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SEPTEMBER 
Op zondag 8 september géén viering in De Nieuwe Stad. We 

vieren die dag als gehele parochie samen de Heilige Eucharistie in 

De Drie Stromen. We beginnen om 11:15 uur, voorganger is pater 

James Arul, met medewerking van Duncan Wielzen, bij velen van 

u welbekend, en het koor Stanvaste. 

 

 

Vredesweek van 21 t/m 29 september.  

Het thema dit jaar is ‘Vrede verbindt over grenzen’. Een com-

pleet overzicht van alle activiteiten van de Vredesweek 2019 is  

te vinden op www.vredesweek.nl/agenda. 

 

Op zaterdag 28 september Korenfestival van de Amsterdamse 

Raad van Kerken. Thema ‘Halleluja Amsterdam’. Van 14:00 tot 

16:30 uur in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui. Het adres is 

Singel 411, he t gebouw staat op de hoek Singel en Spui.   



 VIERDE CLARA EN  FRANCISCUS LEZING 
Op donderdag 10 oktober 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 heer Castillo geeft ons de volgende toelichting: 

Interculturele kerkopbouw: kerkvorming vanuit diversiteit 

Door de toename van mensen met diverse culturele achtergronden komen diverse 

christelijke tradities in dezelfde samenleving bij elkaar. De cruciale vraag die daaruit 

voortkomt, is: hoe kunnen we samen vormgeven aan een kerkgemeenschap in deze 

situatie? Het antwoord op deze vraag zet weer aan tot veel andere vragen zoals over 

de organisatie van vieringen, de taal die wordt gebruikt, de ruimte die een nieuwe 

volksdevotie moet krijgen, de rol van het bestuur of de verantwoordelijkheid voor de 

financiën. De vorming van een kerkgemeenschap die rekening houdt met de 

diversiteit van de kerkgangers is de rode draad in deze lezing. Onder de naam 

interculturele kerkopbouw reflecteren we op de betekenis van interculturaliteit en 

maken we kennis met een model voor de kerkvorming vanuit culturele diversiteit.   

Lezing door Dr. Jorge E. Castillo Guerra 

Docent theologie, Radboud Universiteit Nijmegen 

De lezing is bedoeld voor alle parochianen van ons samenwerkingsverband 

en zal deze keer dus plaatsvinden in de Hofkerk in Amsterdam Oost. Het 

gaat om een thema dat in alle parochies van ons samenwerkingsverband heel 

actueel is. U bent zeer welkom. Zie ook de flyer in de kerk. 

 
 AANMELDEN  ZIEKENDAG 
De aanmeldformulieren voor de ziekendag op 22 oktober liggen in de kerk. 

Ook in de Tussentijds van augustus heeft het formulier al gestaan. Aanmel-

den kan tot 10 oktober, door het volledig invullen van een formulier of door 

het mailen van alle gevraagde gegevens naar het parochiecentrum. 

Uw ingevulde formulier kunt u na de viering in de kerk afgeven, of u kunt 

het in een geadresseerde envelop in de brievenbus van de kerk doen, of per 

post naar Parochie de Graankorrel, Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam. 

Of aan de pastor meegeven na de viering in een ouderencentrum. De zieken-

dag is in De Nieuwe Stad en u bent er welkom vanaf 10:00 uur. Op die dag is 

het parochiecentrum niet te bereiken, maar als er een probleem is kunt u bel-

len met Toni Termeulen 06 2304 1688.  



GRAANKORRELS 
 Er is Doopinformatie in De Drie Stromen op zondag 1 september na de 

viering en in De Nieuwe Stad op dinsdag 3 september om 19:30 uur. 

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

worden met grote regelmaat nieuwe dingen op geplaatst, ook staan in de 

Agenda de vieringen en activiteiten binnen de parochie gemeld. 

 Doe mee met de Nationale Vredesweek 2019. Tijdens de Vredesweek, 

van 21 t/m 29 september, worden in het hele land honderden activiteiten ge-

organiseerd: van filmavonden tot collegetours en van festivals tot debatten. 

Het thema van de Vredesweek 2019 is Vrede verbindt over grenzen. Over 

het belang van elkaar durven leren kennen, over (zichtbare en onzichtbare) 

grenzen heen. Een compleet overzicht van alle activiteiten van de Vredes-

week 2019 is te vinden op www.vredesweek.nl/agenda. 
 Woensdag 25 september: Film in De Nieuwe 

Stad. Inloop en koffie vanaf 19:30 uur, Film begint om 

20:00 uur, na afloop napraten met een drankje. Het 

drankje is bij de prijs van € 3,50 inbegrepen. Thema: een 

dromerige buschauffeur in een Amerikaans stadje. Hij 

leeft rustig aan de zijde van zijn levendige vrouw. En 

dan is er ook nog hun hondje. De poëzie schuilt  in de 

kleinste details. 
 Voor jongeren die geïnteresseerd zijn in The Missionary School van Bis-

dom Haarlem-Amsterdam zijn er inspiratiesessies gepland in de Schreiersto-

ren te Amsterdam. Deze maand op donderdagavond 18 september 2019. 

Meer info (023) 511 26 35 of  op www.themissionary;school.nl  Waar: in de 

Schreierstoren, Prins Hendrikkade 94-95 (naast de Nicolaasbasiliek) 

 

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’.  



LITURGISCH ROOSTER voor september 
Vrijdagse vieringen  

Op eerste vrijdag 6 september is in De Drie Stromen om 10:00 uur een 

eucharistieviering.  De vrijdagen 13, 20 en 27 september is er een korte 

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

Zaterdagsvieringen 

Op de zaterdagen 7, 14, 21 en 28 september is er de gebruikelijke 

avondviering om 19:00 uur in De Drie Stromen.  

Zondagsvieringen 

In DDS zijn op de zondagen 1, 8, 15, 22 en 29 september de gewone 

zondagsvieringen van 11:15 uur.  

In DNS is er op 1 september om 11:00 uur een oecumenische viering. Op 8 

september is hier GEEN viering, we komen dan allemaal samen in DDS om 

11:15 uur. Op 15, 22 en 29 september de gewone  vieringen om 11:30 uur. 

 

Doopviering 

In DDS op zaterdag 21 september om 17:00 uur door pater James. 

 

Katholieke vieringen in bejaardencentra 

10 september 10:00 uur J. Arul  Koornhorst 

24 september 15:00 uur G. Noom Evian Roland Holsthuis  

25 september 15:30 uur G. Noom De Venser 

In Eben Haëzer wordt regelmatig op zondagmorgen een oecumenische 

kerkdienst georganiseerd om 10:30. Deze maand op 15 september. 

 

PAROCHIE AGENDA 
12 september 19:30 uur MOV-PCI   DDS 

16 september 20:00 uur Parochievergadering DDS 

19 september 20:00 uur Werkgroepen overleg DDS 

26 september 19:00 uur Bijbel Studie  DDS 

 

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

voor de parochie € 716,35 voor de parochie € 523,88 

voor de diaconie € 118,52         voor de diaconie €   79,60 

kaarsengeld (maand) €  74,21     kaarsengeld (half jaar) € 294,66 


