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APRIL 
Op 3 april een viering van ‘Boete, verzoening en vergeving’ om 

11:30 uur. De week erna is het Palmzondag. De kinderen van de 

Kinderwoorddienst lopen een kleine processie met hun Palmpaas-

stokken. Dan, op Witte donderdag, 14 april, wordt op tv traditio-

neel The Passion uitgezonden. Bij ons zullen tijdens de viering  

gaven in natura ingezameld worden ten behoeve van Stap Verder. 

Er is een lijstje van gewenste artikelen in de kerk te krijgen.  

Op 15 april kunnen we ’s middags in de Goedevrijdag-viering een 

bloemenhulde brengen aan het kruis. of bijdragen aan het fonds 

voor bloemen gedurende de rest van het jaar.  

Zaterdag 16 

april om 

19:00 uur 

is de Paas-

wake met 

enkele vol-

wassen do-

pelingen. En 

op Eerste Paasdag 17 april begint onze Paasviering om 11:30 uur.   



Bedevaart naar Rome 

Op zondag 15 mei zal paus Franciscus Titus Brandsma heilig verklaren. Ons 

bisdom organiseert een speciale bedevaart om deze plechtigheid in Rome bij 

te wonen. Wilt u mee, op website www.bisdomhaarlem-amsterdam/nieuws  vindt 

u meer informatie. Er zijn slechts vijftig plekken beschikbaar. 

De reis is van vrijdag 13 t/m dinsdag 17 mei. 
 

De Bisschoppensynode 2021 – 2023 
De paus heeft ons bisdom en alle bisdommen in de wereld gevraagd, om sa-

men met de gelovigen na te denken over hun kerkgemeenschap. Hoe zijn wij 

samen op weg en wat kunnen we doen om wereldwijd uit te groeien tot een 

gemeenschap waarin ieder zich welkom voelt. Op 25 februari waren parochi-

anen  bij elkaar om over dit onderwerp te praten, en ook hebben enkelen hun 

visie gegeven op de 10 aandachtspunten die de parochie had opgesteld.   

“De kerk moet een plaats van genade zijn die gratis wordt gegeven, waar ie-

dereen zich welkom, geliefd, vergeven en aangemoedigd kan voelen om het 

goede leven van het evangelie te leiden.”  (zegt Paus Franciscus)  

De volgende punten kwamen uit onze parochie naar voren:  

• De Rooms Katholieke kerk moet een gemeenschap worden waar ie-

dereen bij wil horen anders verliest het zijn parochianen.  

• Het priesterschap en het celibaat zijn waardevolle deugden op basis 

van persoonlijke keuze. Het voorgangerschap zou ook toegankelijk moeten 

zijn voor vrouwen en gehuwde mannen; de interculturele maatschappij en de 

eigen geaardheid van mensen moeten geaccepteerd worden en het conserva-

tisme binnen de RK Kerk moet teruggedrongen worden. 

• Kerk is missie. Een Kerk die niet missioneert, heeft haar vitaliteit ver-

loren. We moeten jonge gezinnen met kinderen helpen de weg naar de kerk te 

vinden en in het geloof. Onze jongeren betrekken bij functies binnen de paro-

chies. Bijvoorbeeld als kosters, assistenten, in het locatiebestuur. Samenzijn, 

meer naar elkaar luisteren in onze kerkgemeenschap. Meer zichtbare bijeen-

komsten. Gehoord en welkom voelen. Meer verantwoordelijkheid nemen als 

RK gemeenschap. 
 

Bankrekening 

U kunt vanaf heden voor uw giften en bijdragen aan de actie Kerkbalans  

uitsluitend nog het rekeningnummer NL88 INGB 0004 9322 44 gebruiken, 

ten name van RK parochie De Graankorrel.  



Oproep 

De parochie zoekt vrijwilligers die van de zondagsvieringen een Powerpoint-

versie kunnen maken. Als u daar tijd en interesse voor heeft kunt u zich opge-

ven door  een email (pardegraankorrel@hetnet.nl) te sturen naar het Parochie-

centrum of per telefoon 06 5878 5614.  Dan wordt er zo gauw mogelijk contact 

met u opgenomen ! Ook zijn we op zoek naar parochianen die bij de zondags-

viering de beamer willen bedienen !  Ook hiervoor graag contact opnemen via 

het parochiecentrum.  Alvast heel veel dank voor uw reactie.   
 

Eerste Heilige Communie 
Door omstandigheden konden de voorbereidingen voor de Eerste Heilige 

Communie van 2022 niet aan het begin van het kerkelijk jaar beginnen. 

