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AUGUSTUS

COLLECTE van MIVA
Deze collecte vindt bij ons plaats in het weekend van 14 en 15
augustus. Dit jaar vraagt de MIVA aandacht voor de medische
zorg in Kenia. Duncan, directeur van een gezondheidscentrum in
Kajiado, vindt een auto onmisbaar. Hij zegt daarover: “Het is
belangrijk om mensen in afgelegen gebieden te kunnen bezoeken.”
Zijn centrum is opgezet in 1979 om kinderen met
een handicap te helpen en inmiddels uitgegroeid
tot een kliniek met een school.

Onze koren
Het is nog niet duidelijk of er binnenkort weer veilig voluit gezongen kan
worden in de kerk. De koren staan al heel lang in de wachtstand. Hoe staat
het er voor? Hier een overzicht van de stand van zaken.
1.
Het Koor voor volkstaal-liturgie Bijlmermeer heeft tijdens de pandemie met enkele koorleden in wisselende samenstelling steeds een viering
voorbereid. Een misboekje gemaakt en liederen ingestudeerd en ten gehore
gebracht. Er zijn nog geen plannen voor hervatting van de gezamenlijke koorrepetities.
2.
Het Gemengdkoor Gaasperdam heeft hetzelfde gedaan. Door e-mailnieuwsbrieven is er onderling contact gehouden, verjaardagen herdacht. In
juli is het koor bij elkaar geweest, om ervaringen uit te wisselen, en plannen te
maken voor de toekomst. Dit koor heeft in principe besloten om woensdag 1
september, als het veilig kan, weer te beginnen met de wekelijkse repetities.
3.
Het koor Lobi Makandra heeft tijdens de pandemie verschillende
keren met een paar leden gezongen. Het overlijden van Marlene de Graven
heeft veel impact gehad. Het koor is aan het brainstormen en is tijdelijk niet
ingeroosterd. Ze willen in het nieuwe jaar zeker de draad weer gaan oppakken, en nu al op 7 augustus zullen ze zingen bij het 40-jarig huwelijksjubileum van hun dirigent, Wim van Lint.
4.
Koor Stanvaste was al enige tijd onderhevig aan verlies van leden.
Sinds het begin van de coronacrisis is men niet meer bij elkaar geweest. Over
de toekomst van het koor wordt nagedacht.
5.
Kinderkoor Happy Angel Biënna (HAB) heeft ook noodgedwongen
stil gestaan. Wel heeft dirigent Daniëlle steeds contact met de kinderen onderhouden. Na de zomervakantie willen ze graag weer beginnen, als dat kan
vanwege corona, want de kinderen staan echt te popelen. Maar wel geldt nog
steeds: veiligheid voor alles.
6.
Het Rouw- en trouwkoor heeft vanaf maart 2020 niet meer gerepeteerd. Binnenkort zullen de leden bij elkaar komen en bekijken wat voor mogelijkheden er nog zijn voor de toekomst.
7.
Een nieuw koor, het Ensemble Mamjo, is tijdens de lockdown ontstaan. Het is een klein dameskoortje dat voor het komende najaar staat
ingeroosterd. De status en de mogelijkheden van dit koor worden te zijner
tijd geëvalueerd.

Pater Marianus geïnstalleerd
Mgr. J. Hendriks verzorgde op 11 juli in de Hofkerk de installatie van pater Marianus tot pastoor
van de gezamenlijke parochies Clara en Franciscus. Tijdens de plechtigheid heeft Santa Jaddoe
namens onze parochie een kaars aan de Paaskaars
aangestoken. Er staat een link op onze website
www.parochiedegraankorrel.nl naar de preek die
de bisschop op 11 juli uitsprak en ook een naar de
toespraak die pater Marianus heeft gehouden.

Spreekuur van pater Yan Asa
Met ingang van vrijdag 6 augustus zal pater Yan een wekelijks spreekuur
houden. Het spreekuur is elke vrijdag van 11:00 tot 13:00 uur. Een afspraak daarvoor maken (06 2216 5897) mag wel, maar hoeft niet.

Klimaat-pelgrimstocht
In oktober is er een klimaat-conferentie in Ierland. Voorafgaand daaraan
loopt een groep christenen door Europa, van Polen naar Ierland, om aandacht
voor het klimaat te vragen. Deze pelgrimstocht loopt begin oktober door ons
land en op elke dagreis kunnen mensen een stuk meelopen. Onze parochie is
direct betrokken bij deze pelgrimstocht. Aan de kerken is namelijk gevraagd,
onderweg onderdak te verzorgen voor de pelgrims. Onze kerk doet hieraan
mee. De Drie Stromen is beschikbaar gesteld door de Beheerscommissie, en
zal in de nacht van 9 op 10 oktober onderdak bieden aan de groep pelgrims.
De parochianen zijn uitgenodigd, de viering van zaterdagavond om 19:00 uur
bij te wonen, en na afloop, bij een kopje koffie of thee, kennis te maken met de
pelgrims. Zondags loopt de groep verder naar Hoofddorp.

Paaskaars uitgereikt
Tijdens de zondagsviering van 18 juli zijn de Paaskaarsen van de afgelopen jaren uitgereikt aan
Jurney Sweet en Jeany Bourne-Wijngaarde, wegens
bijzondere verdiensten voor de parochie. Zij verzorgen elk jaar de voorbereiding van de kinderen
die hun Eerste Heilige Communie doen.

Graankorrels
•
Aanmelden voor de zaterdagavondviering hoeft niet meer. Voor de
zondagsdienst, waar het veel drukker is, blijft het nog wel nodig.
•
Doopinformatie krijgt u via het parochiesecretariaat. Er is momenteel
een wachtlijst. Dopen gebeurt altijd tijdens een viering op zondagmorgen.
•
Fotograferen/filmen is tijdens vieringen niet toegestaan. Dit kan en
mag alleen als er vooraf toestemming is gevraagd en verkregen.
•
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.
•
Alle corona-veiligheidsregels blijven nog van kracht, zoals handen
ontsmetten, afstand houden, thuis blijven bij klachten.
•
Op 25 september in de Mozes-en-Aäronkerk 10-13 uur, viering van de
Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen, thema “Naar een steeds groter
WIJ”. Een mooi programma, gratis deelname. Informatie en aanmelden: Corine van der Loos, 06-21401505, cvanderloos@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
of op de website www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Liturgisch rooster DDS voor augustus
Op alle zaterdagen avondviering om 19:00 uur. Aanmelden niet nodig.
Op alle zondagen een zondagsviering om 11:15 uur. Voor de zondagsvieringen is het nog wel nodig om vooraf aan te melden.
• Op zondag 8 augustus kinderwoorddienst om 11:15 uur.
• In het weekend van 28 en 29 augustus wordt er zowel op zaterdagavond
als op zondagmorgen een kind gedoopt tijdens de viering.

Parochie agenda
24 augustus
14-15 augustus
26 augustus
29 augustus
28-29 augustus

19:00 uur
19:30 uur

Werkgroepen overleg
Miva collecte
MOV-Caritas
Verkoop van eten door de Graankeuken
Saamhorig ligt klaar voor bezorgers

Collectes in juni 2021
voor de parochie € 1.055,13
voor de diaconie
kaarsengeld
€
70,70
giften / misintenties
Graankeuken
€ 150,-De stand van de actie Kerkbalans bedraagt per 28 juli

€
€

134,06
45,--

€ 8.665,00

