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RK Parochie De Graankorrel Amsterdam Zuidoost 

www.parochiedegraankorrel.nl   telefoon: 06 5878 5614   mail: pardegraankorrel@hetnet.nl 
 

 

OKTOBER 
 

In oktober kunt u uw zoon of dochter aanmelden voor de Eerste 

Heilige Communie van 2020. De voorbereidingen beginnen eind 

november in De Drie Stromen. Zie verderop in dit blad. 

 

Oktober:  

Wereld-Missie-Maand 

 

Op 6 oktober:  

Tweede gezamenlijke viering in De Drie Stromen. Voor meer 

informatie: zie binnenzijde van het blad. 

 

Op 6 oktober liggen in DDS de nieuwe Saamhorigs klaar voor de 

bezorgers. In DNS is die dag geen viering. Bezorgers van De 

Nieuwe Stad kunnen hun pakket ophalen op momenten dat die 

kerk open is, ze liggen klaar in DNS in kamer 1, vanaf woensdag 2 

oktober. Alle bezorgers worden bij voorbaat hartelijk bedankt. 

 

Op 22 oktober: Ziekendag, meld u op tijd aan!     



 VIERDE CLARA EN  FRANCISCUS LEZING 
Is verplaatst van 10 oktober naar 7 november. Op donderdag 7 november zal 

er weer een Clara en Franciscuslezing plaats vinden. De lezing wordt 

verzorgd door Jorge Castillo en begint om 20:00 uur in de kerk van de H. 

Martelaren van Gorcum aan het Linnaeushof 94, 1098 KT. Inloop vanaf 19:30 

uur. De lezing is bedoeld voor alle parochianen van ons samenwerkings-

verband en zal deze keer dus plaatsvinden in de Hofkerk in Amsterdam 

Oost. Het gaat om een thema dat in alle parochies van ons samenwerkings-

verband heel actueel is, nl ‘Interculturele Kerkopbouw’.  

U bent zeer welkom. Zie ook de poster in de kerk. 

 

GEORGANISEERD  KERKVERVOER 

Vanaf januari 2020 willen we kijken of we voor parochianen die (tijdelijk) niet 

zelfstandig naar de Drie Stromen kunnen komen, kerkvervoer kunnen rege-

len op de zondagmorgen. U wordt dan van huis opgehaald en na de viering 

weer thuis gebracht. U dient nog wel enigszins mobiel te zijn of met een rolla-

tor te kunnen lopen. Als u aan een rolstoel gebonden bent of aangewezen op 

een scootmobiel dan kunt u niet van deze dienst gebruik maken. De formu-

liertjes om  u hiervoor aan te melden liggen in de kerk. Al deze informatie 

staat ook op onze website onder ‘nieuws’ – ‘op weg’. 

 

 AANMELDEN  ZIEKENDAG 22 oktober 
Uw ingevulde formulier kunt u nog tot 10 oktober inleveren. Ook meewer-

kende vrijwilligers die tijdens de viering de ziekenzalving willen ontvangen 

wordt gevraagd zich aan te melden. 

 

 SACRALE DANS 

Op woensdag 2 oktober a.s. start ik in De Nieuwe Stad met 5 avonden. Met 

de tekst van het Zonnelied en het leven van Sint Franciscus gaan we op de 

sacrale dansavonden  aan het werk. Sacrale Dans  is een vorm van meditatief 

bewegen. De bewegingen en choreografieën zijn niet al te ingewikkeld en de 

muziek is divers. Nieuwsgierig ? Wees welkom op Woensdag 2, 16 en 30 

oktober, 13 en 27 november. Van 19.30 – 21.00 uur In kerkcentrum “De 

Nieuwe Stad” Luthuliplein 11. Informatie en opgave bij Nel Klaver tel. 020 

6951608  email: klavernel@planet.nl  “Vrede en alle goeds” Met deze woorden van 

Franciscus hoop ik je welkom te heten.  



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 AANMELDEN EERSTE HEILIGE COMMUNIE 

Vanaf heden kunt u uw zoon of dochter aanmelden voor de Eerste Heilige 

Communie 2020. De voorbereidingen beginnen eind november in De Drie 

Stromen. Ook de Eerste Communie zelf zal in De Drie Stromen zijn, op 2e 

Paasdag, dat is maandag 13 april. Uw kind moet tussen 8 en 12 jaar oud zijn 

en minimaal in groep 4 zitten. Aanmelden kan telefonisch (06-5878 5614) op 

maandag- of vrijdagochtend tussen 10:00 en 12:00 uur. Of per mail naar 

pardegraankorrel@hetnet.nl . Zet svp in uw mailtje de persoonsgegevens van 

uw kind en van uzelf, en ook hoe we u kunnen bereiken. 

