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JUNI 

Pinksteren, allen zijn gezonden  

In dit nummer onder andere: 

• Herstart van de vieringen 

• De Pinksteractie 

• De nieuwe Saamhorig 



 KUNNEN WE AL WEER NAAR DE KERK? 
Op 20 mei hebben de Nederlandse Bisschoppen protocollen gepubliceerd, 

over de manier waarop vanaf 1 juni weer vieringen zijn toegestaan in onze 

kerken. Dat is voorlopig nog met maximaal 30 personen, op 1,5 meter afstand, 

en met in acht neming van hygiëneregels. Men mag niet verkouden zijn. 

 

Op woensdag 27 mei heeft het parochiebestuur met andere belanghebbenden 

vergaderd over de beste manier waarop wij in De Drie Stromen volgens de 

richtlijnen weer kunnen beginnen. In deze Tussentijds kunnen we de 

resultaten van dat overleg nog niet melden. Er moet aan veel voorwaarden 

voldaan worden, er moet rekening gehouden worden met de indeling van het 

gebouw, met alle veiligheidsvoorschriften en met andere kerkgenootschap-

pen die ook langzaamaan weer willen beginnen. U treft dan ook in het 

vieringenrooster in de nieuwe Saamhorig wel de GEPLANDE vieringen aan, 

maar nog niet zeker is, vanaf welk moment die ook echt gaan plaats vinden. 

Er zal een aanmeld systeem opgezet worden, om te voorkomen dat men 

onaangekondigd bij de kerk komt en dan misschien niet toegelaten kan 

worden omdat er al 30 andere mensen zijn. Houdt s.v.p. de website 

www.parochiedegraankorrel.nl in de gaten, daarin wordt in ieder geval 

aangekondigd wanneer de eerste vieringen weer gehouden zullen worden en 

onder welke voorwaarden. 

 

 DE FINANCIËN VAN DE PAROCHIE 
Herhaald verzoek. Misschien wilt u, nu er geen collectes kunnen worden 

gehouden, overwegen om tussendoor een extra bedrag te geven, als u het 

kunt missen. We nodigen u uit om die extra bijdrage over te maken op onze 

bankrekening NL88 INGB 000 493 2244. Bij voorbaat heel hartelijk dank.  
 

 SAAMHORIG 
Vanaf woensdag 27 mei ligt het zomernummer van Saamhorig voor u klaar. 

De pakketten zijn door de bezorgers af te halen. Aan de achteringang op alle 

openingstijden, of in de hal op vrijdag- en zondagmorgen als de kerk open is 

voor gebed. Niet alle bezorgers kunnen of durven in deze tijd hun wijk te 

bezorgen. Daarom zou het fijn zijn als degene die daartoe in staat is bij het 

parochiecentrum vraagt om een extra pakket. Veel van de bezorgers hebben 

dit voornemen al kenbaar gemaakt, waarvoor onze hartelijke dank.  



 DE TUSSENTIJDS VIA E-MAIL 

Met ingang van mei is de Tussentijds verspreid via e-mail. Alle belangstellen-

den komen in aanmerking voor deze digitale versie. De papieren versie blijft 

gewoon verkrijgbaar in de hal van de kerk. Deze maand gaat er naar alle ou-

derencentra ook een papieren Tussentijds mee met de Saamhorig, bij wijze 

van proef. De Tussentijds verschijnt altijd op de eerste dag van de maand, en 

als dat in het weekend valt, op de vrijdag ervoor.  

 

PINKSTERACTIE 2020 
Pinksteractie  

Week Nederlandse Missionaris 

Voor diegenen, die misschien even naar 

de kerk komen voor een persoonlijk gebed, staat er met Pinksteren op 

vrijdag- en zondagmorgen in de hal een collectebus voor de Pinksteractie.  

U kunt ook aan deze actie bijdragen via de bankrekening van de 

Pinksteractie: NL30 RABO 0171 211 111. Of u kan rechtstreeks via de website 

een donatie te doen voor de missionarissen: www.weeknederlandsemissionaris.nl.  

