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JULI
Als de Liefde niet bestond (Toon Hermans)

Na het parochieberaad van 29 mei las Vera Gomes dit mooie gedicht voor,
we delen het graag met u.

Als de l i efde niet  bestond
Zul len ze st i l staan,  de r iv ieren

En de vogels  en de d ieren,
Als de l i efde niet  bestond.

Als de l i efde niet  bestond
Zou het  st rand de zee verlaten,

Ze hebben niet s meer  t e  bepraten
Als de l i efde niet bestond.

Als de l i efde niet  bestond
Zou de maan niet  langer  l ichten,

Geen dichter zou meer  d ichten
Als de l i efde niet  bestond.

Nergens zouden bloemen staan
En de aarde zou verkleuren,

Overa l  ges lot en deuren
En de k lok  zou niet  meer  slaan.

Als de l i efde niet  bestond
Dan was de hele  vr i j eri j  bedorven,
De wereld  was gauw uitgestorven

Als de l i efde niet  bestond.

Als de l i efde niet  bestond
Zou de zon niet  langer s tra len,

De wind zou niet  meer ademhalen
Als de l i efde niet  bestond.

Geen appel  zou meer ri jpen
Zoals eens in het  paradi js ,

Als wij  e lkaar niet  meer  begri jpen
Dan is  de wereld  koud a ls  i j s .

Ik  zou st erven van de kou
En m’n adem zou bevriezen
Als ik  l i e fde zou ver l i ezen.

Er is  geen l i efde zonder jou !



De resultaten van het Parochieberaad van 29 mei
Nu de verzamelde vragenlijsten verwerkt zijn kunnen er een paar duidelijke
conclusies getrokken worden. De eerste: Parochianen voelen zich binnen de
kerk en de parochie vooral gestimuleerd, als ze gesteund worden bij moeilijk-
heden en door samen dingen te doen, door gezien te worden. Zoals natuurlijk
tijdens vieringen, maar ook in dit soort besprekingen, bijbelgroepjes, samen
koffiedrinken, werkgroepjes, allerlei momenten waarop we elkaar kunnen
ontmoeten en samen iets kunnen doen of bespreken. Er zou gewerkt moeten
worden aan een structurele vorm van aandacht, bijvoorbeeld via een bezoek-
of werkgroep, gericht op mensen die dat nodig hebben en op nieuwkomers.
Maar vooral vraag 4: ‘Wat mis je in de parochie?’ heeft veel losgemaakt. Daar
kwamen de meeste reacties op. De tweede conclusies is dan ook: Dat men de
kinderen en jongeren mist. De kinderen die wel komen zijn voor de rest van
de parochie niet zichtbaar als ze gedurende de hele viering in de KWD zijn,
en ontwikkelen daardoor zelf ook niet het gevoel dat ze erbij horen. Er zou
een goed jeugdbeleid opgezet moeten worden, met een doorlopende methode
van 0 tot 16 jaar, en gedragen door de huidige kindercatechese. Die kinderen
vasthouden kan, door hen te betrekken bij de parochie. Als lector, assistent,
collectant, bestuurslid, leider van de KWD, koster. Kinderen vanaf 15, 16 jaar
kunnen heel goed meedraaien en voelen zich daardoor ook veel meer betrok-
ken. Een derde conclusie kan zijn, dat het ontbreekt aan consistente leiding in
onze parochie. Te veel wisselingen in het pastoraat, teveel onduidelijkheden
over het bestuur en de verhouding met Clara en Franciscus. Meer helderheid
over de rol en de bevoegdheden van het locatiebestuur is heel wenselijk en
door bijvoorbeeld bestuursverkiezingen krijgen we meer het gevoel dat we er
ook zelf een stem in hebben. Ook een vrijwilligers-coördinator zou veel goed
kunnen doen en bijtijds fricties kunnen signaleren.
Het bestuur werkt nu uit, welk van deze punten als eerste aangepakt zou
kunnen worden, en op welke manier. We houden u op de hoogte.

Paaskaars 2021
Na de zondagsviering van 29 mei werd traditiegetrouw de Paaskaars van het
vorige jaar uitgereikt. De eer was dit jaar voor Ria Barendse, actief koorlid en
altijd bezig met het op orde houden van de grote muziekvoorraad van onze
parochie en de individuele muziekmappen van wie daar zelf moeite mee
heeft. Ook zien we haar geregeld achter de koffiebar. We willen Ria hier van
harte feliciteren met deze welverdiende uitverkiezing. PROFICIAT !



Graankorreltjes
· Eerste Heilige Communie

De Eerste Heilige Communie is dit jaar op zondag 25 september. De aanmeld-
termijn is gesloten. De voorbereidingstijd begint direct na de zomervakantie.

