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OKTOBER 
Oktober is de maand van de Ziekendag. Nog tot 10 oktober kan men 

zich aanmelden voor deelname op 23 oktober in De Drie Stromen.  

Formulieren liggen in onze kerken, en is ook te vinden in Tussentijds 

september en in Saamhorig van juli. Meer informatie op de website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober is ook de jaarlijkse Missiemaand. Eerst is er in het weekend van 

6 en 7 oktober Wereldmissiedag voor de kinderen. Op die zondag zal in 

De Drie Stromen het kinderkoor HAB zingen tijdens de viering. Vervol-

gens is het vanaf 13 oktober Missieweek en op 20 en 21 oktober We-

reldmissiedag. Dit jaar wordt er gecollecteerd voor Ethiopië. Ethiopië is 

een land met een eeuwenoude christelijke traditie. Het Ethiopisch-

orthodoxe christendom is nog altijd een bepalende religieuze en culturele 

factor. Katholieken vormen er een minderheid.  

Kijk op missio.nl/wereldmissiemaand  

Fotograaf Hartmut Schwartzbach was voor Missio op reis 

in Ethiopië en maakte prachtige foto’s, zoals van deze 

twee jongens op een markt in Jimma-Bonga.  

Ethiopië ligt in Sub-Sahara Afrika en is volledig door land 

omsloten. Het is 27 keer zo groot als Nederland en heeft 

105 miljoen inwoners. 



 KERST KOORMANNEN EN KERST ENGELEN GEZOCHT 

We zijn op zoek naar parttime 

Kerstkoormannen en kerst-engelen. Want al 

vele jaren organiseert de Cantorij van De Drie 

Stromen, samen met het RK parochie-koor, 

een kerstsamenzang, dit jaar op zondag-

middag 16 december 2018, om 16.00 uur.  

 

Wij willen dit jaar weer de mannenstemmen, 

maar óók de sopranen versterken met 

project-zangers. Mensen met enige 

zangervaring kunnen dan 6 keer mee oefenen 

op maandagavond en/of op woensdagavond van kwart voor acht tot kwart 

voor negen in De Drie Stromen kerk. De eerste keer is woensdag 7 november 

en de generale repetitie is maandag 10 december. Woensdag 12 december is 

de try-out op een nog nader te bepalen locatie in Amsterdam. De kosten zijn 

slechts € 5, = voor de muziek. 

Voor meer informatie en aanmelden: Henk Fransen of Jacques van der Meer, 

henk.fransen@kpnmail.nl., telefoon. 06-4457 2484 

jacquesvdmeer@gmail.com , telefoon 06-8121 8424 
 

 DE WEBSITE 

Kijkt u nog wel eens op de website van de parochie? De afgelopen tijd is daar 

veel verouderde informatie af gehaald en is de indeling wat logischer ge-

maakt. De HOMEpage begint met actuele nieuwsberichten en wat ouder 

nieuws staat op onder het kopje NIEUWS en  bij de IMPRESSIES. Alles wat er 

verder op staat is vaste info over de gang van zaken in onze parochie. 

Dus neem eens een kijkje: www.parochiedegraankorrel.nl 
 

 11 NOVEMBER, ONTMOETINGSVIERING 

Op zondag 11 november zal er waarschijnlijk alléén een viering om 10.30 uur 

zijn in de HH. Martelaren parochie. Met als voorgangers pastores Nico v.d. 

Peet, Marianus Jehandut en Coen van Loon. De parochianen uit alle parochies 

worden uitgenodigd om in de HH. Martelarenkerk de viering bij te wonen, 

het streven is om die dag één viering te houden. Het bestuur hoopt dat velen 

bij deze gezamenlijke viering aanwezig zullen zijn. De locatiebesturen beslui-

ten nog of de andere kerken op deze zondag gesloten zullen zijn.  



 DOOP VOOR VOLWASSENEN 

Wilt u als volwassene toetreden tot de katholieke kerk, dan is er in onze 

parochie gelegenheid om daarop te worden voorbereid. U kunt zich opgeven 

tot half november, eind november wordt begonnen met de voorbereidingen.  

Opgeven bij het parochiecentrum (zie boven) of bij Santa Jaddoe: 

catechiste.sj@gmail.com . Men kan ook terecht op de doopinformatie zondagen 

in DDS en naar mevrouw Jaddoe vragen.  
 

