
TUSSENTIJDS 
Informatie voor april 2020 

 

RK Parochie De Graankorrel Amsterdam Zuidoost   –   kerkcentrum De Drie Stromen 

www.parochiedegraankorrel.nl   telefoon: 06 5878 5614   mail: pardegraankorrel@hetnet.nl 
 

 

APRIL 
In deze tijd van corona zijn er nauwelijks activiteiten te melden in onze 

parochie. In de plaats daarvan treft u in deze Tussentijds de Kruisweg, 

zoals die ooit is ingekleurd door onze parochiaan Franklin Benito. In ieder 

geval tot en met 31 mei, Pinksteren, zullen er geen katholieke vieringen 

zijn in De Drie Stromen. 

 

Wel is er overleg geweest over beperkte openstelling van de kerken in 

onze regio. De Drie Stromen zal elke vrijdagmorgen van 10:30 tot 11:30 

uur open zijn voor gebed of het opsteken van een kaarsje. Ook op Goede 

Vrijdag 10 april. Op zondagmorgen zal de kerk eveneens open zijn, van 

11:00 tot 12:00 uur. Op Palmzondag kan dan een palmtakje opgehaald 

worden. Wie wil komen mag niet verkouden zijn en dient voldoende (1,5 meter) afstand te houden. 

  



  



 



  



 



  



  



  



LOSSE BERICHTEN 

 

• De Goede Week begint op zondag 5 april, 

Palmzondag. Op die dag is de kerk vanaf 10:30 

uur een uur open, voor mensen die een palm-

takje willen ophalen of even voor zichzelf willen 

bidden  

• Waar zijn de religieuze artikelen terecht ge-

komen die over waren na het verlaten van De 

Nieuwe Stad?  

In Groningen, Limburg, Noord- en Zuid-Holland, 

de Achterhoek en zelfs in Oostenrijk. In de vol-

gende Tussentijds vertellen we u er meer over.  

• Alle eucharistische vieringen vanuit de kathe-

draal in Haarlem zijn te volgen via live-stream.  

U kunt de livestream zien op tablet, computer 

of mobiel vanaf de website van het bisdom:  

https://www.bisdomhaarlem-amster-

dam.nl/?p=news&id=4093&t=Live+vanuit+de+kathedraal 

 

 

GRAANKORRELS 

 

• Doopinformatie krijgt u via het parochiese-

cretariaat. Na het eerste contact wordt er een 

afspraak met u gemaakt voor een intake gesprek 

met de catechiste Santa Jaddoe en hoort u over 

de verdere gang van zaken.  

• Het boek van Sylvia van Rijn, met de titel 

“Samen rijmt op amen” is nog te koop bij de 

Bruna in Winkelcentrum Reigersbos, maar kan 

overal besteld worden.  

De prijs bedraagt € 27,50. 

• Het Huis voor de Pelgrim organiseert een 

Jongeren- en gezinsbedevaart naar Lourdes, van 

17 tot 24 oktober dit jaar. Er liggen brochures 

in de hal van de kerk. Zijn ze op? Kijk dan op 

www.huisvoordepelgrim.nl   

• Volg thuis het Lijdensverhaal. Het is gratis 

als video te downloaden, in eigentijdse taal, op 

de Belgische website www.catechesehuis.be   

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4093&t=Live+vanuit+de+kathedraal
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4093&t=Live+vanuit+de+kathedraal
http://www.catechesehuis.be/


AFWEZIGHEID van PATER JAMES ARUL 

 

Pater James is afwezig van 20 januari tot 21 

april. Alle taken van pater James worden over-

genomen door pater Yan Asa, ook telefonisch 

(06 2216 5897) is pater Yan gedurende deze 

periode te bereiken.  

 

COLLECTES in FEBRUARI 2020 

 

voor de parochie   € 1.231,53 

voor de diaconie € 196,46  

kaarsengeld   € 72,01 

Memisa € 191,20  

Verkoop van eten door de Graankeuken 

in februari  € 150,-  

 

 

 

 

 

 

VASTENACTIE 

 

Denkt u nog even aan uw bijdrage voor de Vas-

tenactie? Bij de Saamhorig was voor dat doel 

een acceptgiro bijgevoegd. 

 

CORONA 

 

Om op de hoogte te blijven van de maatregelen 

en wijzigingen in de gang van zaken in onze 

parochie: kijk dagelijks even op de parochiewebsite 

www.parochiedegraankorrel.nl, nieuwe afspraken 

en regels worden daar elke dag bijgewerkt (Kijk 

op Homepage – Corona-epidemie – Hier Klikken) 

 

Ook zijn er in dat corona-bulletin links 

opgenomen naar de website van het bisdom en 

van monseigneur Hendriks. Het bisdom biedt 

onder andere gebeden aan in deze tijd van 

onzekerheid. 

 

http://www.parochiedegraankorrel.nl/

