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MAART 
Over de toekomst van onze parochie, 

het parochieberaad van 19 februari jl. 
 

U was erbij, beste parochianen, en u was met velen! De be-

stuursleden van het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus 

hebben zo goed mogelijk uitgelegd wat de gang van zaken zal 

zijn, na de opdracht van het bisdom om dit voorjaar tot één 

Centrumkerk te komen. Dat is nodig, omdat op termijn, denk 

binnen 10 jaar, er niet voldoende geld en pastors meer zijn om 

elke week overal de eucharistie te kunnen vieren. In die ene 

Centrumkerk kan dat dan wél, terwijl er in de steunkerken 

minder, of andersoortige vieringen gehouden kunnen worden.  

 

Na de uitleg kwam u met veel en duidelijke vragen, en daar-

voor werd gelukkig ook ruim de tijd genomen. De procedure is 

als volgt: In de vijf parochies van C&F worden steeds dezelfde 

criteria toegepast op de eigen lokale situatie. Daar komen ver-

gelijkbare overzichten uit. Vervolgens worden die vijf overzich-

ten bij elkaar gelegd om te bepalen welk van de kerken het 

meest geschikt is om als Centrumkerk te gaan fungeren. Er 

ligt nog niets vast. Uw inbreng van deze middag wordt in de 

besluitvorming meegenomen. 

(lees door op de volgende bladzijde)  



Ons kerkgebouw De Drie Stromen wordt door de Beheerscom-

missie onderhouden, en kost het bisdom of C&F dus niets. Het 

lijkt daardoor hoogst onwaarschijnlijk dat we het gebouw in de 

toekomst moeten verlaten. Een uitgebreider verslag van de bij-

eenkomst, de toegepaste criteria en de manier waarop die zul-

len worden uitgewerkt volgt nog, en zal achter in de kerk be-

schikbaar komen voor wie er belangstelling voor heeft.   

 

 

 

 

  

 

 

 

Wij hebben een nieuwe dirigent nodig 
In de loop van dit jaar zal de dirigent van het Gemengdkoor Gaasperdam, 

Jacques van der Meer, met pensioen gaan. We zijn een gezellig koor, vie-

ren onze verjaardagen met iets lekkers in de pauze, en gaan elk jaar een 

dagje uit. We zijn nu op zoek naar een nieuwe dirigent, graag iemand die:  

- goed kan dirigeren, en in een ontspannen sfeer met ons muziek wil maken; 

- op woensdagavond kan repeteren en nieuwe liederen instuderen, van 19.30 – 

21.30 uur of van 20.00 – 22.00 uur, met 20 minuten pauze; 

- affiniteit heeft met / openstaat voor de RK liturgie en haar muziek; 

- bereid is samen met de voorganger of met koorleden liederen uit het repertoire 

te zoeken, ter voorbereiding van een viering; 

- gemiddeld 1x per maand beschikbaar is voor de viering van 11.15 uur op zon-

dagmorgen. 

Wij bieden een vergoeding voor elke repetitie en elke kerkelijke viering en 

komen tegemoet in eventuele reiskosten. Wie belangstelling heeft kan een 

repetitie komen meemaken. Ook dirigenten uit de protestantse traditie 

met een oecumenisch hart kunnen reageren! Meer informatie:  

Melindez Geurts Maal: melmaal@hotmail.com of Jacques van der Meer: 

jacquesvdmeer@gmail.com (dirigent)  

mailto:melmaal@hotmail.com
mailto:jacquesvdmeer@gmail.com


Vastenactie 2023 

Beste parochianen, samen met alle paro-

chies van het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus hebben wij dit 

jaar gekozen om het landelijke project van de Bisschoppelijke Vastenactie 

te steunen. We richten ons uitdrukkelijk op ‘migratie’, oftewel: op mensen 

die, al dan niet gedwongen, hun huis verlaten. Dit jaar willen we de han-

den ineenslaan en genereus bijdragen aan een project dat zich richt op 

kwetsbare groepen ontheemden in de deelstaat Warrap van het westen 

van Zuid-Soedan. Het doel is ervoor te zorgen dat de deelnemers aan dit 

project, na afloop, in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en ook 

een menswaardig bestaan kunnen leiden. Naast trainingen ontvangen de 

deelnemers aan het Vastenactie project zaaigoed en gereedschappen om 

de grond te bewerken.   

