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FEBRUARI 
Deze maand de volgende aandachtspunten: 

➢ We mogen gelukkig weer op zaterdagavond naar de kerk. 

➢ De actie Kerkbalans is begonnen. 

➢ Halverwege februari wordt gecollecteerd voor Memisa. 

➢ Eind van deze maand krijgt u een brief over de jaarlijkse 

Vastenactie, lees nu alvast het bericht hierover van pater Frans 

Mulders, een van de leden van de MOV-groep. 

 

Het is duidelijk, we doen een groot beroep op uw portemonnee, 

zo aan het begin van het jaar. We zouden liever zien dat het 

niet nodig was. Maar bedenk wat er in de Bijbel staat.  

Paulus schrijft aan de Korintiërs: “Als u namelijk bereidwillig geeft 

van wat u hebt, worden uw gaven met vreugde aanvaard.” En 

Matteus zegt: “Als je iets uit barm-

hartigheid geeft, laat dan je linker-

hand niet weten wat je rechterhand 

doet. Zo blijft je gift in het verbor-

gene, en jullie Vader, die in het ver-

borgene ziet, zal je ervoor belonen.”  

 

Toch, we vragen veel, en om u van 

harte te bedanken voor al uw goede 

gaven en betrokkenheid bieden we u 

hier een mooi boeket bloemen aan !  



Actie Kerkbalans 

Januari is de maand van de actie Kerkbalans. Veel paro-

chianen maken een of meerdere keren per jaar een vast 

bedrag over naar de parochie, de eindstand van 2021 

kunt u op de achterzijde van deze Tussentijds lezen. Bin-

nenkort ontvangt u een brief, of u heeft die al gekregen, over de gang van za-

ken bij de Actie Kerkbalans 2022, en we hopen dat u uw parochie royaal blijft 

steunen, voor zover het natuurlijk in uw vermogen ligt. We rekenen op u. 

 

Memisa 

Medische zorg maakt verschil. Zwangerschap en ge-

boorte zijn kwetsbare momenten die tot ziekte en 

sterfte kunnen leiden. Cordaid Memisa werkt er op 

tal van fronten aan om moedersterfte en babysterfte terug te dringen. Zodat 

meer en meer moeders in leven blijven. En meer en meer kinderen bij hun ei-

gen moeder opgroeien. Betere en goed bereikbare medische posten. Meer 

goed opgeleide verloskundigen. Betere en meer medische apparatuur en 

hulpmiddelen. Tijdige verwijzing naar goede medische zorg. Meer voorlich-

ting en informatie over gezondheid, seksualiteit, familieplanning en zwanger-

schappen. Meer zelfstandigheid voor vrouwen. Onze parochie ondersteunt 

het werk van Memisa van harte.  

In het weekend van 13 februari collecteren we in onze parochie voor Memisa. 

Tijdens de viering van pater Noom zal er informatie gegeven worden over 

deze actie en achter in de kerk staat dan het extra collectemandje klaar.  

 

Collectes 
In de  maand februari geldt de bijgaande 

QR-code, voor mensen die digitaal willen 

bijdragen aan de zondagse collectes. Deze 

code staat ook op onze website en is 

steeds een maand geldig. Het kan een en-

kele keer gebeuren dat de code niet werkt, 

omdat de oude code inmiddels ongeldig, 

en de nieuwe code nog niet online gezet 

is. Probeert u het in dat geval een dag later 

nog een keer alstublieft. 

  



Vastenactie 2022 
De MOV-groep van onze parochie wil tijdig beginnen om uw aandacht te 

vragen voor het Vastenactie project van dit jaar 2022. 

Samen met alle parochies van het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus 

hebben we gekozen om een vrouwenproject in Accra (Ghana) te steunen.  

