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 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.  

 

 ROOSTERWIJZIGING 

Door de langdurige afwezigheid van pater James Arul zal het rooster van de 

voorgangers in onze vieringen van tijd tot tijd aangepast moeten worden. 

Deze maand zijn er aanpassingen als volgt:  

Op zaterdagavond 19 september zal pater Frans Mulders om 19:00 uur 

voorgaan en op 20 september pater Marianus in de zondagsmis.  

 

 ZIEKENDAG 2020 

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

ding van onze parochie het niet verantwoord, in oktober de jaarlijkse zie-

kendag te organiseren. Dit jaar dus geen aanmeldformulier in de Tussen-

tijds. 

 

 BEZORGEN VAN DE SAAMHORIG 

Was u op zaterdag 29 en zondag 30 augustus niet in staat om uw pakketje 

Saamhorig mee te nemen? U kunt op de maandag, dinsdag, woensdag en 

vrijdag tussen 10:00 en 12:30 uur uw pakketje ophalen aan de ingang aan de 

achterzijde van de kerk, bij het parochiecentrum. 

 

Tevens hebben wij voor twee wijken in de Bijlmer een vacature . Kent u 

iemand of wilt u zelf bezorgen dan kunt u informatie over de betreffende 

wijken verkrijgen bij het parochiecentrum, 06 5878 5614. 

 

 LAUDATO SI’ MIDDAG  

Wanneer en waar? 12 September 2020 van 13:30 tot 17:00 uur in de tuin 

van de Sint-Urbanuskerk te Duivendrecht met workshops, viering en BBQ 

voor wie wil. De deelname is gratis, aanmelden voor 12 september via 

mail (abgparochie@gmail.com). Het aantal deelnemers is beperkt tot 40, dit 

in verband met COVID-19. 

 

  



 GRAANKORRELS 

• Doopinformatie krijgt u via het parochiesecretariaat. Na de zomerva-

kantie worden ook weer intake-afspraken gemaakt met de catechiste.  

• Sacrale Dans  Na de teleurstelling over het feit dat het geplande dans-

project “De 7 Kruiswoorden” door de uitbraak van corona helaas al na één 

keer moest stoppen heb ik besloten om als het mogelijk is op 23 september 

een nieuw project een starten. Het project zal gebaseerd worden op “De  Za-

ligsprekingen”  Mattheus 5 : 3 t/m 10. Deze 9 woorden vormen het begin van 

de Bergrede. De data zijn 23 september, 14 oktober en 28 oktober 2020 van 

19.30 – 21.00 in De Nieuwe Stad. Heb je belangstelling mail of bel me dan 

even. Nel Klaver tel. 020 6951608, klavernel@planet.nl 

• Ook in de maand september is er geen film in De Nieuwe Stad. 

 

              KINDERWOORDDIENST 

 Het is voor iedereen een vreemde periode geweest. Jullie niet naar 

school, kerk een tijdje gesloten en dat allemaal door de Corona. Maar 

nu zijn jullie weer naar school, en starten wij ook weer met de 

kinderwoorddienst. Wel met een kleine wijziging in de kerk, maar dat 

gaan we jullie de komende periode uitleggen. 

Wij heten jullie weer van harte welkom en wij vinden het spannend om 

weer te mogen beginnen. 

 

  VREDESWEEK 2020 

 Het thema van de Vredesweek 2020 is “Vrede verbindt verschil”. Verschillen 

in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in morele 

opvattingen en de spanningen die dit oproept met de vrijheid van 

meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van mensen. Op een positieve 

en christelijke wijze omgaan met verschillen bevordert de vrede, rust en 

dialoog binnen onze samenleving. Juist daar gaat het in het Koninkrijk van 

God om. Ik wens u allen toe samen te mogen leven in dat Koninkrijk van 

Vrede waar verschillen boeiend zijn en de samenleving kleurrijk, dat is mooi, 

maken. Ons gebed is dat het Koninkrijk van vrede wereldwijd moge komen. 

 

Pater Frans Mulders SMA. 

 

Volledige tekst op de website.  



 LITURGISCH ROOSTER voor SEPTEMBER  
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. 

 

Eerste Communie viering 

Deze besloten viering zal, weliswaar verlaat, plaatsvinden op zondag 13 

september. 

Tijdstip 12:30-13:30 uur, na onze reguliere viering. 

 

Vormselviering 

Op zaterdag 19 september om 16:30 uur. Besloten viering met Mgr. J. Hen-

driks en pater Yan Asa. 

 

 

Katholieke vieringen in zorgcentra 

Deze maand zijn de vieringen in de centra nog steeds afgelast, met 

uitzondering van: 

Evian Roland Holsthuis, viering op 22 september om 15:00 uur. 

In  Eben Haëzer worden op 6 en 20 september om 10:30 uur weer 

oecumenische vieringen gehouden onder voorbehoud van corona 

besmettingen in het tehuis. Er is beperkte ruimte dus de kans bestaat dat u 

niet toegelaten wordt. 

 

 PAROCHIE AGENDA 

9 september 20:00 uur Werkgroepen overleg 

 

 COLLECTES in JULI 2020 

voor de parochie € 751,30  voor de diaconie € 72,20 

kaarsengeld €   63,10 misintenties € 30,00 


