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OKTOBER 

 

U kunt zich nog tot 10 oktober aanmelden voor de ziekendag, 

tot max 50 bezoekers, er zijn nog 16 plaatsen beschikbaar. Het 

aanmeldformulier ligt achter in de kerk, en staat op de website.   

 

Gezinsviering op zondagmorgen 9 oktober om 11:15 uur 
We hopen dat veel gezinnen, vaders, moeders, opa’s en oma’s met hun 

(klein)kinderen, op die zondag naar de kerk komen.  

Een viering voor jong en oud, het thema is ‘Dankbaarheid’. 

De ervaring heeft geleerd dat de gezinsvieringen vaak heel speciaal zijn. 

Dus kom allemaal naar de kerk, op 9 oktober. 



In Memoriam Lodewijk de Weerd 
Lodewijk is gedurende bijna 20 jaar dirigent geweest van het Rouw- en trouwkoor. 

Hij was een eigenzinnig en temperamentvol man, heel muzikaal en met een absoluut 

gehoor. Met hem in discussie gaan leverde soms interessante taferelen op. Hij hoorde 

ook echt bij het koor, en velen zullen, net als ikzelf, met genegenheid aan hem terug-

denken. Hij deelde zijn zorgen met ons, zoals zijn gezondheidsproblemen, de ziekte 

en het overlijden van zijn vriend Henk, zijn verhuizing naar Koornhorst. Maar hij 

vertelde ook met animo over zijn muziekvakanties naar Frankrijk, of dat zijn mooie 

rode vouwfiets weer eens stuk was, en wat er om hem heen in zijn flat zoal gebeurde.  

In 2014 moest hij om gezondheidsredenen afscheid nemen. Daarna is Lodewijk blij-

ven tobben. Sinds hij vorig jaar ging dementeren kreeg hij intensieve thuiszorg, waar-

door hij met behulp van zorgzame familie nog heel lang op zijn eigen plekje kon blij-

ven wonen. Maar uiteindelijk ging het niet meer. Eind augustus is hij in een verpleeg-

tehuis opgenomen, waar hij al binnen enkele weken is overleden. Lodewijk, je hebt 

nu rust, rust in vrede.       Ria K. 

 

Eerste Heilige Communie 
Op zondag 25 september hebben 22 kinderen hun “Eerste Heilige Communie” in 

ontvangst mogen nemen. Vanwege verschillende redenen moesten de lessen in een 

verkort en intensief programma van 4 weken worden gegeven met als voorwaarde 

dezelfde kwaliteit te leveren. Door het schrappen van het bijwonen van de vieringen, 

film kijken, knutselmomenten, gezamenlijk eten (laatste avondmaal nabootsen) is dit 

goed gelukt. Complimenten aan de kinderen omdat zij in korte tijd best veel 

informatie tot zich moesten nemen. Daarnaast moesten zij de hele viering verzorgen 

en was dat af en toe ook best een beetje spannend. Wij zijn ontzettend trots op de 

kinderen want zij hebben het echt fantastisch gedaan met als resultaat een mooie en 

plechtige viering! Wat is het toch iedere keer weer prachtig om de hele groep het 

“Onze Vader” zo gezamenlijk te horen opzeggen. Dat blijft een magisch moment. 

Juf Jeany & Jurney  

Film in De Nieuwe Stad 
Dit jaar beginnen we op woensdag 12 oktober met: THE BIGGEST LITTLE FARM       

‘De Amerikaanse filmmaker John Chester en zijn vrouw Molly verruilen de grote 

stad voor het leven op een boerderij met liefst 80 ha dorre, uitgeputte grond. In de 

hoop dat gebied met duurzame middelen stapje voor stapje om te werken tot een 

bloeiend ecosysteem’. Deze film is gekozen, omdat de Protestante Gemeente Zuid-

oost op het kerkelijk erf ook aandacht wil hebben voor milieu en duurzaamheid. 

Na afloop is er gelegenheid om iets te drinken en met elkaar na te praten. Op 12 

oktober, 20.00 – 21.30 uur (koffie va 19.30 uur). Kosten € 3,50, incl. consumptie. 



 

Graankorreltjes 
• QR-code oktober.  Deze QR-code kunt u in oktober 

gebruiken voor een digitale bijdrage aan de collecte. 

• Tijdens de vakantie van pater Yan worden de Eerste- 

vrijdag-vieringen overgenomen door pater Frans Mulders.  

