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MAART 
Op 2 maart, Aswoensdag, begint de veertigdagentijd, vroeger 

noemden we dat de vastentijd. Iedere volwassene werd geacht 

doordeweeks slechts één volle maaltijd per dag te gebruiken, en 

zich op Aswoensdag en op de vrijdagen in de vasten te onthouden 

van vlees eten. Kinderen stopten het snoep dat ze kregen in een 

vastentrommeltje, 

dat dan op zondag, 

of soms zelfs pas 

na zes weken op 

paaszaterdag, in 

één keer helemaal 

leeg mocht, zo ging 

het althans in veel 

gezinnen.  

Tegenwoordig gaat het anders, maar nog steeds leven we veertig 

dagen toe naar het Hoogfeest van Pasen. Door matig te leven spa-

ren we geld uit voor de Vastenactie. En zo kunnen we dit jaar bij-

dragen aan een beter bestaan van gehandicapte vrouwen in Ghana. 

Met een kleine lening kunnen ze al een eigen bedrijfje beginnen.   



Collectes 

Er is, nu de Tussentijds geprint wordt, nog geen QR-code voor 

de maand maart aangemaakt. We kunnen tot 1 maart de code 

van februari gebruiken. Daarna wordt de nieuwe code op onze website gezet, 

en gestuurd naar ieder die per mail het nieuws van de parochie ontvangt. 

 

Meewerken aan de Bisschoppen-synode 2021 – 2023 
Ons bisdom, alle bisdommen wereldwijd, vragen hun gelovigen om na te 

denken over hun kerkgemeenschap. Hoe zijn WIJ samen op weg; lokaal, voor 

Nederland en wereldwijd, aan de hand van 10 aandachtspunten. Normaal is 

een synode een vergadering van alleen bisschoppen en kardinalen maar nu 

wordt aan zoveel mogelijk gelovigen gevraagd hun inbreng te geven. 

Dit kan op drie manieren: 

1. U heeft een mail gekregen van het parochiesecretariaat met de 10 vragen 

en vult die digitaal in. Geen naam erbij. 

2. U neemt achter in de kerk van de tafel een blaadje met vragen mee en 

schrijft thuis op hoe u over zaken denkt. In het weekend van 26/27 februari 

kunt u het blad zonder uw naam in een doos achterin de kerk stoppen. 

3. Vrijdagavond 25 februari om 19.30 uur in de Geinzaal in DDS. Pater Yan 

Asa en Melindez Geurts – Maal lichten de vragen toe en kunnen uw  

antwoord anoniem opschrijven. Het gaat om deze tien vragen: 
1. Wie zijn wij als kerk onderweg? Wie staat er aan de kant? 

2. Hoe luisteren we naar elkaar, rekening houdend met jongeren, vrouwen,  

 minderheden en buitengeslotenen. 

3. Hoe maken we dat we beter naar elkaar luisteren? Wie spreekt er namens de ge-

meenschap en hoe worden die mensen gekozen? 

4. Hoe vieren we actief de liturgie zodat een ieder kan deelnemen? 

5. Hoe helpt de parochie gedoopten om deel te nemen in kerk en samenleving? 

6. Wat moeten we doen om een goede uitwisseling met elkaar te krijgen, binnen de 

kerk en met mensen die daar buiten staan? 

7. Welke relatie hebben we met andere Christelijke Kerken? Wat zijn de vruchten / 

de mogelijkheden? 

8. Wie is de baas/wie speelt de baas en welke verantwoordelijkheid hebt u daarbij? 

9. Hoe komen we in onze parochie, Nederland, wereldwijd tot besluiten? Wie  

 beslist mee? 

10. Hoe zorgt u en de verantwoordelijken (bestuur, pastor, bisschop) voor een  

 goede kerk? Een synodale kerk (waarin naar elkaar geluisterd wordt), met aandacht 

voor communiceren, betrokkenheid en missie?  



Coronaregels 

Nu de meeste regels zijn opgeheven mag onze kerk weer als vanouds vol zit-

ten. Vooraf melden bij het parochiesecretariaat hoeft niet meer. Wel vragen 

we u, voorzichtig te blijven: geen handen schudden, als u moet hoesten of 

niezen: graag in de elleboog, verder vaak uw handen wassen en rekening 

houden met mensen die liever nog even een gepaste afstand bewaren.  

