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Beste parochianen,  

Allereerst willen wij u van harte het allerbeste toewensen voor het nieuwe 

jaar 2021. Dat Gods zegen op u mag rusten. 

Deze maand zal de jaarlijkse Actie Kerkbalans weer van start gaan. U zult 

daarover nog een brief thuis ontvangen. We zijn het als parochie met el-

kaar verplicht om bij te dragen aan het in stand houden van de parochie en 

dus ook om te zorgen voor voldoende financiële middelen. In 2020 moch-

ten er door COVID-19 veel minder mensen naar de kerk, het bedrag aan 

collecte-opbrengsten is daardoor veel lager gebleven dan andere jaren. 

Deels is dat goed gemaakt door extra kerkbijdragen van een aantal paro-

chianen. Maar we zijn het jaar 2020 geëindigd met een behoorlijk negatief 

saldo. Wij zijn van uw bijdragen afhankelijk. Wilt u naar vermogen uw bij-

drage voor de Actie Kerkbalans 2021 overmaken op de bankrekening van 

de parochie De Graankorrel: NL88 INGB 0004 9322 44. Wij danken u van 

harte voor alles wat u kunt bijdragen.  

  



Paus verwerpt de cultuur van verspilling en confrontatie 

54ste Wereld Vrede Dag (1 januari 2021)  

 

Paus Franciscus pleit in zijn boodschap voor de 54ste Wereldvrededag  

(1 januari 2021) voor een zorgcultuur als bevoorrechte weg naar vrede. 

 

Paus Franciscus roept in zijn boodschap voor Wereldvrededag, die 

traditioneel op 1 januari (hoogfeest van de Heilige Moeder Gods) plaatsvindt, 

op ervoor te zorgen dat ook de armsten en de zwaksten toegang krijgen tot de 

vaccins tegen corona. Mijn bezorgdheid gaat in eerste instantie uit al wie een 

familielid of geliefde heeft verloren, maar ook naar alle mensen die werkloos 

zijn. Aansluitend brengt hij hulde aan artsen, verpleegsters, apothekers, 

onderzoekers, vrijwilligers, aalmoezeniers en het personeel van ziekenhuizen 

en gezondheidscentra, die hun uiterste best hebben gedaan en blijven doen, 

en dat met grote inspanningen en opofferingen, in die mate zelfs dat 

sommigen van hen gestorven zijn terwijl ze hebben geprobeerd om dicht bij 

de zieken te zijn, hun lijden te verlichten of hun leven te redden. In die geest 

moeten politieke leiders en de privésector gepaste maatregelen nemen die de 

toegang verzekeren tot vaccins tegen het coronavirus en de essentiële 

technologieën die nodig zijn om de zieken te helpen. 

 

De paus schrijft dat het pijnlijk is om vast te stellen dat naast talrijke 

indrukwekkende getuigenissen van naastenliefde en solidariteit, helaas ook 

verschillende vormen van eng nationalisme, racisme, xenofobie en zelfs 

oorlogen en conflicten die dood en verderf zaaien een nieuwe impuls krijgen. 

Hij stelt ook vast dat bestaande crisissen die nauw met elkaar samenhangen, 

zoals de klimaat-, de voedsel-, de economische- en de migratiecrisis, door de 

coronapandemie worden verergerd. Juist in die context, voegt hij eraan toe, is 

het des te belangrijker om voor elkaar en voor de schepping te zorgen en om 

een samenleving op te bouwen op basis van broederlijkheid. 

 

In het spoor van de sociale leer van de katholieke Kerk moedigt de paus aan 

de waardigheid van elke menselijke persoon, de solidariteit met de armen en 

kwetsbaren, het nastreven van het algemeen welzijn en de inzet voor het 

behoud van de schepping op alle mogelijke manieren te bevorderen. 

   



Graankorrels 

• Doopinformatie krijgt u via het parochiesecretariaat. Vanwege de in 

te halen achterstand moeten nieuwe aanmeldingen rekening houden dat de 

doop pas in de loop van 2021 zal plaatsvinden. 

• Onze pastoraatsgroep heeft besloten dat de Eerste Heilige Communie 

in 2021 NIET zal plaatsvinden vanwege COVID-19. 

