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FEBRUARI 
Over de toekomst van onze parochie 

 

Op 19 februari zal er na de viering een belangrijk 

Parochieberaad worden gehouden (zie verderop).  

Misschien krijgen we dan meer duidelijkheid over de 

plannen van het bisdom, en de consequenties daarvan 

voor onze gemeenschap. 

 

Dit was in 2014 het beeldmerk van Clara en Franciscus, 

nog met 7 kerkgebouwen, sinds 2019 met 6, en binnen-

kort nog maar met 5 kerken, als ook de Anna-Bonifatius-

kerk gesloten zal worden. Waar gaat dit eindigen?  



Nieuwjaarsreceptie van zondag 8 januari 2023 

Tijdens een gezellige en goed bezochte bijeenkomst hebben parochianen 

elkaar een mooi nieuw jaar kunnen toewensen. In een toespraak memo-

reerde voorzitter Wim Hilderink de gebeurtenissen uit het afgelopen jaar, 

en de inzet daarbij van de vele vrijwilligers. Ook sprak hij zijn toekomst-

verwachtingen uit voor dit nieuwe jaar. Vervolgens werd van de gelegen-

heid gebruik gemaakt om de ere-Graankorrel uit te reiken aan Roel 

Schoonderbeek, voor zijn enthousiaste en niet aflatende inzet op het paro-

chiecentrum en zijn initiatief om vóór elke viering de kerkgangers bij bin-

nenkomst persoonlijk te begroeten. 
 

Vastenmaaltijden en Wereldgebedsdag 
Een lange traditie in De Nieuwe Stad: de Vastenmaaltijden op woensdag-

avond in de 40-dagentijd. Ook dit jaar zullen ze gehouden worden, en u 

bent nu al van harte uitgenodigd om aan deze maaltijden deel te nemen. 

Ze worden steeds afgesloten met een korte gebedsdienst, elke week met 

een ander thema. Op 15 maart ligt de voorbereiding bij onze parochie.  

Ook zal, onder verantwoordelijkheid van het Kerkenoverleg van De 

Nieuwe Stad, op vrijdag 3 maart de viering van Wereldgebedsdag plaats-

vinden. De liturgie van Wereldgebedsdag 2023 komt uit Taiwan. Het 

thema is “zichtbaar geloven”, de schriftlezing komt uit Efeziërs 1: 15-19. 
 

De Drie Stromen in de buurt 
In de Nieuwsbrief van Reigersbos heeft in 

januari informatie gestaan over ons kerkge-

bouw. Onder andere dat het kerkcentrum 

dit jaar haar 40-jarig bestaan zal vieren. De 

eerste paal is geslagen op 22 november 

1982 en de feestelijke inwijding door Mgr. 

Zwartkruis met assistentie van pastor 

Schoot was op 18 september 1983. De naam 

van De Drie Stromen voert terug op de sa-

menwerking in de begintijd van 3 gods-

dienstige stromingen en ook op de 3 stromende riviertjes in de buurt, 

Gaasp, Gein en Holendrecht. Het nieuwe mailadres voor de zaalverhuur 

van het gebouw is:  dedriestromenzalenverhuur@gmail.com  

Op de foto: Glasraam in de kerk ‘Een bootje op de Gaasp’ (ontwerp Jan van Kempen)  



Actie Kerkbalans 
Door omstandigheden is in januari de actie Kerkba-

lans niet georganiseerd. Deze actie is buiten de col-

lectes de belangrijkste inkomstenbron van onze  

parochie en zal nu in februari worden gehouden. 
 

Palmtakjes inleveren 

In het weekend van 18/19 februari kunt u uw oude palmtakken inleveren 

in de kerk De takjes worden op 22 februari, Aswoensdag, in de viering 

verbrand tot as. Deze as wordt vervolgens gebruikt voor de askruisjes. De 

viering van Aswoensdag begint om 19:00 uur met Pater Yan Asa en  

Jacques van der Meer, het Gemengdkoor Gaasperdam verzorgt de zang. 
 