Meer informatie: 06 – 1827 5242 of mail: contact@weeknederlandsemissionaris.nl. 

 

 IN MEMORIAM WIES DE WATER 

Op 16 mei j.l. is onze oud-parochiaan Wies de Water overleden. Zij is haar 

hele parochieleven lid geweest van zowel het Gemengd koor Gaasperdam als 

het Rouw- en trouwkoor. Wies was een opgewekte vrouw en altijd goed 

gezelschap, iemand aan wie we graag terugdenken. Na het overlijden van 

haar man Frans is de gezondheid van Wies achteruit gegaan, de ziekte 

alzheimer kreeg haar steeds meer in zijn greep. Wies werd 92 jaar en is op 

zaterdag 23 mei met een besloten plechtigheid vanuit DDS begraven.  

 

 GRAANKORRELS 
• Doopinformatie krijgt u via het parochiesecretariaat. De intake- 

gesprekken zijn voorlopig opgeschort.  

• Op zondag 21 juni gaat de geplande jaarlijkse Clara en Franciscusviering 

in de kerk van Sint Petrus’ Banden, Diemen, niet door.  

• Op zondag 28 juni is het Keti Koti. Die dag staan beide Surinaamse ko-

ren, Lobi Makandra en Stanvaste, ingeroosterd. Later wordt bekend gemaakt 

of op die datum al weer een viering mogelijk zal zijn. 

https://weeknederlandsemissionaris.us2.list-manage.com/track/click?u=539a9fde3686b005c16c2221e&id=788875a54d&e=5554aab512


• Van mei tot september geeft plantenbiologe Tet Roetman weer flora-ex-

cursies in Zuidoost, op zaterdagmorgen van 10.30-12.00 uur. Er zijn dan ook 

plantengidsjes met soorten en looproute te koop voor € 12,50. Vooralsnog op 

gepaste, 1,5 m, afstand. Zaterdag 13 juni N.T. Klarenbeek: start 10.30 uur bij 

kruidentuin Abcouderstraatweg 77 t.o.v. golfterrein. En zaterdag 27 juni Bijl-

merweide-noord: start 10.30 u. Hoek Provinciale weg-Strandvlietpad (Paar-

dencentrum). Kosten: € 10 per persoon; jeugd tot 15 jaar € 5 per persoon; kin-

deren tot 6 jaar gratis. Op verzoek zijn andere tijden mogelijk. Graag aanmel-

den via: e.roetman@planet.nl. 

 

 LITURGISCH ROOSTER voor JUNI (onder voorbehoud) 
Op alle vrijdagen een eucharistieviering om 10:30 uur.  

Op alle zaterdagen een avondviering om 19:00 uur.  

Op alle zondagen de gewone viering van 11:15 uur.  

 

Doopvieringen 

Deze maand is er geen doopviering in onze parochie. 

 

Katholieke vieringen in zorgcentra (alles is nog afgelast) 

9 juni   10:00 uur paters SVD Koornhorst 

11 juni  11:00 uur pater James Zorgcentrum Nellestein 

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

24 juni  15:45 uur G. Noom  De Venser 

In Eben Haëzer wordt regelmatig op zondagmorgen een oecumenische 

kerkdienst georganiseerd om 10:30. Deze maand op 7 en 21 juni. 

 

 PAROCHIE AGENDA 
5, 12, 19 en 26 juni 10:30 tot 11:30 uur kerk open voor gebed 

7, 14, 21 en 28 juni 11:00 tot 12:00 uur kerk open voor gebed 

 

 COLLECTES in APRIL 2020 
voor de parochie € 0,00  voor de diaconie € 0,00 

Meerdere parochianen hebben gehoor gegeven aan het verzoek in de 

Tussentijds van mei, om een extra donatie te doen nu de collecte-inkomsten 

helemaal weggevallen zijn voor de parochie en de diaconie. 

Wij danken u allen van ganser harte. 


