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MEI 
 

8 mei Moederdag 

26 mei 

Hemelvaartsdag 

 

 

  29 mei Parochieberaad 

UITNODIGING 

Beste parochianen, 

 

Op 29 mei zijn jullie van harte uitgenodigd om onder het genot 

van iets lekkers wat langer na de koffie te blijven hangen en sa-

men te praten over wat de parochie voor u betekent. 

 

We doen dit in het kader van het synodale proces dat vorig jaar 

is gestart door de katholieke kerk wereldwijd. Dit betekent dat 

we alle parochie-leden willen horen om te weten welke ervaringen 

in de parochie bij u naar voren komen als u nadenkt over ‘samen 

onderweg zijn’? En welke vreugde heeft u hieraan beleefd? 

(lees verder op de volgende bladzijde)  



We praten op 29 mei hierover in groepjes en we denken na over de volgende vragen: 

• Noem een moment in je leven dat de kerk een belangrijke positieve bijdrage had 

voor je geloofsleven. 

• Noem een moment waarbij de kerk een negatieve invloed had op je geloofsleven. 

• Hoe helpt de parochie je om je geloof te beleven? 

• Wat mis je in de parochie? 

• En waarin heeft de parochie je belemmerd in je geloofsleven? 

• Vind jij jezelf deel van de kerk of er meer buiten staan? 

We hopen u allemaal na de mis te zien, van harte uitgenodigd.  

U kunt vooraf al nadenken over de vragen.  

Hartelijke groet namens het locatiebestuur 

  Melindez en Dorothea 
 

Presentatie ‘De competitiemaatschappij’ 

Op 7 mei houdt Maartje Fokkema een presentatie over de competitiemaat-

schappij. Zij is algemeen econoom, en woonde van 1984 tot 2001 in Amster-

dam Zuidoost. Graag wil zij haar inzichten delen. Het Nederlandse over-

heidsbeleid berust op een ideologie die marktwerking ziet als de enige ma-

nier om welvaart en levensgeluk te bevorderen. Door competitie valt de 

maatschappij uiteen in bubbels van winnaars en verliezers. U bent van harte 

welkom! Op zaterdag 7 mei 15.00 uur (inloop vanaf 14.30) in De Nieuwe Stad. 
 

Flora-excursies op zaterdagmorgen in 2022 
Van april tot juli op zaterdagmorgen van 10.30-12.00 uur.  

7 mei Gaasperplaspark, 10.30 uur vanaf metro- en busstation Gaasperplas, op 

14 mei N.T. De Riethoek 10.30 uur vanaf kinderboerderij ’t Brinkie, op 21 mei 

Zuidoever Gaasperplas 10.30 uur vanaf zwemplaats bij speelparadijs Ballorig 

en op 28 mei Gaasperplaspark 10.30 uur bij metrostation Gaasperplas. 

Kosten: € 10 per persoon; 6 -15 jaar € 5. Aanmelden  e.roetman@planet.nl.  
 

Vormen en Eerste Heilige Communie 
Op 2e Pinksterdag, 6 juni, komt Mgr. J. Hendriks in Duivendrecht het Heilig 

Vormsel toedienen aan enkele jongeren, ook uit onze parochie. Dat gebeurt 

daar tijdens de viering van 10:00 uur.  

De Eerste Heilige Communie is bij ons op zondag 25 september, met een 

voorbereidingstijd van 4 weken. De lessen zijn van 10:30 tot 13:00 uur op de 

zondagen 28 aug, 4, 11 en 18 september, opgeven kan nog t/m vrijdag 26 aug.   

mailto:e.roetman@planet.nl


De diakonie in 2021 - wat hebben we met uw geld gedaan? 

Beste parochianen, 

Elk laatste weekend van de maand vragen we u weer om uw bijdrage voor de 

diakonale collecte. In 2021 heeft dat het mooie bedrag van € 1.568,23 opgele-

verd. Wat hebben we met uw geld gedaan? We hebben Stap Verder, het Har-

riet Tubman Huis en het Jeannette Noëlhuis geldelijk ondersteund, zodat zij 

hun werk ten behoeve van de armsten in Zuidoost kunnen blijven voortzet-

ten. We hebben daarnaast ook individuele aanvragen van mensen, die door 

vaak buiten henzelf liggende oorzaken in de ellende zijn geraakt, geholpen. 

