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2 november De Allerzielenviering van 19:00 uur, deze zal 

  ongeveer 75 minuten duren  

12-13 november De 6de Werelddag van de armen. Inzameling 

  van toiletartikelen voor Stap Verder 

25 november Onafhankelijkheid van Suriname 

26-27 november  Begin van de Advent 

27 november  Actie Solidaridad tijdens een Oecu- 

   menische viering om 11:15 uur   

Allerzielenviering op woensdag 2 november om 19:00 uur 



 

De ziekendag 
Dinsdag 18 oktober was er na drie jaar weer een ziekendag. De 50 deelnemers 

hebben een indrukwekkende eucharistieviering en elk een persoonlijke zie-

kenzalving meegemaakt. Voor het vervoer kregen helaas sommigen pas laat te 

horen dat ze dit zelf moesten regelen. Daar zal volgende keer meer aandacht 

voor zijn. Gelukkig kunnen de meeste mensen tevreden terugkijken op een ge-

slaagde dag, waar veel vrijwilligers actief voor geweest zijn. 
 

Hoe gaat het verder na de Parochiedag? 
We blijven natuurlijk niet stilstaan. Op 4 december is er na de zondagsviering 

een Parochieberaad. U allen bent van harte uitgenodigd, koffie of thee met iets 

lekkers staat voor u klaar. Een lang gekoesterde wens van parochianen was 

een beter functionerend kinder- en jeugdbeleid. Het hierna volgend verslag 

van de eerste gezinsviering geeft een goede indruk van hoe dit is opgepakt 

door de Kinderwoorddienst. De leidsters van de KWD hebben ook een Face-

book-groep aangemaakt, te vinden als: Kinderwoorddienst Parochie De Graankor-

rel. En ze houden contact met de leidsters van de Eerste H. Communie, zodat 

ook de kinderen van deze groep bij de parochie betrokken blijven en met 

Charles, die de vormelingen begeleidt. Het is een begin, en we hopen dat hier-

uit het jeugd- en jongerenwerk in onze parochie zich verder mag ontwikkelen.   

Wij (de Cantorij van de PGZO) zijn op zoek naar een nieuwe cantor voor onze cantorij 

Wie zijn wij? 

• Een heel gezellige (wat oudere) groep die plezier heeft in het zingen en  

• die heel betrokken is met elkaar. 

Waar zijn wij naar op zoek? Een persoon die: 

• kan musiceren én – vooral belangrijk – kan dirigeren; 

• affiniteit heeft met de kerk (en kerkmuziek), bekend is met liturgie en in staat is 

contact te maken en te onderhouden met de voorganger van de dienst; 

• wil repeteren met onze cantorij gedurende één uur in de week (liefst op de maan-

dagavond van 19.45u tot 20.45u); 

• bereid is een aantal keer per jaar met ons de kerkdienst te ondersteunen; 

• een goede klik heeft met onze leden en ons bestuur; 

• kan omgaan met onze "gezelligheid en betrokkenheid met elkaar”;                     

Wat bieden wij? 

• Samenwerking met een trouwe, hechte en gemotiveerde groep.  

• De gebruikelijke vrijwilligersvergoeding vanuit PGZO. 

Is dit iets voor u/jou? Of weet u/je iemand die wij zouden kunnen benaderen? 

Neem dan s.v.p. per email contact op met de voorzitter  

Gracia Bedeker  (gbedeker@gmail.com) van de cantorij De Drie Stromen. 

mailto:gbedeker@gmail.com


Gezinsviering van 9 oktober 2022, thema: Dankbaarheid 
Vol enthousiasme begonnen we aan de reeks van gezinsvieringen, die we 

vanaf nu elke derde zondag in de maand gaan houden (als de derde zondag 

in de vakantie valt, wordt de dienst verplaatst - dat hoort u op tijd van ons!). 

Het was een hele mooie viering met veel kinderen, hun ouders en grootou-

ders! Wat was dat een fijn gevoel! We willen heel graag een hechte gemeen-

schap bouwen, waar iedereen (ook actief) betrokken is.  

