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FEBRUARI 
 

In de maand februari 

begint dit jaar de 

Vastentijd, en wel op 

Aswoensdag 26 

februari.   

 

Op 2 februari  

Maria Lichtmis. 

 

Vanaf Aswoensdag 26 

februari elke woensdag 

een oecumenische 

Vastenmaaltijd, om 

18:30 uur in De Nieuwe Stad, na afloop een korte viering.  

 

Op 8 en 9 februari de jaarlijkse 

collecte voor Memisa, 

de Medische Missie Actie  



 OPBRENGSTEN IN 2019 
Kerkcollectes voor onze eigen parochie, januari t/m december 15.861,64 

Maandelijkse collectes voor de diaconie, t/m december: 2.375,98 

Memisa deurcollecte in februari 270,-- 

Acceptgiro’s voor Vastenactie 2.100,-- 

Pinksteractie Nederlandse Missionarissen in mei 342,45 

Missie Verkeersmiddelenactie Miva in augustus 331,05 

Missio tijdens de Missieweek in oktober 258,-- 

Adventsactie voor Solidaridad in december  190,31 

Voor doelen in Suriname, in juli en december 1.155,-- 

Verkoop van eten in De Drie Stromen 2.010,-- 

Opbrengst verkoop van religieuze artikelen in DDS 160,- 

Opbrengst van de Wereldwinkel in De Nieuwe Stad          onbekend 

 

 

ONTMOETINGSMIDDAG  

RAAD VAN KERKEN 

 

Op 22 februari organiseert de Raad van Kerken Amsterdam in het Koptisch 

Cultureel Centrum een middag, waar mensen die zijn verbonden met een van 

de lid-kerken elkaar kunnen ontmoeten. Het thema van de middag is 

“getuigen van je geloof, een weg tussen bescheidenheid en vrijmoedigheid”. 

Er zijn gespreksgroepen, een liturgische afsluiting en een maaltijd. Zaterdag 

22 februari bent u daar vanaf 14.30 welkom. Het programma begint om 15.00 

uur. Einde, na de maaltijd, rond 18.00 uur. U bent van harte welkom. De 

toegang is gratis.  

Graag wel aanmelden: raadvankerkenamsterdam@gmail.com 

Praktische informatie: 

Het Koptisch Cultureel Centrum (een voormalig schoolgebouw) ligt achter de 

Koptisch-Orthodoxe Kerk aan het Mosplein in Amsterdam Noord. Ingang 

tegenover Mosstraat 2 onder een mozaïek met “Maria Mercurius”. Met OV:   

Bushalte Mosplein, vanaf CS met metro 52 naar halte Noorderpark, daarna 

één halte met bus 34 en 35, of 9 minuten lopen (Johan van Hasseltweg). 

Connexionbussen 391, 393 en 394 vanaf CS stoppen ook bij halte Mosplein.  

Met de fiets: pont achter CS naar Buiksloterweg, via deze weg noordwaarts 

naar Mosplein via Ranonkelkade en Van der Pekstraat.  

  

mailto:raadvankerkenamsterdam@gmail.com


 MARIA LICHTMIS, 2 februari 
Ook wel: de Viering van de Opdracht van de Heer in de tempel. 

Op deze zondag viert de kerk dat Jezus door Maria en Jozef naar de tempel 

wordt gebracht om opgedragen te worden aan God. Hiermee verschijnt Jezus  

onder de mensen. Centraal staat vandaag: het licht. U mag daarom allemaal 

van huis een kaars meenemen, die zal dan in de viering gezegend worden. 

Vandaag wordt het kindje Jezus onder de zegen van God gesteld. Daarom zal 

er in deze viering ook een speciale Kinderzegen zijn voor alle kinderen. Te-

vens is het een oude traditie om met Maria Lichtmis pannenkoeken te eten. 

Met de kinderen gaan we na de viering ook lekker een pannenkoek eten !  

 

 GRAANKORRELS 
• Doopinformatie krijgt u via het parochiesecretariaat. Na het eerste con-

tact 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.  