Elke euro, die u in de schaal stopt bij de diakonale collecte wordt zorgvuldig 

gewogen voordat we hem uitgeven. Werk voor de diakonie is niet alleen het 

financiële gedeelte, maar bestaat ook uit daadwerkelijke zorg voor de naaste. 

Een boodschap doen voor een zieke of gebrekkige buur, een bezoek brengen 

aan zieken, dat is ook diakonie. Een ieder van u kan daar een bijdrage aan le-

veren, als parochiaan, als vrijwilliger maar ook door u aan te sluiten bij de 

M.O.V./CARITAS-werkgroep. (M.O.V. staat voor Missie- Ontwikkelings- en 

Vredeswerk).  Wilt u wat meer weten over deze zaken of hebt u hulp nodig? 

Neem dan contact op met Berry Berkelmans, tel. 06 – 4814 5012 
 

De rol van religieuze vrouwen in heden en verleden 
Vrouwelijke religieuzen hebben in de kerk een grote rol gespeeld en doen dat 

nog steeds, maar hun zichtbaarheid is helaas verdwenen. Scholen en zorgin-

stellingen werden gerund door vrouwelijke religieuzen. Met hun habijt waren 

ze duidelijk zichtbaar en altijd aanspreekbaar. Er is veel veranderd in de afge-

lopen 50 jaar. Zuster Monica Raassen, crss, komt hierover praten! Maandelijks 

verschijnen haar columns bij het Nederlands Dagblad en ze is actief op Face-

book, Twitter en Instagram. Dinsdagavond 10 mei 2022 om 19:00 uur in de 

Nicolaasbasiliek, Prins Hendrikkade 73, Amsterdam.  

Opgeven bij Gemma Crijns: gcrijns@xs4all.nl,  

Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd  i.v.m. onkosten.  

Website: https://sites.google.com/view/vrouw-in-onze-kerk/homepage 
 

Film in De Nieuwe Stad 
Er is weer Film in De Nieuwe Stad! Op woensdag 11 mei draait daar de film 

‘Bankier van het verzet’ over een topbankier die tijdens de Tweede Wereld-

oorlog een illegale bank opzet om het verzet te financieren. Met koffie of thee, 

vanaf 19:30 uur, en napraten met een drankje. En dat alles voor € 3,50.   
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Graankorrels 

• Doopinformatie krijgt u via het parochiesecretariaat. Dopen gebeurt 

altijd tijdens een viering op zaterdagavond of zondagmorgen. 

• 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. 

• De bankrekening van onze parochie is NL88 INGB 0004 9322 44 , ten 

name van RK parochie De Graankorrel.  

• U kunt nog tot 31 mei bijdragen aan de Vastenactie, door een donatie 

op NL21 INGB 0000 0058 50, vermeld het projectnummer 401854. 

• Deze QR-code kunt u in mei gebruiken voor een  

digitale bijdrage aan de collecte.  
 

Liturgisch rooster  
Elke zaterdagavond een viering om 19:00 uur. 

Elke zondag een viering om 11:15 uur. 

Elke zondagmorgen kinderwoorddienst tijdens de viering..  

Vrijdag 6 mei eerste-vrijdag-viering met daarna aanbidding, 11:00 uur. 

Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag, viering om 11:15 uur. 

In HRH-huis eucharistie op woensdag 11 en 25 mei om 15:00 uur. 

In De Venser eucharistie op woensdag 18 mei om 15:45 uur. 

In Eben Haëzer oecumenische dienst op 29 mei om 14:30 uur. 
 

Parochie agenda  

elke woensdagavond om 20:00 uur repetitie Gaasperdamkoor 

elke donderdagavond om 19:30 uur repetitie Bijlmermeerkoor 

elke maandagmorgen om 10:00 uur repetitie Mamyo (alleen dames) 

maandag 9 mei  om 14:00 uur repetitie Rouw- en trouwkoor 

Wie ook graag zingt mag altijd eens komen kijken tijdens een van de repetities 

13 mei  om 17:00 uur bestuursvergadering 

21-22 mei  pakketten met Saamhorig liggen klaar 

1 en 29 mei   verkoop van eten door de Graankeuken 
 

Collectes in maart 2022 

voor de parochie € 898,10 voor de diaconie € 150,-- 

collecte Oekraïne € 153,75 Graankeuken € 150,-- 

kaarsengeld €   73,35  intenties en giften  €   20,--  

De stand van de actie Kerkbalans bedraagt per 27 maart € 4.709,--  