• Er is een vacature voor het bezorgen van de Saamhorig. Wie o wie 

kan/wil deze vervullen. Het gaat om een wijk in de Bijlmer met 13 abonnees, 

en wel op de volgende adressen: Gouden Leeuw, Groenhoven, Galantstraat, 

Glitterstraat en één adres op de Bijlmerdreef 1427. Als u interesse heeft neem 

dan contact op met het parochiecentrum. Mail: pardegraankorrel@hetnet.nl of 

telefoon 06 5878 5614 

• Op 17 januari staan de Nederlandse katholieken stil bij de relatie tus-

sen de christenen en het jodendom, het is dan de Dag van het Jodendom. Wie 

hierover meer wil weten kan kijken op www.dagvanhetjodendom.nl. 

• De Caritas van het bisdom Haarlem-Amsterdam vraagt dit jaar aan-

dacht van mensen die door de corona-maatregelen niet op vakantie gaan, 

geen vuurwerk kopen, en daardoor misschien wat geld overhouden. Andere 

mensen zijn in deze tijd juist in de problemen gekomen. Denk daarom eens 

aan een extra bijdrage voor voedselhulp aan migranten (Bisdom Haarlem 

NL86 ABNA 0230 852319) of geef iets aan de caritas van onze eigen parochie 

(NL65 INGB 0002 366038). 

• Van 17 t/m 24 januari houden we de jaarlijkse Week van het Gebed 

voor de Eenheid van de christenen. Het thema is dit jaar #blijfinmijnliefde .  

In deze week wordt aandacht gevraagd voor wat ons allen verbindt.  

• Voor degenen die onze koster Charles van Damme willen bezoeken, 

Charles verblijft in Eben Haëzer 463 op de vierde etage. Als u hem wil bezoe-

ken dan gaarne eerst contact op te nemen met Eben Haëzer, telefoon 020 564 

2000, om een afspraak te maken. 

 

God is altijd bij ons 

U leest hier een samenvatting van een brief van pater James aan de parochianen. De 

gehele brief is te lezen op onze website www.parochiedegraankorrel.nl  

Beste Parochianen, 

Dit jaar is het echt een vreemde kerstviering geweest. Precies deze maand vo-

rig jaar lazen we het ergens in de hoek van de krant: “Een vreemde griep  

  



treft mensen in China”. Niemand wist destijds dat het de hele wereld zou 

treffen. De leiders en de gezondheidszorg worden geconfronteerd met grote 

verwarring en onzekerheid.  

Wij mensen zijn erg trots op onze wetenschappelijke ontwikkeling en presta-

ties. Onze houding is soms arrogant ten opzichte van andere schepselen en de 

natuur, omdat we denken dat we de meester van de schepping zijn. De hui-

dige crisis herinnert ons eraan hoe zwak en kwetsbaar we nog zijn. God heeft 

alles geschapen en aan ons toevertrouwd en daarom zijn wij de voornaamste 

verzorger van de hele natuur. Wij zijn alleen maar rentmeesters. 

We houden ervan om ons leven te leiden zoals we het plannen. Daarom plan-

nen we alles heel zorgvuldig. Al onze doelen en dromen zijn dit jaar aan flar-

den geschoten. God kan ons ook op andere levenspaden leiden. We zullen 

God om moed vragen om de realiteit van het leven te aanvaarden zoals het 

tot ons komt. Als gelovigen hoeven we ons geen zorgen te maken over deze 

situatie, omdat God de Heer ons altijd bijstaat, dat we er dus nooit alleen voor 

staan, dat Hij altijd bij ons is. 

Pater James Arul SVD 

 

Liturgisch rooster voor januari 
Op alle zaterdagen een avondviering om 19:00 uur.  

Op alle zondagen de zondagsviering om 11:15 uur.  

Elke tweede zondag van de maand kinderwoorddienst om 11:15 uur. 

 

Er kunnen maximaal 30 parochianen bij onze vieringen aanwezig zijn, van 

tevoren verplicht aanmelden op het parochiecentrum.  De corona-regels 

blijven nog van kracht. Collecte na afloop in een mandje achter in de kerk. 

Deze maand zijn er nog steeds geen vieringen in de ouderencentra. 

 

Parochie agenda 

  8 januari 10:30 uur   Redactievergadering Saamhorig 

21 januari 19:30 uur  Werkgroepen vergadering 

 

Collectes in november 2021 

voor de parochie € 1.035,71 voor de diaconie €    76,25 

kaarsen geld €  85,66 Solidaridad €  130,95 

speciale misintenties €  30,00 


