrij in uw agenda!  



 

Liturgisch rooster 
Elke zaterdagavond een viering om 19:00 uur. 

Op de zondagen 5, 12 en 26 juni een viering om 11:15 uur. 

Diezelfde zondagen is er een kinderwoorddienst tijdens de viering.  

Vrijdag 3 juni eerste-vrijdag-viering met daarna aanbidding, 11:00 uur. 

2e Pinksterdag, 6 juni, geen viering. 

Dopen op zondag 12 juni tijdens de viering. 

Zondag 19 juni GEEN viering in DDS, wel om 10:30 uur in Diemen. 

In HRH-huis eucharistie op woensdag 8 en 22 juni om 15:00 uur. 

In De Venser eucharistie op woensdag 15 juni om 15:45 uur. 

In Eben Haëzer oecumenische dienst op 5 en 26 juni om 14:30 uur. 
 

Parochie agenda  
elke woensdagavond  om 20:00 uur repetitie Gaasperdamkoor 

elke donderdagavond  om 19:30 uur repetitie Bijlmermeerkoor 

elke maandagmorgen  om 10:30 uur repetitie Mamyo (alleen dames) 

maandag 13 juni om 14:00 uur repetitie Rouw- en trouwkoor 

Wie ook graag zingt mag altijd eens komen kijken tijdens een van de repetities. 

10 juni om 17:00 uur bestuursvergadering 

26 juni   verkoop van eten door de Graankeuken 

30 juni om 19:30 uur MOV / PCI 
 

Collectes in april 2022 
voor de parochie € 1.416,89 voor de diaconie € 112,35 

kaarsengeld €  41,95 Samen Kerk  €   15,90 

Witte Donderdag €  32,40 voor Stap Verder, met extra de gaven in natura. 

intenties en giften  €  22,77 Goede Vrijdag, bloemen € 236,65 

Speciale dank voor een bijzondere gift van € 40,--aan de parochie. 

 

De stand van de actie Kerkbalans bedraagt per 30 mei  € 5.337,-- 

Pater Yan gaat op retraite van 13 t/m 18 juni. 

Voor ziekenzalving en uitvaart is hij in die week nog wel bereikbaar 

(06 4229 4134).  

Er is op vrijdag 17 juni geen spreekuur. 


