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JULI

Nog even, en het is weer vakantie
In de zomer is het vaak iets rustiger in de kerk, misschien is er
daardoor wat eerder een plekje voor u vrij op zondagmorgen.
Ons stadsdeel heeft in de vakantietijd van alles te bieden, denk
aan parken, of de Gaasperplas. Kijk eens op websites als:
www.Bijlmerweide.nl en www.Kinderboerderijbrinkie.nl
www.Bijlmerparktheater.nl
www.buurthuizenzuidoost.nl
www.optisport.nl/bijlmersportcentrum

Sylvia van Rijn is ziek
Vanwege ziekte van Sylvia van Rijn kunt u bij vragen rond stervensbegeleiding en overlijden het beste even contact opnemen met pater Yan Asa, telefonisch bereikbaar 06-2216 5897 of per mail via yansen_2006@yahoo.com

De Graankeuken gaat weer open
Vanaf zondag 25 juli zal er elke laatste zondag van de maand weer eten
verkocht worden ten bate van onze parochie, door de mensen van de
Graankeuken. Graag contant en met gepast geld betalen.

RUTH – de familiemusical
De musical Ruth gaat na één jaar corona-uitstel in september 2021 gespeeld worden. Dit prachtige bijbelverhaal wordt ook wel de ‘Parel van
het Oude Testament’ genoemd. Ruth is een sprankelend verhaal over een
jonge vrouw die alle grenzen overwint en een nieuwe start aandurft. Wanneer alles in Ruth’s leven verloren lijkt, besluit ze met haar schoonmoeder
Naomi mee naar het voor haar vreemde Bethlehem te gaan. Daar, in een
onbekend land, moet ze voor zichzelf en haar schoonmoeder een nieuw leven op zien te bouwen. Maar wanneer Ruth Boaz ontmoet, gloort er
nieuwe hoop. De musical is heel geschikt voor gezinnen.
De première is op 19 september en wordt daarna onder andere (in ons bisdom) op zaterdag 25 september om 14:00 uur in Aalsmeerderbrug opgevoerd. Meer informatie en tickets op: www.ruth-musical.org of bel of mail
naar 06 - 414 82 108 info@kisi.nl U kunt ook meer informatie verkrijgen bij
het Bisdom Haarlem-Amsterdam, mevrouw M. van Kreij, 06-49359610 of
mvankreij@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Documentaire over Lourdes
Een documentaire over Maria-bedevaartsplaats Lourdes is sinds 24 juni 2021
te zien in de filmtheaters. De indrukwekkende documentaire ontvangt internationaal lovende commentaren en is de moeite waard. De filmmakers laten
zien dat Lourdes een plaats is waar aangrijpende levensverhalen verteld worden. Maar ook een plek waar gedanst en gelachen wordt. ‘Lourdes’ is vanaf
24 juni te zien in de filmtheaters, onder andere in Filmhuis Alkmaar, Cinema
De Balie Amsterdam, Cinecenter Amsterdam en Filmtheater Hilversum. Meer
info op de website: events.pieceofmagic.com/lourdes

Graankorrels
•
Aanmelden voor de zaterdagavondviering hoeft niet meer. Voor de
zondagsdienst, waar het veel drukker is, blijft het nog wel nodig.
•
Doopinformatie krijgt u via het parochiesecretariaat. Er is momenteel
een wachtlijst. Dopen gebeurt altijd tijdens een viering op zondagmorgen.
•
Fotograferen/filmen is tijdens vieringen niet toegestaan. Dit kan en
mag alleen als er vooraf toestemming is gevraagd en verkregen.
•
Nog drie flora-excursies: op 3 juli aan de zuidoever van de Gaasperplas (Balorig), op 17 juli Gaasperzoom, westkant van Waternet (fiets-wegwijzer) en op 31 juli bij Kinderboerderij Bijlmerweide, Provincialeweg 46A. Start
steeds om 10:30 uur, graag vooraf aanmelden e.roetman@planet.nl.
•
In de loop van het jaar komen er twee nieuwe paters in de pastorie
van Duivendrecht wonen. Een van hen zal een deel van zijn tijd benoemd
worden voor parochiewerk in onze parochie De Graankorrel.

