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JUNI 
 

Afscheid van pater James 

 

Zoals u wellicht weet krijgt 

pater James Arul per 1 juli 

2021 een nieuwe aanstelling.  

Hij zal gaan werken in het 

Missiehuis St. Michael van de 

paters SVD in Steyl, Limburg. 

Dit betekent dat wij helaas 

afscheid van hem moeten gaan 

nemen. In het weekend van 12 

en 13 juni zal hij voor de 

laatste keer voorgaan in onze vieringen in De Drie Stromen.  

Aansluitend aan de zondagsviering, de 13e juni, zal pater James 

niet meteen vertrekken, maar nog even blijven voor een kopje 

koffie in de Geinzaal. Wie dat wil kan dan bij die gelegenheid 

afscheid van hem nemen.   



Keti Koti op 1 juli 
Op 1 juli organiseert het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden 

en erfenis (NiNsee) elk jaar de Nationale Herdenking Nederlands Slaver-

nijverleden en het Keti Koti Festival. ‘Keti Koti’ betekent ‘ketenen doorbro-

ken’. De herdenking vindt plaats bij het Nationale Slavernij Monument in 

het Oosterpark van Amsterdam. Op 1 juli 1863 werd de slavernij afge-

schaft in de toenmalige Nederlandse koloniën Suriname en de Neder-

landse Antillen. Daarmee kwam een einde aan een periode van ruim 200 

jaar slavernij in die kolonies. Er kwamen ruim 45.000 oorspronkelijk Afri-

kaanse slaven vrij, van wie 34.441 slaven in Suriname. De slavenhouders wer-

den voor elke slaaf met 300 gulden schadeloos gesteld, maar de vrijgemaakte 

mensen kregen zelf niets en werden in Suriname nog tien jaar verplicht op 

contractbasis het werk te blijven doen. In Suriname heet deze dag officieel Dag 

der Vrijheden, het is een feest voor alle inwoners en niet alleen voor de nazaten 

van de slaven. Met een jaarlijks terugkerende Nationale herdenking en het 

Keti Koti Festival op 1 juli staat Nederland stil bij het verleden en kijkt 

vooruit naar de toekomst; we vieren vrijheid, gelijkheid en verbondenheid.   

 

Ter gelegenheid van honderd jaar Keti 

Koti werd in 1963 in de Surinaamse 

hoofdstad Paramaribo een standbeeld 

onthuld. Het stelt een weggelopen en 

weer gevangengenomen slaaf voor, die 

het symbool werd voor de drang naar 

vrijheid. Bij de Ghanese Akan, de voor-

ouders van veel slaven, is het gebruike-

lijk dat kinderen de naam dragen van 

de dag waarop ze geboren worden, zo-

als Kwassi voor een kind dat op zon-

dag ter wereld kwam. Met name man-

nelijke nakomelingen die op woensdag 

werden geboren werden Kwakoe ge-

noemd. Omdat 1 juli 1863 op een 

woensdag viel, heeft het beeld in Para-

maribo de naam Kwakoe gekregen. 

Er is meer informatie te vinden op de website https://www.slavernijenjij.nl/ 

  



Tussentijds op de mail 
Sinds ongeveer een jaar ontvangen de meeste vrijwilligers in onze parochie 

elke maand de Tussentijds op hun  mailadres. We willen eigenlijk graag alle 

parochianen die daar prijs op stellen de kans geven, om op deze manier de 

Tussentijds toegestuurd te krijgen. Ook andere berichten die van belang zijn 

worden rond gemaild en zo blijft u op de hoogte.  

Wilt u ook op de lijst, geef dit dan door aan het parochiecentrum, met een 

duidelijke vermelding van uw naam, en natuurlijk uw mailadres.  

 

Het Harriet Tubman Huis 

Wat is het Harriet Tubman Huis? In het Harriet Tubman Huis aan het Hui-

genbos wordt aan ongedocumenteerde vrouwen met hun kinderen een vei-

lige opvang geboden. Er verblijven nu 7 vrouwen en 12 kinderen, die daar 

opvang en begeleiding krijgen en steun bij het werken aan een veilig bestaan.  