Het betreft vrouwen met een lichamelijke beperking. Voorheen waren zij min 

of meer gedwongen te bedelen en om zo in hun onderhoud te kunnen voor-

zien. Gelukkig zijn zij nu verenigd in de stichting ‘Hope for Life’. Ze willen 

niet langer een mensonwaardig bestaan leven, maar hun door God gegeven 

talenten gebruiken om meer onafhankelijk te kunnen zijn, soms met en voor  

hun gezin. Door onze actie, die gesteund zal worden door de landelijke  

Vastenactie van de bisschoppen, willen wij deze  gehandicapte vrouwen hel-

pen met het verlenen van microcredieten. Hun slogan is “disability is not  

inability”. Gehandicapt zijn wil niet zeggen dat je helemaal niets kunt doen. 

Tegen de tijd dat de Vastenactie van start gaat komen we graag bij u terug. 

De MOV – groep 

 

 

 

 

 

Coronaregels 
Op 25 januari zijn de regels weer aangepast. Voor ons betekent dat, dat er tot 

22:00 uur weer activiteiten mogelijk zijn in De Drie Stromen, maar ook dat de 

veiligheidsmaatregelen nog steeds in acht genomen moeten worden: 1,5 me-

ter afstand, handen ontsmetten, mondkapje dragen. De zaterdagavond vierin-

gen mogen weer en daarvoor hoeft niet te worden aangemeld. Voor de zon-

dagmorgen blijft aanmelden nodig, omdat het maximaal toegestane aantal 

parochianen anders overschreden zal worden. Dit kan op het parochiecen-

trum, of per mail of telefonisch. En bij geen gehoor op de voicemail uw tele-

foonnummer inspreken opdat u teruggebeld kan worden.  

 

Bankrekening 

Wij hebben nog maar één bankrekening. U kunt vanaf heden uitsluitend nog 

het rekeningnummer NL88 INGB 0004 9322 44 gebruiken, ten name van RK 

parochie De Graankorrel voor uw giften en bijdragen.  

  



Graankorrels 
• Doopinformatie krijgt u via het parochiesecretariaat. Dopen gebeurt 

altijd tijdens een viering op zaterdagavond of zondagmorgen. 

• 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. 

• Bent u nog niet ingeënt tegen corona en zou u dat bij nader inzien wel 

willen? Op elke Amsterdamse priklocatie kunt u nu zonder afspraak terecht. 

Wel uw identificatiebewijs meebrengen en een mondkapje. Voor de booster-

prik is nog wel een afspraak nodig, behalve in de RAI. 

• Vanaf mei worden, afhankelijk van de corona-situatie, weer bedevaar-

ten naar Lourdes georganiseerd door het ‘Huis voor de Pelgrim. Voor meer 

informatie  www.huisvoordepelgrim.nl  of  info@huisvoordepelgrim.nl  of  

telefoon 043 3215 715. 

 

Liturgisch rooster voor februari 
Vrijdag 4 februari eerste-vrijdag-viering met daarna aanbidding, 11:00 uur. 

Elke zaterdagavond een viering om 19:00 uur, aanmelden niet nodig.  

Zondagen 6, 13, 20 en 27 februari om 11:15 uur een eucharistieviering.  

Elke zondag kinderwoorddienst om 11:15 uur.  

Op 6 februari is er dopen gepland tijdens de zondagsviering. 

In HRH-huis eucharistie op woensdag 9 en 23 februari om 15:00 uur. 

In De Venser eucharistie op woensdag 16 februari om 15:45 uur. 

In Eben Haëzer oecumenische dienst op zondag 27 februari om 14:30 uur. 
 

   Parochie agenda 
7 februari  Koren overleg  

7 februari 14:00 uur Repetitie Rouw- en trouwkoor 

11 februari  Bestuursvergadering 

26-27 februari   Saamhorig ligt klaar voor bezorgers. 

27 februari  Verkoop van eten door de Graankeuken 
 

Collectes in december 2021 
voor de parochie € 1.094,31 voor de diaconie € 224,55 

giften / misintenties € 69,20 kaarsengeld € 51,60  

Samen Kerk  € 6,75 Kerkbalans 2022 € 784,50 

De stand van de Kerkbalans 2021 bedraagt per 31 december € 12.732,50 

http://www.huisvoordepelgrim.nl/
mailto:info@huisvoordepelgrim.nl