EEN HOSPICE IN AMSTERDAG ZUIDOOST 

Uit onderzoek is gebleken dat er in Amsterdam Zuidoost behoefte is aan een 

hospice. Darian Julia en Wendy Venetiaan zijn de initiatiefnemers om dit 

hospice in Amsterdam Zuidoost te realiseren. Met het hospice, dat in het 

pand aan Kelbergen 189 zal worden gevestigd, willen wij een huis creëren 

waar warmte, zachtheid en geborgenheid wordt ervaren en huiselijkheid het 

uitgangspunt is. Een huis waar iedereen welkom is, ongeacht culturele ach-

tergrond, leeftijd of geaardheid. In december hoopt men het te openen. 
 

GRAANKORRELS 

 Diaken Han Hartog is op retraite, dus afwezig, van 15 t/m 19 oktober.  

 Doop informatie: zondag 7 oktober in De Drie Stromen na de zon-

dagsviering, dinsdag 6 november in De Nieuwe Stad om 19:30 uur. 

 Verkoop van eten in DNS op 7 en 21 oktober, wilt u helpen, neem con-

tact op met Züleika James; in DDS op 28 oktober door de Graankeuken. 

 In het weekend van 20/21 oktober is er een extra collecte voor Missio, 

aan het eind van de Missieweek. Net als elk jaar: van harte aanbevolen. 

 Op zaterdag 13 oktober 2018 nodigt de bisschop de vrijwilligers van 

ons bisdom uit voor een speciale dag. Deze dag staat in het teken van ont-

moeting, maar men kan ook deelnemen aan enkele interessante workshops. 

Thema: De kansen en mogelijkheden van kerken en parochies. De dag wordt 

gehouden in het Diocesaan Heiligdom O.L.Vrouw ter Nood te Heiloo. Info en 

Aanmelden: Mw. L. Blonk, lblonk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl  (023) 511 2600 

 De Allerheiligenviering in onze parochie wordt gehouden op vrij-

dagmorgen 2 november om 10:00 uur in het kerkgebouw De Drie Stromen. 

Deze viering komt dan in de plaats van de gebruikelijke Eerste-vrijdag-

viering. In de avond van vrijdag 2 november zal er zowel in De Drie Stromen 

als in De Nieuwe Stad een Allerzielenviering gehouden worden, in allebei 

die kerken beginnen we om 19:30 uur.  

mailto:lblonk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl


EERSTE HEILIGE COMMUNIE 

Wilt u uw kind in 2019 laten meedoen aan de Eerste H. Communie, dan kunt 

u hem of haar aanmelden tot 10 november, op pardegraankorrel@hetnet.nl of 

020-4002807. Ook tijdens de informatie bijeenkomsten voor dopen kunt u een 

kind aanmelden. Dat is in DDS op de zondagen 7 oktober en 4 november om 

12.30 uur en in DNS op dinsdag 6 november om 19.30 uur. Uw kind moet 

tussen 8 en 12 jaar zijn (basisschool) en al goed kunnen lezen. De Eerste 

Heilige Communie is op 22 april 2019, tweede Paasdag, in De Nieuwe Stad. 

Ook de voorbereidingen zijn dit jaar in het kerkgebouw De Nieuwe Stad, elke 

zondagochtend. Tijdens een voorbereidende ouderavond in november krijgt 

u alle informatie over de gang van zaken en waar u rekening mee moet 

houden. Dus tot 10 november aanmelden bij het parochiecentrum (020-

4002807) of via het formulier op de website www.parochiedegraankorrel.nl. 
 

LITURGISCH ROOSTER 

Eerste vrijdag van de maand  

In De Drie Stromen, 5 oktober 10.00 uur `s morgens, eucharistieviering, met 

daarna aanbidding van het Allerheiligste. 

Dopen 

Op zondag 28 oktober tijdens de zondagsviering in De Nieuwe Stad. 
Katholieke vieringen in bejaardencentra 
9 oktober 10:00 uur  paters SVD Koornhorst 

23 oktober 15:00 uur  G. Noom H. Roland Holsthuis  

31 oktober 15:30 uur  G. Noom De Venser 
 

PAROCHIE AGENDA 
8 oktober 20:00 uur Voorbereiden ziekendag DNS 

15 oktober 19:30 uur Werkgroepen overleg DDS 

23 oktober 10:00 uur Ziekendag  DDS 

25 oktober 19:00 uur Bijbelmeditatie  DDS 

26 oktober 10:30 uur Redactie Saamhorig DDS 
 

 COLLECTES in augustus 2018 

Kerkcentrum De Drie Stromen  Kerkcentrum De Nieuwe Stad 

voor de parochie € 949,87 voor de parochie € 490,66 

voor de diaconie € 125,15 voor de diaconie €   91,64 

voor de MIVA € 161,35 voor de MIVA €   37,17 


