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JANUARI 
 

De week voor kerst heeft Wim Hilderink 

met andere vrijwilligers uit de parochie 

kerststukjes gemaakt, die zij bezorgd 

hebben bij onze oudere parochianen in de 

verschillende verzorgingshuizen. Een 

kaartje erbij, met een kerstgroet en een 

gebedje, zo hebben onze ouderen in deze 

moeilijke en vaak eenzame tijd speciale 

aandacht vanuit onze parochie gekregen.  



Bankrekening 

Een van onze bankrekeningen zal worden opgeheven. U kunt vanaf heden 

uitsluitend nog het rekeningnummer NL88 INGB 0004 9322 44 ten name van 

RK parochie De Graankorrel voor uw giften/bijdrage gebruiken.  

Wij verzoeken u om het andere rekeningnummer, NL89 INGB 0004 9445 45, 

niet meer te gebruiken.  

 

Koor Lobi Makandra 
Geacht bestuur van parochie De Graankorrel,   

Hierdoor wil ik u mededelen dat door allerlei omstandigheden, hoe jammer 

ook, vanaf heden Koor Lobi Makandra is ontbonden. Er is een tijd van komen 

en er is een tijd van gaan! We hebben hele mooie tijden gehad in de parochie!   

Met vriendelijke groet, namens de overige leden van KLM,  

Eline Gomes   

Bovenstaande brief ontving het bestuur van mevrouw Gomes, en hiermee verliest 

onze parochie in korte tijd ook haar tweede Surinaamse koor. Dirigent Wim van Lint 

heeft in de loop van de jaren met dit koor een geheel eigen authentiek geluid laten ho-

ren. We danken de leden van Lobi Makandra van ganser harte voor het mooie zingen, 

en ook voor de royale gift van € 105,- die zij aan de parochie hebben overgemaakt. 

 

Coronaregels 
We mogen blij zijn dat we, ondanks de lockdown, onze vieringen overdag 

kunnen voortzetten zoals gepland. Wel blijft nodig: vooraf melden bij het pa-

rochiesecretariaat. Dit kan op het parochiecentrum, of per mail of telefonisch 

(bij geen gehoor op de voicemail uw telefoonnummer inspreken opdat u te-

ruggebeld kan worden).  

De gevolgen van de voortdurende maatregelen zijn groot. Neem bijvoorbeeld 

de koren. Het is mooi, natuurlijk, dat er steeds geprobeerd is toch een muzi-

kaal geluid te laten klinken. Daarbij hebben kleine groepjes koorleden elkaar 

afgewisseld. Maar andere koorleden zingen niet meer mee, en het geluid van 

een grotere groep zangers wordt node gemist. En wat ook telt, regelmatig sa-

men repeteren is een voorwaarde voor de saamhorigheid binnen de koren.  

Door alle beperkingen is het dit jaar helaas ook niet mogelijk om een nieuw-

jaarsreceptie te organiseren. We willen wel graag proberen om dit in de zo-

mer, als het allemaal weer kan, in te halen met een soort van parochiefeest. 

Laten we nu voorzichtig blijven en laten zien dat we zorg hebben voor elkaar. 

   



Een ander aspect van de beperking van het aantal kerkgangers is helaas ook 

het teruglopen van de parochiële inkomsten. Minder kerkgangers betekent 

minder collecte-opbrengsten. De hoeveelheid los geld in onze portemonnees 

wordt trouwens ook steeds kleiner door de oprukkende digitalisering.  

We hebben daarom de bijgaande QR-code aan-

gemaakt, die door parochianen (via hun eigen 

bank-app) met de telefoon gescand kan wor-

den om zo digitaal bij te kunnen dragen aan 

een collecte. Het automatisch aangegeven be-

drag kunt u zelf aanpassen. Deze code is ook te 

vinden op onze website.  

Natuurlijk blijft het ook gewoon mogelijk om 

contant geld in de collectemandjes te doen. 

 
KERKBALANS 

En dat brengt ons meteen op het volgende on-

derwerp. Januari is de maand van de actie 

Kerkbalans. Veel parochianen maken een of 

meerdere keren per jaar een vast bedrag over 

naar de parochie, de (ongeveer) eindstand van 

2021 kunt u op de achterzijde van deze Tussen-

tijds lezen. Globaal komt het neer op zo’n  

€ 1.000,- per maand, absoluut geen slecht be-

drag dat we met elkaar opbrengen. Toch, het is niet genoeg, en vóór corona 

was het gemiddeld ook wel iets meer. In 2018, bijvoorbeeld, was de totaalop-

brengst meer dan € 20.000,- terwijl de collecte-opbrengsten ook nog eens de  

€ 18.000,- naderden.  

Het wegvallen van de kosten die we altijd maakten voor het gebruik van De 

Nieuwe Stad wordt voor een groot deel teniet gedaan door de verminderde 

jaaropbrengsten. We weten dat niet al onze parochianen van De Nieuwe Stad 

mee gekomen zijn naar De Drie Stromen, mensen zijn andere kerken gaan be-

zoeken of hebben zich gewend tot buur-parochies. Daar was ook wel reke-

ning mee gehouden. Maar toch, het verschil is groot.  

Binnenkort ontvangt u een brief over de gang van zaken bij de nieuwe 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.   



Graankorrels 
• Doopinformatie krijgt u via het parochiesecretariaat. Dopen gebeurt 

altijd tijdens een viering op zaterdagavond of zondagmorgen. 

• Fotograferen/filmen is tijdens vieringen niet toegestaan. Dit kan en 

mag alleen als er vooraf toestemming is gevraagd en verkregen.  

• 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. 

• Maakt u van de diensten van RMC gebruik, dan is het goed om te  

weten, dat een gemiddelde zondagsviering ruim één uur duurt.  

• Wil uw kind (12 jaar of ouder) het Heilig Vormsel ontvangen? Bin-

nenkort gaan de voorbereidingen hiervoor van start. Aanmelden voor zowel 

jongeren als volwassenen (apart traject) is nog mogelijk tot half januari. 

 

Liturgisch rooster voor januari 
Zaterdag 1 januari viering als op zondag, om 11:15 uur. 

Vrijdag 7 januari eerste-vrijdag-viering met daarna aanbidding, 11:00 uur. 

De zaterdagavondvieringen van 19:00 uur zijn voorlopig afgelast.  

Zondagen 2, 9, 16, 23 en 30 januari om 11:15 uur een zondagviering.  

Elke zondag kinderwoorddienst om 11:15 uur.  

Dopen tijdens de zondagsviering van 16 januari. 

In HRH-huis eucharistie op woensdag 12 en 26 januari om 15:00 uur. 

In De Venser eucharistie op woensdag 19 januari om 15:45 uur. 

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

   Parochie agenda 
7 januari  Redactievergadering Saamhorig  

14 januari  Bestuursvergadering 

21 januari  Pastoraal rooster overleg 

30 januari  Verkoop van eten door de Graankeuken 
 

Collectes in november 2021 
voor de parochie € 1.065,10 voor de diaconie € 106,70 

Solidaridad € 257,20 giften / misintenties € 70,00 

Graankeuken € 140,00 kaarsengeld en Samen Kerk € 61,33 

 

De stand van de actie Kerkbalans bedraagt per 26 december € 12.722,50 


