
Beste medeparochianen, 

Namens het bestuur van De Graankorrel wens ik u een goed en gezond 2020.  

We hebben een bewogen jaar achter de rug. Zoals ik al meerdere keren heb 

verteld moesten we aan het einde van 2019 De Nieuwe Stad noodgedwongen 

verlaten om financiële redenen. Dar ging met pijn in het hart. We hebben dit 

op 29 december met veel devotie kunnen ondergaan. Wij hopen dat de 

kerkgangers uit De Nieuwe Stad hun weg naar De Drie Stromen kunnen vinden. 

Inmiddels zijn ook de meeste spullen overgebracht van De Nieuwe Stad naar 

De Drie stromen. 

Ook de koren hebben hun eerste repetities in dit gebouw gehouden en de 

kosters en assistenten zijn in het eerste half jaar ingedeeld. 

In 2019 hebben we ook het 50-jarig bestaan van onze parochie gevierd. Op 22 

juni  met een middag met activiteiten, een lunch en een viering en op 1 

december met een viering met de bisschop in De Nieuwe Stad. 

We staan nu voor een nieuw jaar met als uitdaging om onze gemeenschap bij 

elkaar te houden en te versterken. Afgelopen ochtend was er een viering 

waarbij er 14 kinderen werden voorgesteld die met Pasen hun Eerste Heilige 

Communie gaan doen en op Tweede Pinksterdag vindt in deze kerk ook het 

Vormsel plaats. 

Wel moeten we nog de financiën van De Nieuwe Stad afronden. Aanstaande 

vrijdag hebben we in De Nieuwe Stad weer overleg met het bisdom en de 

beheerscommissie. 

Bij dit alles kunnen we niet zonder de ondersteuning in het parochiecentrum. 

Roel Schoonderbeek is onze vrijwilliger die drie dagen in de week aanwezig is 

en inmiddels alle zaken op administratief gebied voor ons regelt. Een woord 

van dank gaat uit naar zijn inzet. 

Ik dank alle vrijwilligers die zich op allerlei gebied afgelopen jaar hebben 

ingezet voor onze parochie. Ik hoop dat zijn dit werk voort blijven zetten. En 

mijn grootste wens is dat er weer een volledig locatiebestuur komt en ik niet 

alleen deze kar moet trekken. 

Ik wil eindigen met een toast op het nieuwe jaar en een voorspoedig jaar voor 

u en onze parochie. 


