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MEI 
13 mei 

Hemelvaart 

 

Op Hemel-

vaartsdag 

overwegen wij 

hoe Jezus 40 

dagen na de 

Opstanding 

zijn leerlingen 

kracht 

beloofde, hen 

uitzond om te 

preken, en 

daarna zelf 

ten hemel 

werd 

opgenomen. 

23 mei 

Pinksteren  

 

Tien dagen later 

daalde de H. 

Geest neer over 

de apostelen, in 

de vorm van 

vurige tongen. 

Iedereen kon hen 

daarna verstaan 

en zij begonnen 

het geloof te 

verkondigen. 

 

Extra collecte t.b.v. 

de Pinksteractie voor 

de Nederlandse  

Missionarissen.

  



Wijzigingen pastorale team 
Hierbij willen wij u informeren over wijzigingen binnen het Pastoraal Team. 

Per 1 juli 2021 krijgt pater James Arul een nieuwe aanstelling. Die beslissing 

heeft hij genomen op verzoek van het provincialaat van de orde SVD. De 

congregatie heeft hem elders nodig en zijn kwaliteiten zullen binnen 

Missiehuis St. Michael te Steyl ingezet worden. Dit betekent dat wij helaas 

afscheid moeten gaan nemen van pater James. We wensen hem succes en veel 

geluk toe op zijn  nieuwe werkplek. Er is nog geen nieuwe pastor benoemd 

voor onze parochie. Voor de komende periode wordt het werk van pater 

James zoveel mogelijk overgenomen door pater Yan Asa. 

 

In februari jl. liep de benoeming af van pater Bert Wooning als administrator 

van samenwerkingsverband Clara en Franciscus. In samenspraak met de 

provinciaal van de orde SVD en bisschop Hendriks heeft pater Wooning toen  

aangeboden langer administrator te blijven. Van deze optie is dankbaar 

gebruik gemaakt, en de benoeming is verlengd tot 1 juli 2021. In de komende 

tijd zal pater Marianus ingewerkt worden, waarna hij vanaf juli de pastoor 

wordt van het SWV Clara en Franciscus. 

 

De Vastenactie 2021 
De Vastenactie is dit jaar afgesloten met het prachtige resultaat van € 2.600,--. 

Dit bedrag zal besteed worden aan onderwijsprojecten, om kinderen meer 

kansen te bieden in hun leven. U allen heel veel dank voor uw royale 

bijdragen. Misschien heeft u bij het betalen gemerkt, dat de bankrekening van 

naam veranderd is. Helaas heeft men ervoor gekozen om de Vastenactie-

rekening op naam te zetten van de RK Parochie De Graankorrel. Daardoor is 

bij verschillende overboekingen het geld naar de parochie gegaan in plaats 

van naar de Vastenactie. Gelukkig houdt Roel Schoonderbeek alles heel goed 

in de gaten, en zijn de donaties tóch bij de Vastenactie terecht gekomen. 

 

In de Vastentijd is er ook nog een beroep op u gedaan om toiletartikelen mee 

te brengen voor Stap Verder. De MOV-groep meldt: ‘dat de inzameling van 

toiletartikelen voor STAP VERDER in de viering van Witte Donderdag 

overweldigend is geweest! Echt héél veel!!!!’ En Erika Feenstra van Stap 

Verder laat weten: ‘Graag willen wij u bedanken voor het prachtige resultaat 

van de inzameling van toiletartikelen in de viering op Witte Donderdag’.  

  



De actie Kerkbalans 
In januari is de Actie Kerkbalans gehouden. Het is de jaarlijkse actie waar-

uit de kerken in Nederland hun meest inkomsten verkrijgen. Er zijn men-

sen die denken, dat een parochie geld krijgt van het bisdom. De waarheid 

is, dat de parochianen een parochie overeind moeten houden. Er moeten 

zelfs afdrachten gedaan worden naar het bisdom, om zo ook het bisschop-

pelijke werk mogelijk te maken. Tot op heden heeft die actie in onze paro-

chie € 6.139,-- opgeleverd. Dat is best al een positief resultaat. Toch willen 

we u vragen: bent u er nog niet aan toegekomen om een bijdrage te stor-

ten, doe het s.v.p. alsnog. En heeft u wel gegeven, maar kunt u nog wel 

iets extra’s missen misschien, denk dan in de loop van het jaar nog eens 

extra aan uw parochie. Dank, dank aan u allen. 

