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DECEMBER 

 

11 december Kerstsamenzang om 16:00 uur 

24 december Kerstnachtmis om 20:00 uur 

25 december Hoogfeest van Kerstmis 

25 december Gezinsviering rond de geboorte van Jezus 

31 december Oudejaarsviering om 17:00 uur 
  



Stap Verder 
Op de Dag van de Armen, 12 en 13 november, hebben velen van u toilet-

artikelen meegebracht voor het Diaconaal Centrum Stap Verder. In een 

uitvoerige brief zijn we bedankt voor de bijdragen. Heeft u die brief niet 

gezien, meldt dat dan bij Roel Schoonderbeek, zodat u in het vervolg óók 

regelmatig parochie-informatie krijgt per e-mail. 
 

Kerstsamenzang op 11 december 
Beste parochianen, 

Na twee jaar Corona is het gelukkig dit jaar weer mogelijk om samen 

een Kerstsamenzang te beleven. Dit jaar de 17e editie. Op zondag 11  

december om 16.00 uur in de Drie Stromenkerk zullen de Cantorij van de 

PGZO o.l.v. Henk Fransen en het RK Gemengdkoor o.l.v. Jacques van der 

Meer samen de koorzang verzorgen. De organist is Simon Blijleven en op 

de piano Tim Fransen. U bent van harte uitgenodigd om deze voorberei-

ding op het komende Kerstfeest mee te maken. Uiteraard mag u volop 

meedoen met uw stem. Zaal open om 15:30 uur. Jacques van der Meer 
 

Is er toekomst voor de Wereldwinkel in DDS ? 
Na een afwezigheid van ruim 2½ jaar is het plan opgevat om weer een 

start te maken met de Wereldwinkel in DDS. Het idee is om uitsluitend 

non-food artikelen te gaan verkopen in de maanden waarin de PGZO én 

de RK parochie 'De Graankorrel' in DDS kerken. De Wereldwinkel is  

immers een samenwerking tussen de RK parochie en de PGZO. Een voor-

waarde voor een herstart is wel dat er binnen de beide gemeenten vol-

doende belangstelling is voor de verkoop. Om dit na te gaan zal de  

Wereldwinkel tijdens de komende 4 adventszondagen na afloop van de 

kerkdienst(en) aanwezig zijn in de Geinzaal. We verkopen dan vooral 

kerstartikelen. De medewerkers hopen u dan te ontmoeten en te horen 

wat u van de aanwezigheid van de Wereldwinkel in 

deze vorm vindt. Suggesties zijn welkom! In januari 

2023 zullen in een wereldwinkelvergadering de erva-

ringen met de verkoop en de belangstelling geëvalu-

eerd worden om zo een besluit te kunnen nemen over 

de toekomst van de Wereldwinkel in DDS.  

   Theo Bootsman en Hans van der List  



Collectes 
Sinds de corona-crisis wordt de collecte gehouden ná de viering, achter in 

de kerk. Momenteel wordt bekeken of deze vorm van collecteren voldoet, 

ook voor de toekomst.  
 

Vacatures binnen het bestuur 
Het locatiebestuur vraagt om verjonging en uitbreiding. Momenteel is er 

plaats voor twee nieuwe bestuursleden. Eén waarvan de bedoeling is, om 

ook benoemd te worden in het bestuur van het samenwerkingsverband 

Clara en Franciscus, de andere functie is alleen voor het locatiebestuur. 
 

Graankorreltjes 

• Het geplande parochieberaad van zondag 4 

december gaat niet door. Het wordt verplaatst naar 

een later tijdstip. 

• Dit is de QR-code van december, vanaf nu te 

 gebruiken voor een digitale bijdrage aan de collecte.  

• Vakantie pater Yan Asa, nog tot 23 december. Gedurende die periode 

is voor ziekenzalving en uitvaart pater Marianus bereikbaar, onder  

 telefoonnummer 06 4895 4567.  

• De gezinsvieringen zijn mooi en worden goed bezocht. Zondag 25 de-

cember is er weer een. Het thema is "Allemaal op zoek naar het Ko-

ningskind" Er is een kerstspel door de kinderen en muziek voor jong 

en oud. U zij wellekome! 

• Digitale adventsretraite. Van 27 november tot Kerstmis. Hoe deelne-

men? Inschrijven www.avents-retraite.org. Deelnemers krijgen dagelijks 

een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en ge-

bedstips. Wie dat wil kan op zaterdag ook via ZOOM meedoen. 

• Tentoonstelling 'De mooiste kerststal van Nederland' van 18 decem-

ber t/m 8 januari 2023 in Utrecht. Meer informatie, over openings- 

tijden en prijzen op www.catharijneconvent.nl   

• Sint Nicolaasconcert op 3 december. U hoort dan o.a  

de St Nicolas Cantata van Benjamin Britten, in de  

Nicolaaskerk, Prins Hendrikkade 73, Amsterdam, om  

19.30 uur, tickets € 30, via de website en aan de deur. 

• De GGD prikt in DDS op 7 en 14 december, 13:00-17:30.  



Heilig Vormsel 
Jongeren die in 2023 hun H. Vormsel willen doen kunnen zich opgeven 

tot 1 januari a.s.  Op 20 januari starten de voorbereidingen in de pastorie 

van Duivendrecht, in het voorjaar is het Vormen in De Drie Stromen. 
 

Liturgisch rooster 
Vrijdag 2 december eerste-vrijdag-viering met aanbidding, 11:00 uur. 

Vieringen zaterdag 3, 10 en 17 december 19:00 uur, elke zondag 11:15 uur. 

Op zaterdag 24 december Kerstnachtviering om 20:00 uur. 

Op zondag 4, 11 en 18 december kinderwoorddienst tijdens de viering.  

Op 25 december 11:15 uur gezinsviering: ‘op zoek naar het koningskind’. 

In HRH-huis eucharistie op woensdag 14 en 28 december om 15:00 uur. 

In De Venser eucharistie op woensdag 21 december om 15:45 uur. 

In Eben Haëzer oecumenische dienst op 25 december om 14:30 uur. 
 

Parochie agenda  
Repetitie Bijlmermeerkoor meestal op dinsdagmiddag. 

Repetitie koor Gaasperdam elke woensdagavond, 20:00 uur. 

Repetitie dameskoor Mamyo elke maandagochtend, 10:30 uur. 

Rouw- en trouwkoor in december GEEN repetitie. 

9 december 17:00 uur  bestuursvergadering 

10-11 december pakketten Saamhorig klaar voor bezorgers 

11 december 16:00 uur  Kerstsamenzang 

4 en 25 december na de viering  Graankeuken 
 

Collectes in oktober 2022 
voor de parochie € 1.470,45 diaconie  €  137,37 

misintenties  €   20,-- kaarsengeld €    87,72 

Graankeuken € 210,--  giften €   45,-- 

Samen Kerk   €   14,70 collecte voor MISSIO €  175,55 

Actie Kerkbalans november €  608,-   jaarstand op 28 november € 10.130,-- 