Namens de MOV-groep, Frans Mulders SMA 

U kunt  uw donatie aan de Vastenactie 2023 overmaken naar: 

NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie - Den Haag. 
 

Wereldgebedsdag op 3 maart 2023 

Op 3 maart zal er om 19.30 uur in De Nieuwe Stad een oecumenische 

kerkdienst gehouden worden, onder verantwoordelijkheid van het ker-

kenoverleg DNS. Het thema is zichtbaar geloven "Ik heb gehoord van jullie 

geloof" Efeziërs 1:15. Deze gebedsdag wordt wereldwijd gehouden.  
 

Film in De Nieuwe Stad 
Op woensdag 29 maart presenteert Film in De Nieuwe Stad de film: If  

Beale Street could talk (Als Beale Street kon praten). In New York wil een 

jong stel samen een toekomst opbouwen. Maar de man belandt na een on-

terechte beschuldiging in de gevangenis. Een gevoelige, genuanceerde 

film, die de kijker weet mee te slepen. Op 29 maart, 20-22 uur, koffie vanaf 

19:30, kosten  € 3,50 inclusief consumptie na afloop.  
 

Vastenmaaltijden in DNS 
Gedurende de 40-dagentijd is er elke woensdag een eenvoudige Vasten-

maaltijd in de Nieuwe Stad, met aansluitend een lezing en gebed. Dit jaar 

rond de ‘Ik ben ..”-woorden van Jezus, uit het Johannes evangelie. Op 

woensdag 15 maart wordt dit voorbereid door onze parochie, met als 

thema: “Ik ben de Goede Herder”. Van 18:30 tot 19:00 uur.  



De Wereldwinkel krijgt een herstart in DDS 
Tijdens de advent was de Wereldwinkel er weer. De reacties waren en-

thousiast. Er is dan ook besloten om een herstart te maken, met uitslui-

tend non food artikelen. In de maanden april, juni, oktober en december 

2023, en er zullen voornamelijk presentjes en kaarten verkocht worden. 

Wij hopen u te zien bij de herstart in april! 

Namens de Wereldwinkel, Theo Bootsman en Hans van der List 
 

Graankorreltjes 

•  Dit is de QR-code van maart, te gebruiken voor een 

digitale bijdrage aan de wekelijkse collecte. 

• De GGD zal in De Drie Stromen weer prikken tegen 

corona op 1 en 22 maart van 11:00 – 13:30 uur. 
 

Liturgisch rooster 
Vrijdag 3 maart eerste-vrijdag-viering met aanbidding, 11:00 uur. 

Vieringen alle zaterdagen om 19:00 uur, elke zondag 11:15 uur. 

Elke zondag is er kinderwoorddienst tijdens de viering.  

In HRH-huis eucharistie op woensdag 8 en 22 maart om 15:00 uur. 

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

In Eben Haëzer oecumenische dienst op 26 maart om 14:30 uur. 
 

Parochie agenda  

Repetitie Bijlmermeerkoor onregelmatig, volgens afspraak. 

Repetitie koor Gaasperdam elke woensdagavond, 20:00 uur. 

Repetitie dameskoor Mamyo elke maandagochtend, 10:30 uur. 

Rouw- en trouwkoor maandag 6 maart om 14:00 uur. 

10 maart 19:30 uur  bestuursvergadering 

23 maart 19:30 uur  MOV-PCI 

26 maart na de viering  Graankeuken 

29 maart 19:30 uur  Film in DNS 
 

Collectes in januari 2023 

voor de parochie € 1.089,30 diaconie € 148,70 

kaarsengeld €    140,54 Samen Kerk €     2,-- 

Memisa  €    200,-- Slachtoffers aardbeving € 262,97 

Actie Kerkbalans februari € 1.715,50, jaarstand op 19 februari  € 2.223,50 