 

GRAANKORRELS 

• Er is Doopinformatie in De Drie Stromen op zondag 6 oktober na de vie-

ring en op zondag 3 november. In De Nieuwe Stad op dinsdag 5 november 

om 19:30 uur. 

•  Kijkt u nog wel eens op de website www.parochiedegraankorrel.nl? Er wor-

den met grote regelmaat nieuwe dingen op geplaatst, ook zijn verschillende 

preken daar terug te lezen onder het kopje ‘Diensten’, onder andere de preek 

van Duncan Wielzen van 8 september. 
• In oktober is er nog één Flora-excursie in Zuidoost op woensdag 2 okto-

ber. Het is dan de Week van de Biologie. Start is om 10:30 uur bij het Metro- 

en busstation Gaasperplas. Kosten 10,-, kinderen 5,- euro. Het gaat om een 

route van 1 à 2 kilometer, neem bij regenachtig weer een paraplu mee. Graag 

vooraf aanmelden bij e.roetman@planet.nl  

   

TWEEDE GEZAMENLIJKE VIERING 
 

Zondag 6 oktober vieren we, net als 8 september, als Parochie 

weer samen de eucharistie in de Drie Stromen om 11:15 uur. Het 

thema van die viering is: “Groeien in geloof en verbondenheid”. 

Samen met pater Yan Asa hebben het Gemengdkoor van de Drie 

Stromen en het kinderkoor HAB deze viering voorbereid. De 

viering heeft het karakter van een Gezinsviering, alle kinderen 

blijven dus in de kerk. We hopen dat de kerk ook die dag weer 

lekker vol zit. Iedereen is van harte welkom ! 



LITURGISCH ROOSTER voor OKTOBER 
Vrijdagse vieringen  

Op de eerste vrijdag, 4 oktober, is in De Drie Stromen om 10:00 uur een 

eucharistieviering.  De vrijdagen 11, 18 en 25 oktober is er een korte 

vrijdagviering om 10:30 uur in de Drechtzaal van DDS.  

Zaterdagsvieringen 

Op de zaterdagen 5, 12, 19 en 26 oktober is er de gebruikelijke avondviering 

om 19:00 uur in De Drie Stromen.  

Zondagsvieringen 

In DDS zijn op de zondagen 6, 13, 20 en 27 oktober de gewone 

zondagsvieringen van 11:15 uur.  

In DNS is er op 6 oktober GEEN viering, we komen dan allemaal samen in 

DDS om 11:15 uur. Op 13, 20 en 27 oktober gewone  vieringen, 11:30 uur. 

Doopviering 

In DNS op zondag 27 oktober en in DDS op 9 of 10 november. 

Katholieke vieringen in bejaardencentra 

8 oktober 10:00 uur J. Arul  Koornhorst 

22 oktober 15:00 uur G. Noom Evian Roland Holsthuis  

30 oktober 15:30 uur G. Noom De Venser 

In Eben Haëzer wordt regelmatig op zondagmorgen een oecumenische 

kerkdienst georganiseerd om 10:30. Deze maand op 13 en 27 oktober. 
 

PAROCHIE AGENDA 
1 oktober 19:00 uur Kosters vergadering DDS 

3 oktober 19:30 uur Oecumenisch overleg DDS 

4 oktober 10:30 uur Redactie Saamhorig DDS 

7 oktober 20:00 uur Voorbereiden ziekendag DNS 

24 oktober 19:00 uur Bijbel Studie  DDS 

28 oktober 20:00 uur Koren overleg  DDS 

31 oktober 20:00 uur Werkgroepen overleg DDS 
 

 COLLECTES in augustus 2019 
Kerkcentrum De Drie Stromen  Kerkcentrum De Nieuwe Stad 

voor de parochie € 817,83 voor de parochie € 809,83 

voor de diaconie € 102,45 voor de diaconie geen 

voor de Miva € 262,55 voor de Miva €   68,50 

Religieuze artikelen €   50,00 


