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Wij hopen dat het goed gaat met u 

allen. Het zijn bijzondere tijden. Normaal gesproken komen we deze 

dagen bij elkaar. Hoe anders is dat nu tijdens de coronacrisis. Wij leven 

met beperkingen en maken ons zorgen over onze familie, naasten en 

kwetsbare mensen in de samenleving. Laten we samen blijven bidden.  



 PINKSTERACTIE 2020 

Pinksteractie Week Nederlandse Missionaris 

De Bisschoppenconferentie heeft besloten dat alle vieringen tot en met eind 

mei worden afgelast. Daarmee vervalt ook de Pinksteractie in het weekeinde 

van Pinksteren. Dat heeft gevolgen voor de missionarissen die al jaren op de 

steun van onze parochie mogen rekenen. Zij werken door, of zij nu in de 

Filipijnen, Kenia of Brazilië zijn. Om die reden willen wij u vragen om toch in 

actie te komen voor onze Nederlandse missionarissen. 

Hoe? Voor mensen die misschien toch 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. Of het kan door rechtstreeks via 

internet een donatie te doen voor de missionarissen. U kunt ook geld 

overmaken naar bankrekening: NL30 RABO 0171 211 111. 

Meer informatie: www.weeknederlandsemissionaris.nl . Of bellen: 06 – 1827 5242  

of mailen: contact@weeknederlandsemissionaris.nl. 

 

 

 MENSEN ZONDER PAPIEREN IN DE PROBLEMEN 

In het Paasweekend is door Colm Dekker, stadsdiaken van Amsterdam bij 

Sant’Egidio, in het AD een oproep geplaatst om mensen zonder papieren in 

deze coronacrisis een verblijfstatus te geven. Dat is veiliger voor hen en voor 

de samenleving. Hij heeft daarvoor van verschillende kanten steun 

ontvangen. Hij heeft zijn oproep ook gericht aan de mensen van onze MOV-

groep en anderen, die personen zonder documenten een warm hart 

toedragen. Wilt u hierover meer weten, kijk dan op het bericht in het AD: 

https://www.ad.nl/opinie/verblijfsvergunning-vermijdt-risico-s-corona~ad8c917b/  

 

 DE WEBSITE 
Volg alle parochie-informatie op onze website: www.parochiedegraankorrel.nl   

https://weeknederlandsemissionaris.us2.list-manage.com/track/click?u=539a9fde3686b005c16c2221e&id=788875a54d&e=5554aab512
http://www.weeknederlandsemissionaris.nl/
https://www.ad.nl/opinie/verblijfsvergunning-vermijdt-risico-s-corona~ad8c917b/
http://www.parochiedegraankorrel.nl/


DE FINANCIËN VAN DE PAROCHIE 
 Nu de corona-crisis langer duurt dan in eerste instantie was voorzien begint 

er voor de parochie een nieuw probleem te ontstaan. Geen kerkelijke 

vieringen betekent: geen collecte opbrengsten. Veel van de normale kosten 

lopen wel gewoon door, denk aan abonnementen, de huur van de printer, een 

abonnement voor internet en telefoon, verplichte afdrachten aan het bisdom 

voor salariskosten van de pastores. 

 

In januari hebben we u allen benaderd voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. 

Mocht u daar nog niets mee gedaan hebben, dan vragen we u dringend, er nu 

naar te kijken! Heeft u al wel betaald of wordt er maandelijks een bedrag naar 

de parochie overgeschreven, dan zou u misschien kunnen overwegen 

tussendoor een extra bedrag te geven, als u het kunt missen. Bijvoorbeeld het 

geld dat u anders in de collecteschaal zou doen. We nodigen u uit om die 

extra bijdrage af te geven in de kerk of over te maken op onze bankrekening  

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

 

 DANK NAMENS DE VASTENACTIE 
De Vastenactie heeft dit jaar een prachtig resultaat opgeleverd. U heeft het be-

lang van de actie heel goed begrepen, namelijk de waarde van goed beroeps-

onderwijs, waardoor jongeren een veel betere kans hebben om een behoorlijk 

bestaan op te bouwen. De parochie heeft maar liefst € 2.000,-- aan de  

Bisschoppelijke Vastenactie mogen overmaken.  

U allen ontzettend bedankt voor uw bijdrage. 

 

DE TUSSENTIJDS VIA E-MAIL 

Met ingang van deze maand wordt de Tussentijds via e-mail gestuurd naar 

alle vrijwilligers binnen onze parochie. Ook andere parochianen en belang-

stellenden komen in aanmerking voor deze digitale versie. Geef dat via de 

mail door aan het parochiecentrum pardegraankorrel@hetnet.nl en u wordt op 

de lijst gezet. De Tussentijds verschijnt altijd op de eerste dag van de maand, 

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

 

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

gesprekken zijn voorlopig opgeschort.   

mailto:pardegraankorrel@hetnet.nl


AFWEZIGHEID van PATER JAMES ARUL 

 Pater James heeft laten weten, dat zijn gereserveerde vlucht op 20 april door 

de corona epidemie geannuleerd is. Hij verwacht wel, dat hij misschien aan 

het eind van de maand mei weer in staat zal zijn om terug te komen. Hij 

wenst ieder een goede gezondheid toe. Zijn brief aan de parochianen staat op 

onze website. 

 

LITURGISCH ROOSTER voor MEI (alles afgelast) 
Vrijdagse vieringen  

Op vrijdagen 1, 8, 15, 22 en 29 mei een eucharistieviering om 10:30 uur.  

Zaterdagsvieringen 

Op de zaterdagen 2, 9, 16, 23 en 30  mei een avondviering om 19:00 uur.  

Zondagsvieringen 

Op de zondagen 3, 10, 17, 24 en 31 mei de gewone vieringen van 11:15 uur.  

Doopviering 

Er is deze maand geen doopviering.  

 

Katholieke vieringen in zorgcentra (alles afgelast) 

12 mei  10:00 uur paters SVD Koornhorst 

14 mei  11:00 uur pater James Zorgcentrum Nellestein 

26 mei  15:00 uur G. Noom Evian Roland Holsthuis  

27 mei  15:45 uur G. Noom De Venser 

In Eben Haëzer wordt regelmatig op zondagmorgen een oecumenische 

kerkdienst georganiseerd om 10:30. Deze maand op 10 en 24 mei. 

 

PAROCHIE AGENDA (onder voorbehoud) 
1, 8, 15, 22 en 29 mei 10:30 tot 11:30 uur kerk open voor gebed 

3, 10, 17, 24 en 31 mei 11:00 tot 12:00 uur kerk open voor gebed 

18 mei  20:00 uur  Voorbereiding ziekendag 

28 mei  19:00 uur  Bijbelstudie 

vanaf 27 mei alle openingstijden afhalen pakketten Saamhorig 

 

 COLLECTES in MAART 2020 
voor de parochie € 768,76  

kaarsengeld €  36,60 

De collecte voor de diaconie aan het eind van de maand is niet gehouden. 