Mevrouw Mau-Asam overleden
Op 1 juni is onze parochiaan Claire Mau-Asam overleden. Zij is 76 jaar geworden. Mevrouw Mau-Asam is jarenlang lid geweest van het koor Stanvaste. Ze was een levendige en actieve vrouw die veel van reizen, sociale
activiteiten, lachen en zingen hield. Helaas kon zij door fysieke beperkingen steeds minder haar hobby's uitoefenen en zat zij, vooral het afgelopen
jaar, gedwongen veel thuis. Familie en vrienden missen haar enorm. Tijdens onze vieringen gedenken wij haar in onze gebeden.

Zaterdagmiddagconcert in de Bavokathedraal
De 48ste serie Zaterdagmiddagconcerten, deze zomer in de Kathedrale
Basiliek Sint-Bavo (KoepelKathedraal) te Haarlem.
De concerten beginnen dit jaar om 17:00 uur, als een soort Orgelvesper.
03 juli Ton van Eck mmv vocaal ensemble EVA en Stg. Andriessen/DeKlerk
10 juli Nicolò Sari (Venetië, It)
o.a. Bach, Rinck, Franck, Gigout,
17 juli Stephan van de Wijgert
o.a. Saint-Saëns, Dupré, Pierné
24 juli 16 uur!
Thomas Lacôte, orgel en Anne Laberge, dwarsfluit
31 juli Stefan Madrzak (Soest, Du) o.a. Dupré, Litaize, Saint-Saëns, Langlais
07 aug Antonio García (Bern, Zw) o.a. Franck, Bach, Rattini
14 aug Dariusz Bąkowski-Kois (Krakau, Pl) o.a. Shostakowitsch, Dupré
Informatie (06) 82 887 803, concerten@rkbavo.nl www.koepelkathedraal.nl

Pater Marianus wordt de nieuwe pastoor van C&F
Op zondag 11 juli zal pater Marianus svd door monseigneur J. Hendriks
geïnstalleerd worden als de nieuwe pastoor van de Samenwerkingsparochie Clara en Franciscus. Dat gebeurt tijdens de eucharistieviering van
10:30 uur in de Martelaren van Gorkumkerk. U kunt dit volgen via de
rechtstreekse livestream. Ga hiervoor naar www.hofkerk.amsterdam ,
tab ‘Vieringen’, button ‘Livestream Hofkerk’.
Door de verruiming van de coronamaatregelen zijn er wat extra plaatsen
beschikbaar. Wilt u erbij aanwezig zijn, informeer dan even op ons eigen
parochiesecretariaat 06 5878 5614 of pardegraankorrel@hetnet.nl. Of rechtstreeks via secretariaat@hofkerk.amsterdam of via het contactformulier op de
website van parochie Martelaren van Gorcum.

Liturgisch rooster DDS voor juli
Op alle zaterdagen avondviering om 19:00 uur. Aanmelden niet meer nodig.
Op alle zondagen een zondagsviering om 11:15 uur. Voor deze
zondagsvieringen is het nog wel nodig om vooraf aan te melden.
• Op zondag 11 juli kinderwoorddienst om 11:15 uur. Ouders krijgen dan
gegarandeerd een plaats in de kerk. Op tijd aanmelden graag.
• Op zondag 25 juli doop van een kind tijdens de viering van 11:15 uur.
• Op 25 juli na de viering verkoop van eten door de Graankeuken.
• Onze vieringen blijven beperkt toegankelijk: op zaterdag is er plaats genoeg, u hoeft niet meer vooraf aan te melden. Voor zondag wel op tijd
aanmelden op het parochiecentrum. De corona-regels blijven van kracht.

Parochie agenda
2 juli
8 juli
15 juli

19:30 uur
19:30 uur
15:00 uur

Redactie Saamhorig,
Werkgroepen overleg
MOV-Caritas

in Duivendrecht

Collectes in mei 2021
voor de parochie € 1.220,05
voor de diaconie
kaarsengeld
€ 62,-giften / misintenties
Samen Kerk
€ 15,50
Pinkstercollecte Week Nederlandse Missionarissen
De stand van de actie Kerkbalans bedraagt per 28 juni

€ 77,35
€ 100,-€ 163,97
€ 8.080,50

