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Informatie voor september 2021
RK Parochie De Graankorrel Amsterdam Zuidoost – kerkcentrum De Drie Stromen
www.parochiedegraankorrel.nl
telefoon: 06 5878 5614 mail: pardegraankorrel@hetnet.nl

SEPTEMBER
Thema Vredesweek: ‘Inclusief Samenleven’

‘Ten slotte zeg ik tegen jullie allemaal: Maak geen ruzie met
elkaar. Leef met elkaar mee, en houd van elkaar als broers
en zussen. Wees vriendelijk en bescheiden.’
1 Petrus 3:8

18-26 september

Klimaat-pelgrimstocht
In oktober is er een klimaat-conferentie in Glasgow. Voorafgaand daaraan
loopt een groep christenen door Europa, van Polen naar Schotland, om aandacht voor het klimaat te vragen. De pelgrimstocht komt begin oktober door
ons land en op elke dagreis kunnen mensen een stuk meelopen. Onze parochie is direct betrokken bij deze pelgrimstocht. Aan de kerken is namelijk gevraagd, onderweg onderdak te verzorgen voor de pelgrims. Onze kerk doet
hieraan mee. De Drie Stromen is beschikbaar gesteld door de Beheerscommissie, en zal in de nacht van 9 op 10 oktober onderdak bieden aan de groep pelgrims. De parochianen zijn uitgenodigd, om de viering van zaterdagavond
19:00 uur bij te wonen, en na afloop, bij een kopje koffie of thee, kennis te maken met de pelgrims. Zondags loopt de groep verder naar Hoofddorp.

Geloof in Geluk
In de Koepelkathedraal Haarlem is de thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’
te zien. Die gaat over het zoeken, delen en verbeelden van geluk. Aan twintig
vertellers is gevraagd op het thema geluk te reflecteren. Onder hen zijn de
Haarlemse burgemeester Jos Wienen, priester/ kunsthistoricus Antoine
Bodar, actrice Sanne Vogel, waterpolo-coach Robin van Galen en bisschop Jan
Hendriks. De tentoonstelling omvat foto’s, video’s, kunstwerken, poëzie,
podcasts en muziekcomposities.
De tentoonstelling is opgebouwd op basis van speciaal voor dit thema gemaakte orgelcomposities, het lopen van een labyrint door de KoepelKathedraal en persoonlijke verhalen. Wie de Geloof in Geluk-route loopt, krijgt een
plattegrond met daarop alle punten waar iets valt te beleven.
Geloof in Geluk is van 28 augustus 2021 t/m 3 april 2022 te zien.
De KoepelKathedraal is op maandag t/m zaterdag geopend van 10.30 tot
17.00 uur en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Entree (incl. beklimming torens): volwassenen € 8,50, online € 7,50, kinderen 5 t/m 12 jaar € 4,- (tot 4 jaar
gratis. Meer info www.koepel-kathedraal.nl

Vieringen in ouderencentra
De vieringen in het Henrëtte Roland Holsthuis zijn na de corona-stop weer
hervat. Pater Noom zal daar voorgaan in een eucharistieviering op elke 2e en
4e woensdag van de maand, om 15:00 uur. Deze maand op 8 en 22 september.
In de andere centra worden de ontwikkelingen nog even afgewacht.

Eerste vrijdagviering
Met ingang van vrijdag 3 september zal pater Yan op elke eerste vrijdag van
de maand een Eucharistieviering verzorgen, met aansluitend aanbidding. Die
viering begint om 11:00 uur. Daarna is er koffie, en tot 13:00 uur het wekelijkse spreekuur. Op de andere vrijdagen is er een inloop-spreekuur van 11:00
tot 13:00 uur. Een afspraak daarvoor maken is niet nodig.

Werelddag voor Migranten en vluchtelingen
De katholieke kerk viert elk jaar op de laatste zondag van september de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen. Naar aanleiding van deze dag organiseren het Bisdom Haarlem-Amsterdam, Cordaid, Sant’ Egidio en de Vastenactie op zaterdag 25 september 2021 een bijzondere bijeenkomst in de Mozes en Aäron-kerk in hartje Amsterdam. De Werelddag voor Migranten en
Vluchtelingen heeft als thema ‘Naar een steeds groter wij’, een thema dat
Paus Franciscus heeft uitgekozen. Voor het programma is samengewerkt met
nieuwkomers in onze samenleving. De ontmoeting staat centraal, ook bij de
gezamenlijke lunch waarmee de bijeenkomst wordt afgesloten. Mgr. Jan Hendriks zal deze speciale bijeenkomst openen. Op zaterdag 25-09-2021 van 10.00
tot 13.30 uur, lunch inbegrepen, deelname is gratis.
Informatie en aanmelding via caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Graankorrels
•
Doopinformatie krijgt u via het parochiesecretariaat. Er is momenteel
een wachtlijst. Dopen is in het laatste weekend van de maand tijdens de viering op zaterdagavond en/of zondagmorgen.
•
Fotograferen/filmen is tijdens vieringen niet toegestaan. Dit kan en
mag alleen als er vooraf toestemming is gevraagd en verkregen.
•
Sylvia van Rijn is nog niet volledig hersteld. Voor geestelijke bijstand
rond ziekbed en overlijden, neem contact op met pater Yan
Asa 06 2216 5897.
•
Alle corona-veiligheidsregels blijven nog van kracht,
zoals handen ontsmetten, afstand houden, en thuisblijven bij
klachten.
•
In de webwinkel van Kerk in Nood is te koop: een sleutelhanger met een engel, gemaakt door christenen in Bethlehem. Hij kost € 5,25 via www.kerkinnood.nl

Geen Ziekendag in 2021
Evenals vorig jaar vindt het locatie-bestuur het niet verantwoord, om
dit jaar in oktober een ziekendag te organiseren. De meesten van ons
zijn gevaccineerd, maar het virus is nog lang niet verdwenen. Zowel
bij de ziekenzalving als bij het ontvangen van de H. Communie is
sprake van direct contact. Ook tijdens de rest van de dag zal het
moeilijk zijn om de vereiste anderhalve meter afstand te bewaren.
Wie vanwege de gezondheidssituatie of geestelijke nood individueel
de ziekenzalving zou willen ontvangen dient daarvoor zelf contact op
te nemen met pater Yan Asa (06 2216 5897).

Liturgisch rooster DDS voor september
Op vrijdag 3 september Eerste-vrijdagviering met aanbidding om 11:00 uur.
Op alle zaterdagen avondviering om 19:00 uur. Aanmelden niet nodig.
Op alle zondagen een zondagsviering om 11:15 uur. Voor de zondagsvieringen is het nog wel nodig om vooraf aan te melden.
Op zondag 12 september kinderwoorddienst om 11:15 uur.
Op woensdag 8 en 22 september in HRH-huis eucharistie om 15:00 uur.

Parochie agenda
3 september
10, 17 en 24 september
26 september
27 september

12:00-13:00
11:00-13:00
12:30 uur
19:30 uur

spreekuur pater Yan Asa
spreekuur pater Yan Asa
verkoop eten door de Graankeuken
koren-overleg

Collectes in juli 2021
voor de parochie
€ 897,15
voor de diaconie
kaarsengeld
€ 57,65
giften / misintenties
Graankeuken
€ 150,-De stand van de actie Kerkbalans bedraagt per 23 augustus

€
€

104,60
25,--

€ 9.129,50

