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JANUARI 
Nieuwjaarsreceptie Parochie de Graankorrel 

 

 

  

Kom op 8 januari 

naar de 

Nieuwjaarsreceptie 

van onze parochie 

in De Drie Stromen. 

Tussen 16:00 en 18:00 uur 

kunnen we elkaar goede 

wensen aanbieden, bij een 

drankje en lekkere hapjes. 



Het voorbedenboek 

Vanwege Corona is ook het gebruik van het voorbedenboek achterwege 

gebleven. Vanaf het weekend van 14/15 januari ligt het voorbedenboek 

weer op de tafel achter in de kerk om uw intentie op te schrijven. In de 

viering wordt het boek aangedragen, en wordt voor deze voorbeden/in-

tenties uw gebed gevraagd. Het boek wordt op een standaard geplaatst 

en er wordt een kaars gebrand. Deze intenties worden niet voorgelezen.  

U kunt ook een intentie inbrengen die wel wordt voorgelezen. Zoals be-

kend vragen wij hiervoor een bijdrage van € 10,-. Zo’n aanvraag gaat via 

het parochiecentrum. In overleg kunt u desgewenst de tekst zelf schrijven 

en/of voorlezen. Als het uitvoerbaar is kunt u zelfs een lied aanvragen.  
 

Actie Kerkbalans 
Gewoontegetrouw komen we in januari bij u met 

het verzoek om uw jaarlijkse bijdrage aan de actie 

Kerkbalans. De bijdrage kan in één keer betaald 

worden, of in termijnen, zoals het u het beste uit-

komt. Velen van u geven al, via een vaste over-

schrijving of incasso-machtiging. Is dat het geval, 

kijk dan s.v.p. nog eens kritisch naar het bedrag. Misschien wordt het tijd 

om dat aan te passen, dan is dit het geschikte moment. U ontvangt nog in-

formatie over hoe de Kerkbalans werkt, met een invulstrookje, waarop het 

juiste bedrag kan worden aangegeven. Losse, incidentele bijdragen zijn 

natuurlijk ook van harte welkom, niet iedereen kan van te voren al bepa-

len hoe het dit jaar gaat lopen. Misschien wint u de loterij wel, of u krijgt 

een erfenis en zo kunt u opeens heel royaal uit de bus komen. Je weet 

maar nooit, we rekenen op u. 
 

Huiszegen 

Er bestaat een oud gebruik om aan het begin 

van het nieuwe jaar je huis te laten zegenen. 

Dan schreef een priester op je huis het jaartal en daarbij de letters C+M+B. 

Of je hangt een kaart op. De letters worden in verband gebracht met de 

namen van de wijzen uit het oosten: Caspar, Melchior en Balthasar. Maar 

deze letters betekenen nog meer. Zij zijn ook de beginletters van de zegen-

tekst "Christus Mansionem Benedicat", vertaald "Christus zegene dit 

huis".  De huiszegen-kaart ligt voor belangstellenden achter in de kerk.  



Persbericht namens bestuur 

samenwerkingsverband Clara en Franciscus 
 

In de kerstuitgave van de Saamhorig heeft u op de pagina bestuursza-

ken kunnen lezen dat het bestuur haar plannen voor de toekomst van 

ons samenwerkingsverband (SWV) voor zou leggen aan de staf van 

het bisdom. U heeft kunnen lezen wat onze visie is. Onze insteek is 

temporiseren, d.w.z. om stap voor stap naar gezamenlijkheid toe te 

werken. In die zin hebben we een teleurstellend gesprek gehad: het 

bisdom gaat daar niet mee akkoord. Gezien de ontwikkelingen in 

kerkbezoek en financiën (zie het nieuwsbericht “Bisdom kiest voor 

centrale plekken van kerkopbouw” van 23 september 2022, 

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=5248) moet er in 

de komende maanden een centrumkerk gekozen worden.  

Dat is de opdracht aan het bestuur van ons samenwerkingsverband. 

De komende tijd zullen er scenario’s uitgewerkt worden in het be-

stuur, die vervolgens gedeeld worden met de locatiebesturen. 

 

Er is ook goed nieuws: er is een gesprek geweest met de provinciaal, 

pater Avin, van de orde SVD over onze samenwerkingsafspraken met 

het oog op het aanstaande emeritaat van diaken Han Hartog. Zeer 

waarschijnlijk is er vanaf november 2023 een priester beschikbaar voor 

ons SWV om de communiteit in Duivendrecht te versterken. 

En: ter overbrugging van die termijn komt pater Wooning deel uitma-

ken van de communiteit om het pastorale team direct te ondersteunen. 

Hij zal halftime beschikbaar zijn. Vanaf half januari zullen we onze vo-

rige administrator weer kunnen verwelkomen in onze regio!  

Over de exacte invulling van zijn werkzaamheden zal een startgesprek 

met het bestuur plaatsvinden. We zijn zeer dankbaar voor zijn komst 

en inzet voor ons samenwerkingsverband! 

 

Namens het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus, 

Joost van Westing, secretaris   
    

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=5248


Graankorreltjes 

• Dit is de QR-code van januari, voor een digitale  

bijdrage aan de wekelijkse collecte. 

• In de Hofkerk: kerstgroepen-tentoonstelling nog t/m  

8 januari. Gratis toegang, tussen 13:00 en 17:00 uur.  

• Film op 25 januari in De Nieuwe Stad: BULADÓ. Een mooie film over 

een elfjarig Curaçaos meisje dat opgroeit in een gezin met haar vader, een 

moderne politieagent, en haar grootvader, die juist wordt aangetrokken 

door het bovennatuurlijke en zijn Caraïbische roots. Film 20.00 – 21.30 uur 

(koffie v.a. 19.30 uur). € 3,50 (incl. consumptie na afloop). 

• Voorgangers van verschillende religies in Amsterdam, waaronder pa-

ter Marianus, hebben hun wensen voor 2023 uitgesproken, in een artikel 

in het Parool. Het artikel is per e-mail rondgestuurd in de parochie. Wie 

het niet heeft ontvangen, kan het opvragen op ons parochiecentrum.  

• Na afloop van de Kerstsamenzang van 11 december zijn de dirigenten 

bedankt voor hun inzet. Het was voor beiden hun laatste kerstconcert.    

Er staat een verslagje op onze website.  
 

Liturgisch rooster 
Vaste vieringen zaterdag 19:00 en zondag 11:15 uur (met KinderWD). 

Vrijdag 6 januari eerste-vrijdag-viering met aanbidding, 11:00 uur. 

Zondag 15 januari Gezinsviering, rond de Doop van Jezus in de Jordaan. 

In HRH-huis eucharistie op woensdag 11 en 25 januari om 15:00 uur. 

In De Venser eucharistie op woensdag 18 januari om 15:45 uur. 

In Eben Haëzer oecumenische dienst op 29 januari om 14:30 uur. 
 

Parochie agenda  
8 januari 16:00 – 18:00 uur Nieuwjaarsreceptie 

9 januari 14:00 uur repetitie Rouw- en trouwkoor 

19 januari 19:30 uur  MOV-Caritas 

27 januari 19:30 uur  bestuursvergadering 

29 januari na de viering  Graankeuken 
 

Collectes in november 2022 
voor de parochie € 876,25 misintenties  €   20,-- 

kaarsengeld €   72,50 

Actie Kerkbalans december € 1.398,-   jaarstand 28 december  € 11.528,-- 


