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JULI 
Vakantietijd. 

De zondagsvieringen gaan gewoon door. Maar verder komt in de 

zomer alles een beetje tot stilstand. Veel activiteiten worden 

weer in september opgepakt. 

 

 

Geen Bijbelstudie in juli. 

 

Geen doopvieringen in juli. 

 

Het secretariaat van de parochie is de komende maanden alleen 

geopend op maandag- en vrijdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 

uur. Wie op een andere tijd iemand wil spreken zal van te voren 

een afspraak moeten maken. 

 

De vrijdagse vieringen in DDS zijn in juli en augustus alléén op de 

1e vrijdag om 10:30 uur. De andere weken komen ze te vervallen.  

De parochianen kunnen wel de vrijdagse viering in de St.Urbanus 

bijwonen. Vanaf september is alles weer gewoon.  

NOG NET NIET… 



Bijzondere en Grote vieringen in de komende tijd 

 

Pater James Arul heeft alle belangrijke vieringen voor het tweede halfjaar voor u op 

een rij gezet. Noteer ze alvast in uw agenda, zodat u er al rekening mee kunt houden. 

 

Drie Thema-vieringen in De Drie Stromen 

gezamenlijk voor DDS + DNS 

8 september, zondag 

6 oktober, zondag 

3 november, zondag 

Voorganger is James Arul 

Voorganger is Yan Asa 

Voorganger is James Arul 

Andere bijzondere vieringen 

8 september, zondag 

 

 

 

22 september, 

vredeszondag 

22 oktober, dinsdag 

 

17 november, zondag 

 

 

1 december, zondag 

 

 

 

 

 

 

29 december, zondag 

Duncan Wielzen zal in dit jubileumjaar tijdens de 

overweging in De Drie Stromen vertellen over zijn 

ervaringen in onze parochie. Voorganger is James 

Arul, concelebrant is Duncan Wielzen. 

Oecumenisch viering in De Nieuwe Stad. Namens 

de Rooms-katholieken zal James Arul voorgaan. 

Ziekendag in De Nieuwe Stad. Voorgangers zijn 

Frans Mulders, Han Hartog, Yan Asa en James Arul. 

Bedanken van alle vrijwilligers tijdens de viering in 

De Nieuwe Stad. Voorgangers zijn James Arul en 

Jason Watkin 

Afsluiting van het 50-jarig jubileum van onze 

Parochie De Graankorrel in De Nieuwe Stad. 

Pastoor Nico van der Peet is uitgenodigd om deze 

dag samen met de Bisschop te concelebreren in de 

viering. Hij zal dan ook op die dag aanwezig zijn. 

Voorganger is Mgr. Dr. Jozef Punt, concelebranten zijn 

Nico v/d Peet, Han Hartog en James Arul. 

Laatste viering in De Nieuwe Stad en gang naar 

De Drie Stromen. Voorgangers zijn Nico v/d Peet, 

James Arul en Yan Asa. 

  



GRAANKORRELS 
 Er is Doopinformatie in De Drie Stromen, zondag 7 juli na de viering. 

  Kijkt u nog wel eens op de website www.parochiedegraankorrel.nl ? Er 

worden met grote regelmaat nieuwe dingen op geplaatst, bekijk nu bijvoor-

beeld de (foto) impressie van het gouden parochiefeest van 22 juni j.l. 

 

Film in de Nieuwe Stad: terugblik, en vooruit 

Terugblik: dat was op 22 mei een feestelijke avond: Film in DNS, in het kader 

van het 25 jaar kerkcentrum! Een volle filmzaal, dat geeft al sfeer.  

Een korte en krachtige opening door Wim Hilderink (als voorzitter van de 

commissie die het gebouw zakelijk leidt), realistisch én dankbaar over 25 jaar 

samenwonen door zeer verschillende kerkgenootschappen. 

Lachsalvo's tijdens een film (Bon Dieu!) die het omgaan met verschillen in 

geloof en cultuur op de korrel neemt, in totaal andere situaties dan de onze, 

maar vaak o zo duidelijk herkenbaar! En een vrolijke voortzetting erna met 

drankjes, en met Sven's  hapjes uit de DNS-keuken. 

 

Blik vooruit: de volgende filmvoorstellingen zijn op 25 september en 20 

november. De septemberfilm is meteen, in al z'n eenvoud, een topper; in de 

Nederlandse filmpers uitsluitend 4 en 5 sterren. Een dromerige, dichterlijke 

buschauffeur. Hij leidt een mooi georganiseerd leven aan de zijde van zijn 

levendige vrouw, veelvraat van allerlei projecten en ervaringen, en hun 

hondje. De film observeert de triomfen en tegenslagen in het dagelijks leven, 

en de poëzie in de kleinste details.  

Echt een DNS-film! Noteer alvast de datum.   Jaap Koolstra 

 

Georganiseerd kerkvervoer 

Vanaf januari 2020 willen we kijken of we voor parochianen die (tijdelijk) niet 

zelfstandig naar de Drie Stromen kunnen komen, kerkvervoer kunnen rege-

len op de zondagmorgen. U wordt dan van huis opgehaald en na de viering 

weer thuis gebracht. U dient nog wel enigszins mobiel te zijn of met een rolla-

tor te kunnen lopen. Als u aan een rolstoel gebonden bent of aangewezen op 

een scootmobiel dan kunt u niet van deze dienst gebruik maken. De formu-

liertjes om  u hiervoor aan te melden liggen vanaf nu weer in de kerk. Al deze 

informatie staat ook op de website onder ‘nieuws’ – ‘op weg’.



LITURGISCH ROOSTER voor juni 

Vrijdagse vieringen  

Op de vrijdagen 5 juli en 2 augustus is in De Drie Stromen om 10:30 uur een 

eucharistieviering.  De korte vrijdagvieringen in de rest van de maand komen 

te vervallen.  

Zaterdagsvieringen 

Op de zaterdagen 6, 13, 20 en 27 juli is er de gebruikelijke avondviering om 

19:00 uur in De Drie Stromen.  

Zondagsvieringen 

Op de zondagen 7, 14, 21 en 28 juli is er op de gebruikelijke tijd in beide 

kerken een zondagsviering.  

 

Doopviering 

Geen doopvieringen in de vakantietijd. 

 

Katholieke vieringen in bejaardencentra 

9 juli   10:00 uur J. Arul  Koornhorst 

23 juli  15:00 uur G. Noom Evian Roland Holsthuis  

31 juli  15:30 uur G. Noom De Venser 

In Eben Haëzer wordt regelmatig op zondagmorgen een oecumenische 

kerkdienst georganiseerd om 10:30. Deze maand op 7 juli. 

 

PAROCHIE AGENDA 

4 juli   20:00 uur Werkgroepen overleg DDS 

11 juli  19:30 uur MOV-PCI   DDS 

14 juli    Saamhorig ligt klaar DDS + DNS 

27 juni  19:00 uur Bijbel Studie  DDS 

 

 COLLECTES in mei 2019 

Kerkcentrum De Drie Stromen  Kerkcentrum De Nieuwe Stad 

voor de parochie € 1.057,22 voor de parochie €  787,92 

voor de diaconie €    136,65      voor de diaconie €  136,71 

kaarsengeld €      76,52 

We are here €    129,30 We are here €  101,21 

 

De verkoop van eten van de Graankeuken heeft in mei € 200,-  opgeleverd. 