En wie was Harriet Tubman? Het opvanghuis is naar een bijzondere vrouw 

genoemd, die omstreeks 1822 in Noord-Amerika geboren werd als slavin. Ze 

trouwde met de vrije zwarte man John Tubman. Toen haar baas probeerde 

haar te verkopen besloot zij zonder haar man te vluchten, en maakte in haar 

eentje een gevaarlijke nachtelijke tocht. Harriet vestigde zich in Philadelphia, 

en werd lid van de Underground Railroad, een clandestien netwerk van on-

derduikadressen. Ontsnapte slaven konden langs geheime “tussenstations” 

de vrijheid tegemoet reizen. Harriet bevrijdde tijdens 19 tochten meer dan 

driehonderd slaven. Over de Underground Railroad is een prachtige roman 

geschreven door Colson Whitehead, met als hoofdpersoon het meisje Cora. 

Het boek is nu verfilmd en is te streamen op de filmzender HBO. 

 

Pater Marianus wordt de nieuwe pastoor van C&F 

Bij het vertrek van pater Wooning zal op zondag 11 juli 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 Gorkum-

kerk. Door de huidige beperkingen kan niet iedereen hierbij aanwezig zijn.  

U kunt wel de rechtstreekse livestream bekijken. Ga hiervoor naar de in-

ternetpagina  www.hofkerk.amsterdam , tab ‘Vieringen’,  button  

‘Livestream Hofkerk’. Wilt u toch zelf erbij zijn, dan moet u zich opgeven 

door een mail te sturen naar  secretariaat@hofkerk.amsterdam    



Graankorrels 
• Doopinformatie krijgt u via het parochiesecretariaat. Nieuwe aanmel-

dingen moeten er wel rekening mee houden, dat de doop pas later in het jaar 

zal plaatsvinden, dank zij corona kan er maar één kind tegelijk gedoopt wor-

den, daardoor is er momenteel een wachtlijst. 

• Fotograferen/filmen is tijdens vieringen niet toegestaan. Dit kan en 

mag alleen als er vooraf toestemming is gevraagd en verkregen.  

• Diaken Han Hartog is van 31 mei t/m 4 juni een midweek op vakantie.  

• Catechiste Santa Jaddoe is met toestemming van de bisschop van 1 

juni 2021 tot 1 juni 2022 met sabbat verlof.  

• De organisatie PAX voor Vrede heeft bij de Nederlandse regering aan-

dacht gevraagd voor de opgelaaide oorlog tussen Israël en Palestina. Wilt u 

meer lezen over het werk van PAX, kijk dan op www.paxvoorvrede.nl of 

vraag een abonnement op hun nieuwsbrief aan via info@paxvoorvrede.nl 

• Het boekje “Ik geloof” is een heldere uitleg van het 

katholieke geloof voor een aantrekkelijke prijs. De inhoud 

volgt de geloofsbelijdenis en de geboden. Geschikt voor 

vormelingen en iedereen die zich meer in het geloof wil 

verdiepen. Te koop voor € 4,25 exclusief verzendkosten, in 

de webwinkel van Kerk in Nood www.kerkinnood.nl      

 

Liturgisch rooster DDS voor juni 
Op alle zaterdagen een avondviering om 19:00 uur.  

Op alle zondagen de zondagsviering om 11:15 uur.  

• Op 5 en 6 juni vieren we Sacramentsdag. 

• Op zondag 13 juni kinderwoorddienst om 11:15 uur. 

• Op 13 juni zal pater James voor de laatste keer voorgaan in DDS. 

 

Ook goed om te weten 

• Vanwege COVID-19 wordt er niet gezongen door kinderkoor HAB. 

• Deze maand zijn er ook nog geen vieringen in de ouderencentra. 

• Onze vieringen blijven beperkt toegankelijk: op tijd aanmelden op het pa-

rochiecentrum. De corona-regels blijven van kracht, collecte na de viering.  

Collectes in april 2021 
voor de parochie € 1.322,45 voor de diaconie €    117,25 

kaarsengeld €    111,90 giften / misintenties €      35,--  

De stand van de Actie kerkbalans bedraagt per 21 mei € 6.688,50 


