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AUGUSTUS 
 

Een kerstkoor in de zomer? 

Nee, het is een oproep om 

mee te zingen tijdens de 

Kerstsamenzang in december. 

 

Al vele jaren organiseert de Cantorij van De Drie Stromen, samen 

met het RK parochiekoor een kerstsamenzang, dit jaar op zondag-

middag 11 december 2022 om 16.00 uur. Wij willen ook dit jaar 

de verschillende stemmen versterken met gast/projectzangers. De 

eerste repetitie is maandagavond 28 oktober. De generale repeti-

tie is maandag 5 december en woensdag 7 december is de try-

out. Mensen met enige zangervaring kunnen dan 7 weken mee oe-

fenen op maandag- én woensdagavond van kwart voor acht tot 

kwart voor negen in De Drie Stromen kerk te Amsterdam, Gaas-

perdam. Het is wel de bedoeling dat u zo vaak mogelijk aanwezig 

bent bij deze repetities en zeker bij de generale!  

De kosten zijn slechts € 5,-- voor de muziek en repetities. Voor 

meer informatie en aanmelden:  

Jacques van der Meer: jacquesvdmeer@gmail.com  06-81218424 

of Henk Fransen: henk.fransen@kpnmail.nl  06-44572484 



Ziekendag 18 oktober (onder voorbehoud van corona-situatie) 

  



De resultaten van het Parochieberaad van 29 mei 

Het bestuur heeft de conclusies uit het parochieberaad omarmd en is aan een 

eerste uitwerking begonnen. Zo wordt er intern binnen het bestuur nagedacht 

over hoe er verjonging kan worden gerealiseerd. En wel binnen alle geledin-

gen in onze parochie, zoals inzet van jongeren in het bestuur via bestuursver-

kiezingen, hen inschakelen als kosters, assistenten, in koren en werkgroepen. 

Ook wordt geprobeerd voor kinderen en jongeren een samenhangend beleid 

te ontwikkelen, en u begrijpt: dat gaat niet van de ene op de andere dag. Tij-

dens de Parochiedag op 27 augustus gaan we ook aandacht besteden aan de 

resultaten van het Parochieberaad, in de vorm van twee activiteiten waarin 

gediscussieerd kan worden. Respectievelijk over het opzetten van een struc-

tuur voor een (zieken)bezoekersgroep voor en door parochianen, en de ma-

nier waarop een Bijbel-gespreksgroep (weer) opgestart zou kunnen worden. 
 

Graankorreltjes 
• QR-code augustus 

Deze QR-code kunt u in augustus gebruiken voor een 

digitale bijdrage aan de collecte. 

• De Graankeuken 

Ook in augustus hebben de mensen van de  

Graankeuken nog vakantie. Vanaf september wordt er 

weer gekookt. 

• Boekentip 

“Als God renoveert” van de Canadese priester James Mallon. De ondertitel 

luidt De parochie, van onderhoud naar bloei. Een boeiende beschrijving van de 

manier waarop parochies hun vergrijsde gemeenschap weer tot bloei probe-

ren te brengen. Onze samenwerkende Clara & Franciscus gebruikt onder an-

dere dit boek als leidraad in haar ‘Toekomstberaad’. Voor een uitgebreidere 

beschrijving kunt u terecht bij Sjoerd Mulder, die begin juli dit boek voor het 

dagblad Trouw gerecenseerd heeft: mail@sjoerdmulder.nl  Het is voor € 25,-- 

te koop via de boekhandel,  ISBN-nummer: 9789492093776.  

De recensie is als Pdf-bestand op te vragen bij het parochiecentrum. 

• Ziekendag 

Als corona ons welgezind is zal er op 18 oktober weer een ziekendag zijn. 

Hiernaast vindt u een aanmeldformulier, dit formulier ligt ook achter in de 

kerk en het staat op de website van de parochie.  

Aanmelden vóór 10 oktober via een volledig ingevuld formulier.  



 

Liturgisch rooster 

Elke zaterdagavond om 19:00 uur en elke zondag om 11:15 uur een viering. 

Ook elke zondag kinderwoorddienst tijdens de viering.  

Vrijdag 5 augustus eerste-vrijdag-viering met daarna aanbidding, 11:00 uur. 

Doop tijdens de vieringen van 7 en van 21 augustus 

Zondag 28 augustus 1e les voor de EHC, 10:30 – 13:00 uur. 

In HRH-huis eucharistie op woensdag 10 en 24 augustus om 15:00 uur. 

In De Venser eucharistie op woensdag 17 augustus om 15:45 uur. 

In Eben Haëzer oecumenische dienst op 28 augustus om 14:30 uur. 
 

Parochie agenda  

Repetitie Bijlmermeerkoor op enkele donderdagavonden om 19:30 uur. 

Repetitie koor Mamyo maandagochtend 22 en 29 augustus 10:30 uur. 

De andere koren repeteren niet in augustus. 

Spreekuur van pater Yan elke vrijdagmorgen tussen 11:00 en 13:00 uur. 

5 augustus 17:00 uur bestuursvergadering 

25 augustus 19:30 uur MOV-PCI groep 

27-28 augustus MIVA-collecte 

28 augustus 10:30 uur Start lessen Eerste H. Communie 
 

Collectes in juni 2022 
voor de parochie € 809,95 misintenties  €   20,-- 

kaarsengeld €   54,65  Graankeuken € 200,-- 

Collecte Week voor de Nederlandse Missionaris € 206,40 

Actie Kerkbalans in juni € 568,-, de jaarstand was op 27 juli  € 7.103,-- 

 

De volgende Tussentijds verschijnt op 31 augustus,  

kopij uiterlijk 25 augustus inleveren op het parochiecentrum of per mail. 

Parochiedag op zaterdag 27 augustus in DDS 
Een gevarieerd programma, thema ZAAIEN – GROEIEN – OOGSTEN. 

De heer Jaap v/d Meij zal een inleiding houden over dit thema. Verder 

zijn er verrassende activiteiten, en de presentatie van werkgroepen uit 

onze parochie. Ook voor onze kinderen en jongeren kan het een inspire-

rende middag zijn, zij doen volop mee. Aan het eind van de dag eten we 

samen en we sluiten de dag af met de eucharistie van 19:00 uur. 