0Bij het binnenkomen werden we begroet door 

Dorothea en Lize - iedereen mocht opschrijven 

waar hij/zij dankbaar voor is. Woorden schoten 

niet tekort! Bian, Salvia en Credo droegen weer 

mooie liedjes bij: "Laat de kinderen tot mij komen" 

en "Dank u wel". U kunt hun liedjes op You Tube 

beluisteren - ze steken daar veel tijd en moeite in! 

We kregen allemaal ons "Dank u boekje" om daar 

thuis mee aan de slag te gaan. Zoals Dorothea zei, 

toen de kinderen naar voren kwamen, "dankbaar-

heid kan je trainen". Niet alleen dankbaarheid is 

iets waar je een gewoonte van kan maken, bezoek 

van onze gezinsdiensten kan ook gewoonte worden! Zet de data in jullie agen-

da's en kom kijken! We zijn samen een gemeenschap! Volgende gezinsviering 

is op 20 november- het thema is advent. We gaan kerstkransjes maken! 
 

Graankorreltjes 

• QR-code november. Deze QR-code kunt u gebruiken 

voor een digitale bijdrage aan de collecte.  

• Vakantie pater Yan Asa, nog tot 23 december.   

Gedurende deze periode is voor ziekenzalving en uit-

vaart pater Marianus bereikbaar, onder telefoonnum-

mer 06 4895 4567.  

• Film in DNS. Op woensdag 23 november de film CHEF. Een interessante 

en onderhoudende film! Van 20.00 – 22:00 uur (koffie va 19.30 uur). Na af-

loop gelegenheid om iets te drinken en na te praten. Kosten € 3,50. 

• Op woensdag 2 en 23 november is de GGD aanwezig in de Drie Stromen. 

Tussen 13:00 en 17:30 uur kunt u daar de  coronaprik krijgen. Kijk op 

ggd.amsterdam.nl/corona-prik  



Eerste Heilige Communie 

In 2023 zal er GEEN Eerste Communie zijn. Vanaf september 2023 kunnen 

weer kinderen worden aangemeld, de voorbereidingen starten in december 

2023. In het voorjaar van 2024 is dan de EHC, een datum is nog niet vastge-

steld, de gewoonte was altijd om dit op Tweede Paasdag te vieren. 
 

Heilig Vormsel 

Jongeren die in 2023 hun H. Vormsel willen doen kunnen zich nu hiervoor op-

geven tot 1 januari a.s.  Op 20 januari starten de voorbereidingen in de pasto-

rie van Duivendrecht, in het voorjaar is in De Drie Stromen het H. Vormsel. 
 

Liturgisch rooster 
Elke zaterdagavond om 19:00 uur en elke zondag om 11:15 uur een viering. 

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

Op zondag 6, 13 en 27 november kinderwoorddienst tijdens de viering.  

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

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

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

Op 20 november om 11:15 uur is er een gezinsviering, thema Advent. 

Op 27 november om 11:15 uur een oecumenische viering. 
 

Parochie agenda  
Repetitie Bijlmermeerkoor meestal op dinsdagmiddag. 

Repetitie koor Gaasperdam elke woensdagavond, 20:00 uur. 

Repetitie dameskoor Mamyo elke maandagochtend, 10:30 uur. 

Rouw- en trouwkoor maandagmiddag 7 november, 14:00 uur. 

10 november 19:30 uur  MOV / Caritas 

11 november 17:00 uur  bestuursvergadering 

4 december na de viering  Graankeuken 

4 december na de viering  Parochieberaad 
 

Collectes in september 2022 
voor de parochie € 990,54 diaconie  €   97,07 

misintenties  €   20,-- kaarsengeld €   79,75 

Graankeuken € 200,-- Collecte voor het initiatief 

van pater Yan, katholieke middelbare school op Timor, € 385,45  

Actie Kerkbalans oktober €  578,- en de jaarstand op 31 oktober € 9.522,-- 


