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SEPTEMBER 
Eerste Heilige Communie op 25 september 

Na een korte intensieve voorbereiding zullen 21 kinderen uit onze 

parochie hun Eerste Heilige Communie mogen ontvangen. De fees-

telijke eucharistieviering op 25 september begint om 11:15 uur en 

de kinderen zijn er al wat vroeger, om zich goed te kunnen voor-

bereiden. Pater Yan Asa zal voorgaan tijdens deze dienst, wat 

dan meteen ook de laatste viering is, voordat hij  met verlof 

gaat. We wensen de 

kinderen alvast een 

mooie dag toe. 

 

 

Ziekendag 

Het is tijd om u op te geven. Het aanmeldformulier ligt achter in 

de kerk, het staat ook op de website van de parochie.  

Aanmelden vóór 10 oktober via een volledig ingevuld formulier.

Matteüs 19:14 - Maar Jezus 

zei: "Laat die kinderen met 

rust. Laat ze naar Mij toe 

komen en houd ze niet tegen! 

Want het Koninkrijk van God 

is voor mensen zoals zij."  

 



Parochiedag, 27 augustus, een verslag 

Er was weer een parochiedag, de eerste sinds we het 50-jarig bestaan van 

onze parochie vierden, zomer 2019. En het was een mooie dag. Als u niet in 

de gelegenheid was om het mee te maken, dan heeft u echt iets gemist. Na 

koffie en broodjes luisterden we in de kerkzaal naar de inspirerende inleiding 

van Jaap v/d Meij, over het proces van zaaien en groeien binnen onze paro-

chie en binnen de gehele kerkgemeenschap en de noodzakelijke aanwezig-

heid van Gods Geest daarbij. Zoveel mogelijk informatie komt op de website 

van de parochie te staan, met foto’s en resultaten, ook Jaap zijn inleiding.  

Ondertussen waren de aanwezige kinderen bezig om echte zaadjes in echte 

aarde te zaaien. Daarna was het tijd voor muziek. Met zijn mooie stem zong 

de kleine Credo o.a. het lied ‘De Zaaier’, begeleid door het zuivere vioolspel 

van zijn zusje Salvea en de gitaar van zijn vader.  

Hierna gingen de aanwezigen uit elkaar. Elke workshop trok tussen de 5 en 

10 deelnemers. Je kon actief aan de gang: naar buiten voor een wandeling met 

meditatie, of met zaadjes kaarten versieren die aan het eind van de dag als 

herinnering mee naar huis gegeven werden, een quiz om te testen hoeveel je 

eigenlijk weet van het Oude en het Nieuwe Testament, het zingen van een 

nieuw lied ‘Schenk mij uw Geest’. De activiteiten sloten aan op de bevindin-

gen van het Parochieberaad van 29 mei. Velen hebben toen opgemerkt dat er 

meer aandacht zou moeten zijn voor wie dat nodig heeft, ook dat we elkaar 

meer willen ontmoeten of samen iets doen. In twee workshops is daarom ge-

sproken over het opstarten van resp. een bijbel-leesgroep en een zieken- en 

ouderenbezoekersgroep. De uitkomsten hiervan zijn veelbelovend.  

Na een drinkpauze weer terug in de kerkzaal, presenteerden de verschillende 

werkgroepen uit onze parochie zich. Verhelderend om te horen wat er zoal 

gebeurt voor en achter de schermen, en vanuit welke motivatie men zich voor 

de parochie inzet. Daarna even rust, en toen konden de ± 75 deelnemers aan 

tafel met heerlijk warm eten, klaargemaakt door verschillende parochianen. 

De mooie viering vormde een passende afsluiting van deze dag. We hebben 

ook geteld hoeveel parochianen niet alleen aanwezig waren, maar ook vooraf 

of tijdens de dag een actieve rol gespeeld hebben. Door iets voor te bereiden, 

te presenteren, te koken, in te schenken, te vertellen. Dat was veel, zo’n 35. 

Aan het eind van de viering werden er door Wim Hilderink dan ook heel veel 

bloemen uitgereikt. En elk bedankje opnieuw werd door alle aanwezigen be-

geleid met een welgemeend applaus.  

Kijk verder op onze website www.parochiedegraankorrel.nl   



Graankorreltjes 

• QR-code september 

Deze QR-code kunt u in september gebruiken voor een 

digitale bijdrage aan de collecte. 