Nog meer acties 
- Collecte voor Memisa in het weekend 11/12 februari, tijdens de viering 

wordt het belang ervan toegelicht door iemand uit onze MOV-groep.  

- Vastenactie. Op 22 februari begint de vastentijd, en in het weekend 25/26 

februari wordt dan de jaarlijkse vastenactie gepresenteerd, thema: ‘mensen 

onderweg’. In de Tussentijds van maart zal pater Frans Mulders iets schrij-

ven over de vastenactie van dit jaar. 

- Prikactie van de GGD op woensdag 8 februari van 11:00 tot 16:00 uur en 

op woensdag 1 maart van 14:30 tot 17:00 uur.  

Parochieberaad zondag 19 februari 2023 

Meteen na de viering van zondag 19 februari is er een parochieberaad 

in de Geinzaal. Het thema is “De toekomst van R.K. parochie De 

Graankorrel”. Zoals u wellicht weet is onze parochie onderdeel van 

het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus. Het bisdom Haarlem-

Amsterdam verwacht dat er nog dit jaar één Centrumkerk aangewe-

zen wordt binnen het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus. De 

overige parochiekerken zullen gaan dienen als steunpunt, al dan niet 

met een tijdslimiet. 

Bestuursleden van Clara & Franciscus zullen iedere parochie binnen 

het Samenwerkingsverband langs gaan om tekst en uitleg te geven 

hierover. Bij ons is dit op 19 februari, aanwezig zullen zijn de voorzit-

ter van het Samenwerkingsverbandbestuur pater Marianus Jehandut, 

de vice-voorzitter Paul Proost, en ook Tim Stok en Jaap van der Meij. 



Graankorreltjes 

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

gebruiken voor een digitale bijdrage aan de weke-

lijkse collecte. 

• Digitale retraite tijdens de 40-dagen-tijd. Deze 

begint op Aswoensdag en eindigt met Pasen. Deel-

nemers krijgen dagelijks een mail met tips en tek-

sten. Informatie en aanmelden via www.40dagenretraite.org  

• In de Begijnhofkapel is er iedere eerste woensdag van de maand van 

10-12 uur  ‘Bezinning voor senioren’.  

Meer info: www.begijnhofkapelamsterdam.nl, kijk onder Cursussen. Of 

neem contact op via info@begijnhofkapelamsterdam.nl .  

• De aanvangstijden in DNS van zowel de Vastenmaaltijden als de vie-

ring van Wereldgebedsdag zullen nog bekend gemaakt worden. 
 

Liturgisch rooster 

Vrijdag 3 februari eerste-vrijdag-viering met aanbidding, 11:00 uur. 

Wekelijks een viering op zaterdag om 19:00 uur, op zondag om 11:15 uur. 

Elke zondag is er kinderwoorddienst tijdens de viering.  

In HRH-huis eucharistie op woensdag 8 en 22 februari om 15:00 uur. 

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

In Eben Haëzer oecumenische dienst op 26 februari om 14:30 uur. 
 

Parochie agenda  

Repetitie Bijlmermeerkoor onregelmatig, volgens afspraak. 

Repetitie koor Gaasperdam elke woensdagavond, 20:00 uur. 

Repetitie dameskoor Mamyo elke maandagochtend, 10:30 uur. 

Rouw- en trouwkoor maandag 6 februari om 14:00 uur. 

10 februari 17:00 uur  bestuursvergadering 

19 februari na de viering  PAROCHIEBERAAD 

25/26 februari Saamhorig ligt klaar voor bezorgers 

26 februari na de viering  Graankeuken 
 

Collectes in december 2022 

voor de parochie € 1.179,01 giften  €   20,-- 

kaarsengeld €    81,87 diaconie € 371,30 

Actie Kerkbalans januari €  508,- de jaarstand op 27 januari  € 508,-- 

http://www.40dagenretraite.org/
http://www.begijnhofkapelamsterdam.nl/
mailto:info@begijnhofkapelamsterdam.nl