• Vergeet de Actie Kerkbalans niet! In de hal van De Drie Stromen liggen 

brieven met informatie over de noodzaak van de actie en de manier waarop 

iedereen een steentje kan bijdragen. Neem zo’n brief mee s.v.p. 

• Het project Kiemkracht organiseert op vrijdag 14 februari een Wereld-

maaltijd om aandacht te vragen voor de voedselsituatie wereldwijd. De maal-

tijd, voor maximaal 35 mensen, begint om 18:30 uur en wordt gehouden in de 

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam. Re-

serveren is noodzakelijk, via zustermelina@gmail.com  Deelname is gratis, wel 

wordt een collecte gehouden ten bate van een onderwijsproject. 

• Kijk ook weer eens op onze website. Het afscheid van De Nieuwe Stad 

en de speciale kerkelijke bijeenkomsten in de parochie zijn op foto en video 

vast gelegd door de heer F. Bender, die zijn materiaal beschikbaar heeft ge-

steld aan onze parochie. Alles is te vinden onder het kopje ‘Impressies’. 

• Het boekje van Sylvia van Rijn, met de titel “Samen rijmt op amen” is 

nog te koop bij de Bruna in Winkelcentrum Reigersbos.  

• In maart wordt in Amsterdam weer de Stille Omgang gehouden. Voor 

meer informatie en het aanmeldformulier: www.stille-omgang.nl   

• Weer Sacrale Dans in De Nieuwe Stad. Bij voldoende belangstelling op 

drie avonden gedurende de 40-dagen-tijd, op de woensdagen 11 en 25 maart 

met afsluiting op 8 april, en het thema zal zijn ‘De zeven kruiswoorden’.      

Informatie bij Nel Klaver, 020 695 1608,  of via klavernel@planet.nl . 

  



 AFWEZIGHEID VAN PATER JAMES ARUL 

Pater James is afwezig van 20 januari tot 21 april. Pater Yan neemt waar, ook 

telefonisch (06 2216 5897). Geen Bijbelstudie in DDS. Belangstellenden kun-

nen elke 2e woensdag van de maand om 19:30 u meedoen in de Urbanuspar.  

 

 LITURGISCH ROOSTER voor FEBRUARI 
Vrijdagse vieringen  

Op vrijdagen 7, 14, 21 en 28 februari een eucharistieviering om 10:30 uur.  

Zaterdagsvieringen 

Op de zaterdagen 1, 8, 15, 22 en 29 februari een avondviering om 19:00 uur.  

Zondagsvieringen 

Op de zondagen 2, 9, 16 en 23 februari de gewone vieringen van 11:15 uur.  

Aswoensdag 

Op Aswoensdag 26 februari een Woord- en Communieviering om 19:30 uur. 

Doopviering 

Op zondag 16 februari worden enkele kinderen uit de Eerste Communie-

groep door het Heilig Doopsel in onze gemeenschap opgenomen. 

Katholieke vieringen in zorgcentra 

11 februari  10:00 uur paters SVD Koornhorst 

13 februari  11:00 uur paters SVD Zorgcentrum Nellestein 

25 februari  15:00 uur G. Noom Evian Roland Holsthuis  

26 februari  15.45 uur G. Noom De Venser 

In Eben Haëzer wordt regelmatig op zondagmorgen een oecumenische 

kerkdienst georganiseerd om 10:30. Deze maand op 2 en 16 februari. 

 

 PAROCHIE AGENDA 
17 februari  20:00 uur Liturgisch Beraad DDS 

26 februari  18:30 uur Vastenmaaltijd  DNS 

29 februari-1 maart liggen de pakketten met de nieuwe Saamhorig klaar  
 

 COLLECTES in DECEMBER 2019 
Kerkcentrum De Drie Stromen  Kerkcentrum De Nieuwe Stad 

voor de parochie € 1.321,27 voor de parochie € 1.182,66 

voor de diaconie € 113,20 voor de diaconie € 58,45 

Solidaridad € 145,50 Solidaridad € 44,81 

kaarsengeld € 89,97 kaarsengeld 2e halfjaar € 265,36 

Met de verkoop van eten heeft de Graankeuken in december € 200,- verdiend 