• Kerstkoor zangers gevraagd 

U kunt als gastzanger meezingen tijdens de kerstsamen-

zang op 11 december. De eerste repetitie is maandag-

avond 28 oktober. Generale repetitie maandag 5 dec. en woensdag 7 decem-

ber is de try-out. Mensen met enige zangervaring kunnen 7 weken mee oefe-

nen op maandag- én woensdagavond van kwart voor acht tot kwart voor ne-

gen in De Drie Stromen kerk te Amsterdam, Gaasperdam. De kosten zijn  

€ 5,-- voor muziek en repetities. Info en aanmelden: jacquesvdmeer@gmail.com  

06-81218424 of henk.fransen@kpnmail.nl  06-44572484. 

• Op zoek naar een cantor 

De PGZO is voor de Cantorij op zoek naar een cantor die één keer per week 

mee wil repeteren en die houdt van samenwerken in een gezellig koor. Er 

staat de gebruikelijke vrijwilligersvergoeding van PGZO tegenover. Belang-

stelling? Mail naar Gracia Bedeker  (gbedeker@gmail.com). 
• Vredesweek 

Van 17 t/m 25 september worden er door het hele land activiteiten georgani-

seerd rondom het thema ‘Generatie Vrede’: van filmavonden tot festivals, van 

vieringen tot debatten. Al die verschillende activiteiten komen samen in één 

Vredesweek. Wilt u er meer over weten, ga dan naar Vredesweek.nl  In onze 

kerk staat de viering van 17 september in het teken van de Vredesweek. 
 

Activiteiten in het kader van Laudato Sí 
5 september, 20.00 uur, Viering in het kader van de scheppingsperiode, in de 

tuin van de Sint Urbanuskerk, Rijksstraatweg 230 in Duivendrecht 

27 september en 6, 13 en 17 oktober, 19.30 uur, Lectio Divinia (Gods Woord 

met het hart lezen), in de Anna Bonifatiuskerk, 2e Oosterparkstraat 246. 

29 september, 27 oktober en 24 november, 19:30 uur, Leesgroep rond de ency-

cliek Laudato Sí, in het Jeannette Noëlhuis, Dantestraat 202 in Venserpolder. 

Meer informatie is te vinden op onze website. Op zaterdag 13 augustus stond 

er in dit verband een schoonmaakactie gepland rondom onze kerk. Helaas, 

het was zo ongeveer de heetste dag van het jaar en er was weinig tijd om het 

goed voor te bereiden. Er is wel wat afval opgeruimd, maar een volgende 

keer willen we het wat gestructureerder aanpakken.  



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

Vrijdag 2 september eerste-vrijdag-viering met daarna aanbidding, 11:00 uur. 

Zondag 18 september aandacht voor de Vredesweek.  

Zondag 25 september om 11:15 uur Eerste Heilige Communieviering.  

Op 4, 11 en 18 september kinderwoorddienst tijdens de viering.  

In HRH-huis eucharistie op woensdag 14 en 28 september om 15:00 uur. 

In De Venser eucharistie op woensdag 21 september om 15:45 uur. 

In Eben Haëzer oecumenische dienst op 25 september om 14:30 uur. 
 

Parochie agenda  
Repetitie Bijlmermeerkoor, af en toe op donderdagavond, 19:30 uur. 

Repetitie koor Gaasperdam elke woensdagavond, 20:00 uur. 

Repetitie dameskoor Mamyo elke maandagochtend,10:30 uur. 

Rouw- en trouwkoor maandagmiddag 5 september, 14:00 uur. 

Spreekuur van pater Yan elke vrijdagmorgen tussen 11:00 en 13:00 uur. 

5 september 19:30 uur  voorbereiding ziekendag 

9 september 17:00 uur  bestuursvergadering 

4, 11 en 18 september 10:30 – 13:00 uur  les voor de EHC 

10-11 september Saamhorig ligt klaar voor de bezorgers 

25 september na de viering  Graankeuken 
 

Collectes in juli 2022 
voor de parochie € 1.232,15 diaconie € 102,10 

misintenties  €   25,-- kaarsengeld €   99,20 

Actie Kerkbalans  € 818,-, de jaarstand was op 28 augustus  € 7.921,-- 

Vakantie pater Yan Asa, 27 september tot 23 december 
Pater Yan vertrekt op vakantie, voor een welverdiend weerzien met zijn 

familie in Indonesië en hij zal net voor Kerstmis weer bij ons terug zijn. 

Het spreekuur op vrijdagmorgen vervalt in deze periode. Zijn parochie-

telefoon (06 2216 5897) is dan niet in gebruik. Tijdens de vakantie van 

pater Yan zullen de Eerste-vrijdag-vieringen om 11:00 uur wel 

doorgaan, pater Frans Mulders neemt die over. 

Voor ziekenzalving en uitvaart zal pater Marianus waarnemen, hij is via 

het telefoonnummer 06 4895 4567 bereikbaar. 

 