Ziekenzalving en uitvaart door pater Marianus, telefoon 06 4895 4567. 

• Gratis concert in De Drie Stromen. Op donderdag 27 oktober verzorgt het 

Senioren Orkest Amstelland een  klassiek concert in ons kerkgebouw.  

Iedereen is welkom. Tijd: van 14:00 tot 15:00 uur, inloop vanaf 13:45 uur. 

Bedankbrief van het bestuur 
Geachte mevrouw Jaddoe, beste Santa,  

 

Het Parochiebestuur van het Samenwerkingsverband (SWV) Clara & Fran-

ciscus heeft kennisgenomen van uw e-mail van 25 augustus j.l.  

Als Parochiebestuur zijn wij eindverantwoordelijk voor een goede gang 

van zaken binnen de locaties van onze parochie, waar ook de Graankorrel  

onder valt. In uw e-mail geeft u aan besloten te hebben: "Definitief te  

stoppen met alle vrijwillige taken".  

 

Hierbij laat ik u weten dat het Parochiebestuur, in goed overleg met het lo-

catiebestuur, uw besluit om na rijp beraad per heden te stoppen met alle 

vrijwillige taken binnen ons samenwerkingsverband, respecteert.  

Wij willen u bedanken voor uw langdurige inzet voor onze parochie.  

Binnen de Graankorrel wordt met veel waardering gesproken over de wijze 

waarop u als catechiste o.a. vorm en inhoud heeft gegeven aan de voorbe-

reiding op het H. Doopsel en het H. Vormsel.  

 

Het Parochiebestuur van het SWV C&F wenst u alle Goeds en Gods zegen 

toe.  

 

Met vriendelijke groet,  

in afstemming met pater Yan Asa SVD, in vervanging van pastoor  

Marianus Jehandut SVD,  

 

Paul Proost, vice-voorzitter van het Parochiebestuur SWV C&F 



• Dag van Nederlandse Kerkgeschiedenis. Op zaterdag 8 oktober 2022 

wordt deze dag in kerkgebouw De Drie Stromen gevierd, het thema is: 

'Kerkgeschiedenis & Slavernij'. Het begint om 10:30 uur en eindigt met een 

rondleiding om 13:30 uur. Met sprekers, een Surinaamse lunch en rondlei-

ding door het stadsdeel. Meer informatie in de brief, die door het parochie-

centrum is verspreid. Kosten voor niet-leden van de Vereniging voor Ne-

derlandse Kerkgeschiedenis (VNK) zijn € 15.  

Aanmelden via kerkgeschiedenis@gmail.com 

• Kerstkoor-zangers gevraagd. Wilt u als gast-zanger meezingen bij de 

Kerstsamenzang op zondag 11 december, dan kunt u vanaf 28 oktober 

mee-repeteren, op maandag- en woensdagavond in DDS, 19:45 uur. 

 De kosten zijn € 5,-- (muziek en repetities). Info en aanmelden: 06-81218424  

jacquesvdmeer@gmail.com  of 06-44572484, henk.fransen@kpnmail.nl  . 
 

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

Vrijdag 7 oktober eerste-vrijdag-viering met daarna aanbidding, 11:00 uur. 

Op zondag 2, 16, 23 en 30 oktober kinderwoorddienst tijdens de viering.  

In HRH-huis eucharistie op woensdag 12 en 26 oktober om 15:00 uur. 

In De Venser eucharistie op woensdag 19 oktober om 15:45 uur. 

In Eben Haëzer oecumenische dienst op zondag 30 oktober om 14:30 uur. 
 

Parochie agenda  

Repetitie koor Gaasperdam elke woensdagavond, 20:00 uur. 

Repetitie dameskoor Mamyo elke maandagochtend,10:30 uur. 

Rouw- en trouwkoor maandagmiddag 3 oktober, 14:00 uur. 

7 oktober 17:00 uur  bestuursvergadering 

9 oktober 11:15 uur  Gezinsviering 

18 oktober 10:00-14:00 uur ziekendag 

22/23 oktober   collecte voor Missio 

30 oktober na de viering  Graankeuken 
 

Collectes in augustus 2022 

voor de parochie € 983,56 MIVA collecte  € 143,02 

misintenties  €   20,-- kaarsengeld €   63,-- 

giften   €   90,-- Samen Kerk €   18,20 

Actie Kerkbalans sept € 1.023,-, de jaarstand was 28 september € 8.944,-- 

mailto:kerkgeschiedenis@gmail.com