 

Vastenactie 
U heeft hierover in de vorige Tussentijds al  kun-

nen lezen. En nu staat er ook een artikel over in de 

nieuwe Saamhorig. Samen met alle parochies van het Samenwerkingsver-

band Clara & Franciscus hebben we gekozen om een vrouwenproject in Accra 

(Ghana) te steunen. Door onze actie, die ondersteund wordt door de lande-

lijke Vastenactie van de bisschoppen, zijn we in staat om microkredieten aan 

de vrouwen aan te bieden.      De MOV-groep 

 

In memoriam Nicolaas Bernardus Brugge 
Op 2 februari j.l. op het Feest van Maria Lichtmis, is 

toch nog geheel onverwacht, aan het aardse leven van 

Nico een einde gekomen. Nog maar een paar weken 

was hij woonachtig in Eben Haëzer, om zo zelf meer 

verzorgd te kunnen wonen.  

Nico was een graag geziene parochiaan, altijd goed ge-

kleed in het pak. En met een ruime belangstelling voor 

anderen. Zijn vrouw, Annie, heeft hij tot aan haar over-

lijden liefdevol verzorgd. Jarenlang is hij, heel actief en liefdevol, betrokken 

geweest als mantelzorger van Wil Kenter-Pols.  

Nico was een diep gelovige man. Jarenlang ging hij naar de Pius X-kerk in het 

Overtoomse Veld, waar hij als goede tenor meezong in het Latijnse koor. 

Toen die kerk gesloten werd is hij actief koorlid geweest in de Augustinus-

kerk in West. In de Drie Stromenkerk hebben we meermaals tijdens vieringen 

mogen genieten van zijn spel op de dwarsfluit. Zo kon hij ook een aantal  

jaren er van genieten om als zanger mee te doen met de jaarlijks te houden 

Kerstsamenzang. Op 9 februari is hij in besloten kring begraven.  

Nico, rust zacht. Blijf voor eeuwig geborgen in de vrede en vreugde van de 

verrezen Heer.     Jacques van der Meer 

  



Bankrekening 

U kunt vanaf heden voor uw giften en bijdragen aan de actie Kerkbalans  

uitsluitend nog het rekeningnummer NL88 INGB 0004 9322 44 gebruiken, 

ten name van RK parochie De Graankorrel. 
 

Graankorrels 

• Doopinformatie krijgt u via het parochiesecretariaat. Dopen gebeurt 

altijd tijdens een viering op zaterdagavond of zondagmorgen. 

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

mag alleen als er vooraf toestemming is gevraagd en verkregen.  

• Sylvia van Rijn is nog niet volledig hersteld. Voor geestelijke bijstand 

rond ziekbed en overlijden, neem contact op met pater Yan Asa  06 2216 5897. 

• Goede Vrijdag, 15 april, gaat pater Yan Asa voor. Na iedere kruisweg-

statie wil hij graag parochianen het Wees Gegroet laten bidden in hun moe-

der/vadertaal. Als u hieraan wilt meewerken, meldt u dan bij het secretariaat. 
 

Liturgisch rooster voor maart 
Aswoensdag 2 maart om 19:30 uur eucharistieviering, pater Yan Asa. 

Vrijdag 4 maart eerste-vrijdag-viering met daarna aanbidding, 11:00 uur. 

Elke zaterdagavond een viering om 19:00 uur.  

Elke zondagmorgen een eucharistieviering om 11:15 uur.  

Elke zondagmorgen kinderwoorddienst om 11:15 uur.  

Dopen tijdens de zondagsviering van 20 maart. 

In HRH-huis eucharistie op woensdag 9 en 23 maart om 15:00 uur. 

In De Venser eucharistie op woensdag 16 maart om 15:45 uur. 

In Eben Haëzer oecumenische dienst op zondag 27 maart om 14:30 uur. 
 

Parochie agenda in maart 
7 maart 14:00 uur Repetitie Rouw- en trouwkoor 

11 maart  Bestuursvergadering 

27 maart  Verkoop van eten door de Graankeuken 
 

Collectes in januari 2022 
voor de parochie € 845,95 voor de diaconie € 121,85 

giften   € 25,-- Graankeuken december € 250,--  

kaarsengeld € 31,60 religieuze artikelen 2021  € 150,-- 

De stand van de actie Kerkbalans bedraagt per 20 februari € 1.709,50  