Daarom vervalt de in de Saamhorig aangekondigde EHC-viering op Tweede 

paasdag. De nu vastgestelde datum voor de EHC is zondag 25 september 

2022, en daaraan voorafgaand krijgen de 13 kinderen een intensieve voorbe-

reidingstijd van 4 weken. De lessen zijn dan van 10:30 tot 13:00 uur op de 

zondagen 28 aug, 4, 11 en 18 sept; opgeven kan nog t/m vrijdag 26 augustus.  
 

Palmzondag 
Alle kinderen zijn van harte welkom op zondag 10 april om 11:00 uur om met 

hun zelfgemaakte Palmpasenstokken mee te lopen in de Palmpasen-optocht 

tijdens de Palmzondag viering. Na afloop geven we de palmpaasstokken weg 

aan zieken of bejaarden. Twee jaar lang was dit niet mogelijk, maar gelukkig 

dit jaar weer wel. Alle kinderen mogen op zaterdag 9 april hun palmpaasstok 

komen versieren in De Drie Stromen, om 16:00 uur. Wij zorgen voor het hou-

ten kruis, de versiering, haantje en lekkers, dus i.v.m. hoeveelheid materialen 

graag aanmelden vóór 7 april. Je mag zelf extra versiersels voor je stok mee-

nemen. Voor de kosten van stok,  broodhaantje en versieringen vragen wij 

een kleine vergoeding van € 2 die we doneren voor de Vastenactie. Dit jaar 

gaat de opbrengst daarvan naar een startersfonds voor gehandicapte vrou-

wen in Ghana. Wil je thuis een palmpaasstok maken,  

kijk op deze site:  https://weethetsnel.nl/instructie/1010- 

Hoe-kun-je-een-palmpaasstok-maken-voor-Palmzondag   
 

Collectes 
Dit is de QR-code die u in april kunt gebruiken voor  

een digitale bijdrage aan de collecte.   



Graankorrels 

• Denkt u nog aan de Vastenactie? Steun de actie door een donatie op 

NL21 INGB 0000 0058 50, vermeld het projectnummer 401854. 

• Sylvia van Rijn is nog niet volledig hersteld. Voor geestelijke bijstand 

rond ziekbed en overlijden, neem contact op met pater Yan Asa  06 2216 5897. 

• Goede Vrijdag wil pater Yan Asa na  iedere kruiswegstatie door paro-

chianen het Wees Gegroet laten bidden in hun moeder- of vadertaal. Als u 

hieraan wilt meewerken, meldt u dan bij het secretariaat. 
 

Liturgisch rooster voor maart 
Elke zondagmorgen kinderwoorddienst tijdens de viering..  

Dopen tijdens de zondagsviering van 3 april. 

Vrijdag 1 april eerste-vrijdag-viering met daarna aanbidding, 11:00 uur. 

Zondag 3 april. de viering ‘Boete-Verzoening en Vergeving’ als voorbereiding 

op het komende Paasfeest, we beginnen iets later, namelijk om 11:30 uur. 

Witte Donderdag 14 april om 20:00 uur eucharistieviering. 

Goede vrijdag geen eucharistie, maar Goede-vrijdag-viering, 15:00 uur. 

Paaswake op 16 april begint niet om 19:30, maar al om 19:00 uur. 

Paaszondag 17 april begint de viering om 11.30 uur. 

Geen viering op Tweede paasdag 18 april (staat wel in de Saamhorig).  

In HRH-huis eucharistie op woensdag 13 en 27 april om 15:00 uur. 

In De Venser eucharistie op woensdag 20 april om 15:45 uur. 

In Eben Haëzer oecumenische dienst op 17 en 24 april om 14:30 uur. 

Over Nellestein is nog niets bekend, en in Koornhorst wordt nog een ge-

schikte ruimte gezocht, we houden u op de hoogte. 
 

Parochie agenda in maart 
4 april 14:00 uur Repetitie Rouw- en trouwkoor 

8 april 17:00 uur Bestuursvergadering 

21 april 19:30 uur MOV-PCI overleg 

24 april   Verkoop van eten door de Graankeuken 
 

Collectes in februari 2022 

voor de parochie € 916,55 voor de diaconie € 120,75 

Memisa  € 170,70 Graankeuken € 100,--  

kaarsengeld €   98,05 bisdomblad Samen Kerk  €   13,65 

De stand van de actie Kerkbalans bedraagt per 27 maart € 2.773,--  