 

Graankorrels 
• Doopinformatie krijgt u via het parochiesecretariaat. Vanwege de in 

te halen achterstand moeten nieuwe aanmeldingen er rekening mee houden, 

dat de doop pas later in het jaar zal plaatsvinden. 

• Wij willen de mensen er op attenderen dat fotograferen/filmen tijdens 

vieringen niet is toegestaan. Dit kan en mag alleen als er vooraf toestemming 

is gevraagd en verkregen.  

• Elke week verzorgt diaken Han Hartog een nieuwe aflevering van 

‘Woord bij het Woord’! Op onderstaande link kunt u de aflevering van 21 

maart bekijken, en u vindt daar ook al zijn andere filmpjes. 

https://youtu.be/X7JUtxbbCiE      

• Weer Flora excursies in Amsterdam Zuidoost. De plantenbiologe Tet 

Roetman organiseert ook dit jaar weer plantenexcursies in onze eigen omge-

ving. Dus houdt u van de natuur en van wandelen (1 à 2 kilometers), u heeft 

de kans op 1, 15, 29 mei, en/of op 12 of 26 juni mee te gaan. Het kost € 10,- pp, 

tot 15 jaar € 5,-. Mevrouw Roetman heeft ook wandelroute-boekjes te koop. 

Meer informatie via de mail:  e.roetman@planet.nl  

• In het Nelson Mandelapark is vrijdag 23 april de Gift of Colour-tuin 

geopend, met een verfplantentuin, een kleurrijke bloemenweide en een moes-

tuin. Als aanvulling op de tuin komt er een atelier met winkel in de Amster-

damse Poort als leer- en werkplaats, en daar worden kleding en interieurarti-

kelen vervaardigd. Meer informatie op  www.bloeiengroei.org/  en  

www.amsterdam.nl/nieuws-zuidoost/gift-colour-tuin-zuidoost/       



Nieuwe redacteur voor Saamhorig 
Na het uitkomen van de nieuwe Saamhorig zal Ria Kooistra na tien jaar haar 

werk als redacteur van het blad neerleggen. Daniëlle Arnold blijft namens onze 

parochie wel gewoon actief voor ons regionale parochieblad. En Charles Lake 

zal de taken van Ria gaan overnemen. We wensen hem daarbij veel succes. 

 

Bestuurs-benoeming 
In een brief van 26 maart jl. heeft het bisdom Haarlem-Amsterdam Melindez 

Maal benoemd tot bestuurslid van de Samenwerking Clara en Franciscus. 

Ons lokale bestuur bestaat uit vijf mensen: Wim Hilderink, Chris Vonk, Jason 

Watkin, Nanda Rietmeijer en Melindez Geurts-Maal. Van hen zullen Chris en 

Melindez onze parochie vertegenwoordigen binnen Clara en Franciscus. 

 

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

Op alle zondagen de zondagsviering om 11:15 uur.  

• Op zondag 9 mei kinderwoorddienst om 11:15 uur. 

• Zolang pater Frans Mulders niet hersteld was, is er voor hem waargeno-

men. Deze maand zou pater Yan Asa dat nog doen met Pinksteren, 22 en 

23 mei. Maar misschien kan pater Mulders dan toch al weer zelf voorgaan. 

 

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. 

• Maximaal 30 parochianen bij onze vieringen, op tijd aanmelden op het pa-

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

 

Parochie agenda 

7 mei    16:30 uur Bestuursvergadering 

20 mei   19:30 uur MOV-PCI-groep 

29-30 mei De nieuwe Saamhorig ligt klaar voor de bezorgers 

 

Collectes in maart 2021 
voor de parochie € 778,05 voor de diaconie € 112,30  

kaarsengeld €   53,75 giften / misintenties €   25,00 

Samen Kerk €   16,00 


