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MISSIEMAANDMISSIEMAANDMISSIEMAANDMISSIEMAAND 



 ONZE VIERINGEN  

Er kunnen maximaal 42 parochianen bij een van onze vieringen aanwezig 

zijn. De corona-regels blijven voorlopig nog van kracht. Collecte na afloop in 

een mandje achter in de kerk.  

 

 PATER JAMES 

Het ziet er hoogstwaarschijnlijk naar uit dat pater James in de eerste week 

van oktober naar Nederland terug zal keren. Het is echter wel zo dat hij 

dan eerst twee weken in quarantaine moet. Wij kijken uit naar zijn terug-

komst en zullen u op de hoogte houden.  

 

 

 MISSIEMAAND 

Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9) 

voert Missio dit jaar de campagne voor de 

Wereldmissiemaand. Te midden van grote problemen als 

honger, armoede, terreur en de coronapandemie in West-

Afrika wil Missio stemmen van hoop laten horen. 

 

Een voorbeeld. Zuster Stan Therese Mumuni heeft haar Huize Nazareth in 

het noorden van Ghana tot een veilig thuis gemaakt voor vogelvrijverklaarde 

kinderen. De achtjarige Precious (zie de foto op het voorblad) kwam met 

misvormingen aan haar linkerarm en haar rechterbeen ter wereld. In de ogen 

van haar ouders en de dorpelingen betekende dit dat het meisje bezeten was 

door de duivel. Haar ouders wilden haar vermoorden. Gelukkig kon de 

priester van het dorp dat verhinderen. Zo kwam Precious, twee maanden 

oud, in Huize Nazareth, waar ze sindsdien de lieveling is van alle kinderen 

en medewerkers. Bij een behandeling in de VS werden haar onderarm en een 

voet geamputeerd. Zuster Stan voorspelt het opgewekte meisje een goede 

toekomst. 

 

Er zal in het weekend van 

17 en 18 oktober een col-

lecte gehouden worden ten 

behoeve van Missio. 

  



 PAROCHIE VERGADERING 

Op donderdag 29 oktober om 20:00 uur zal er weer een parochie vergadering 

plaatsvinden. De Geinzaal zal hiervoor gebruikt worden. Op deze avond 

wordt u geïnformeerd over het wel en wee binnen onze parochie en uiteraard 

kunnen er ook vragen gesteld worden. Iedereen is van harte welkom!! 

 

 ZIEKENDAG 2020 

In verband met de nog steeds voortdurende corona epidemie vindt de lei-

ding van onze parochie het niet verantwoord om in oktober de jaarlijkse 

ziekendag te organiseren. Wie toch heel graag een ziekenzalving zou ont-

vangen kan zelf contact opnemen met het parochiecentrum of rechtstreeks 

met pater Yan Asa (yansen_2006@yahoo.com). 

 

 GRAANKORRELS 

• Doopinformatie krijgt u via het parochiesecretariaat. Vanwege de in 

te halen achterstand moeten nieuwe aanmeldingen rekening houden dat de 

doop pas in de loop van 2021 zal plaatsvinden. 

• In de Vredeskerk in de Pijp wordt een Alpha cursus gegeven voor 

mensen die verder verdiepen willen in het christelijk geloof. Meer informatie 

vind u op www.amsterdam.vredeskerk.nl in de linker kolom op de homepa-

gina. De introductie bijeenkomst is op 28 oktober. 

• Op de website van de Sint Petrus’Banden in Diemen worden door 

Han Hartog regelmatig nieuwe filmpjes geplaatst over godsdienstige of ker-

kelijke onderwerpen. Kijk op www.sintpetrusbanden.nl of 

https://youtu.be/hdPKVhidQOc. 

• Mocht u onze koster Charles van Damme willen bezoeken dan is daar 

een mogelijkheid toe. Charles verblijft in woonzorgcentrum Eben Haëzer. Als 

u hem wilt bezoeken dan graag eerst het parochiecentrum benaderen voor 

een afspraak. U kunt ons bereiken per mail (pardegraankorrel@hetnet.nl) of 

telefonisch (06 5878 5614) op de maandag, woensdag en vrijdag van 10:00 tot 

12:00 uur.  

• De Gemeente zal op 12 oktober beginnen met het vernieuwen van de 

bestrating rondom het kerkgebouw. Het kan zijn dat er een weekend bij zit 

dat de hoofdingang niet te bereiken is maar dat u door de zij ingang het kerk-

gebouw moet betreden.  

  



LITURGISCH ROOSTER voor OKTOBER  

Op alle zaterdagen een avondviering om 19:00 uur.  

Op alle zondagen de zondagsviering om 11:15 uur.  

Vanaf zondag 23 augustus weer Kinderwoorddiensten. 

Maximaal 42 mensen per viering, en verplicht van tevoren aanmelden op het 

parochiecentrum. Houdt u aan de regels. 

 

Doopvieringen 

Deze maand is er geen doopviering in onze parochie. 

 

Kerstsamenzang 

De kerstsamenzang die op zondagmiddag 13 december zou plaatsvinden 

is in verband met COVID-19 afgelast. 

 

Katholieke vieringen in zorgcentra 

Deze maand zijn de vieringen in de centra nog steeds afgelast. 

In  Eben Haëzer en het Evian Roland Holsthuis zijn de oecumenische 

vieringen per direct tot nader order afgelast. 

 

 PAROCHIE AGENDA 

  9 oktober 10:30 uur  Vergadering redactie Saamhorig  
29 oktober 20:00 uur Parochie vergadering 

 

 COLLECTES in AUGUSTUS 2020 

voor de parochie € 881,82  voor de diaconie € 116,04 

kaarsengeld €   63,21 misintenties €   20,00 

MIVA   € 167,35 

OPROEP VAN CO VAN MELLE 
 

Co van Melle is niet alleen pianist maar vooral ook eigenlijk arts. Hij is als 

arts sterk betrokken bij de zorg voor dak en thuislozen.  

In zijn werk loopt hij voortdurend tegen tekorten aan, en vraagt uw hulp 

bij het inzamelen van niet gebruikte medicijnen. Deze medicijnen kunnen 

ingeleverd worden op het parochiecentrum op de maandag, woensdag en 

vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur. Uw overtollige medicijnen moeten wel in 

de originele gesloten verpakkingen zitten, geen restjes. 