· QR-code juli
Deze QR-code kunt u in juli gebruiken voor een digitale
bijdrage aan de collecte.

Parochiedag op zaterdag 27 augustus in DDS
De voorbereidingen zijn in volle gang. U kunt een gevarieerd programma
verwachten rondom het thema ZAAIEN – GROEIEN – OOGSTEN. Na een in-
leiding verdelen we ons over een keur aan workshops, twee rondes, en voor
ieder wat wils. Ter afwisseling tussen de twee rondes: een presentatie van de
werkgroepen die in onze parochie actief zijn. Het geheel zal opgeluisterd
worden met muzikale intermezzi en drinkpauzes. Ook voor onze kinderen en
jongeren kan het een inspirerende middag zijn, zij doen volop mee. Tenslotte
eten we samen en sluiten de dag af met een eucharistie om 19:00 uur.

18 oktober Ziekendag
We zijn blij dat we voor dit jaar weer een Ziekendag mogen aankondigen. Als
de corona-situatie het toelaat zal deze dag gehouden worden op dinsdag 18
oktober. Binnenkort zal achter in de kerk een aanmeldformulier beschikbaar
zijn, dit formulier zal ook digitaal verspreid worden en in de Tussentijds van
augustus worden afgedrukt. Dus bent u geïnteresseerd, zet deze datum dan
alvast in uw agenda.

Nieuwe liturgisch assistent
Op zondag 17 juli zal onze parochiaan, Ivette Wong – Morgenstond, in Haar-
lem de aanstelling van de bisschop ontvangen na het succesvol afronden van
de cursus ‘buitengewoon bedienaar van de heilige communie’ . We zijn blij
met de nieuwe assistent in de parochie en feliciteren haar alvast van harte

Kosters nodig
Er zijn meer kosters nodig, iets voor U? Het is interessant werk, u loopt de
eerste tijd, volgens een rooster, mee met een van de huidige kosters. En als u
er klaar voor bent kunt u zelfstandig aan de slag in de organisatie rondom
onze vieringen. Alle informatie kunt u krijgen op het parochiecentrum.



Liturgisch rooster
Elke zaterdagavond een viering om 19:00 uur.
Elke zondag een viering om 11:15 uur.
Ook elke zondag kinderwoorddienst tijdens de viering.
Vrijdag 1 juli eerste-vrijdag-viering met daarna aanbidding, 11:00 uur.
Op zondag 17 juli is er een doop tijdens de viering, en op zaterdag 30 juli is er
een doop in de middag, voorafgaand aan de zaterdagavondviering.
In HRH-huis eucharistie op woensdag 13 en 27 juli om 15:00 uur.
In De Venser eucharistie op woensdag 20 juli om 15:45 uur.
In Eben Haëzer oecumenische dienst op 31 juli om 14:30 uur.

Parochie agenda
elke woensdagavond om 20:00 uur repetitie Gaasperdamkoor
elke donderdagavond om 19:30 uur repetitie Bijlmermeerkoor
elke maandagmorgen om 10:30 uur repetitie Mamyo (alleen dames)
maandag 4 juli om 14:00 uur repetitie Rouw- en trouwkoor
Wie ook graag zingt mag altijd eens komen kijken tijdens een van de repetities.
Elke vrijdagmorgen spreekuur van pater Yan tussen 11:00 en 13:00 uur.
8 juli om 17:00 uur bestuursvergadering

Collectes in mei 2022
voor de parochie € 1.355,70 voor de diaconie € 127,30
kaarsengeld € 114,17 misintenties € 20,--
giften € 60,00 speciale gift € 200,--
Vastenactie € 211,90
De Vastenactie, zoals u weet, was voor de stichting ‘Hope for Life’. Het ging
om een project in Ghana, waarmee gehandicapte vrouwen via een microkre-
diet aan een eigen bedrijfje geholpen worden. We deden deze actie samen
met de vier andere parochies van Clara en Franciscus. Met elkaar hebben we
het prachtige bedrag van € 7.070.-- euro bij elkaar gebracht. Het meeste daar-
van is door gelovigen overgemaakt naar de bankrekening van de Vastenactie,
en, zoals u hierboven ziet, de collecte in onze kerk heeft € 211,90 opgeleverd.
Door de Vastenactie zelf is daar nog € 3.000,-- bij gelegd, zodat de stichting
een totaalbedrag mag ontvangen van € 10.070.--. We willen alle gulle gevers
graag van ganser harte bedanken voor hun bijdrage: DANK, DANK, DANK.

Actie Kerkbalans in juni € 1.198,-, jaarstand was op 27 juni € 6.535,--


