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Het is weer november, we zitten midden in de herfst. Eind deze 
maand sluiten we het lopende Kerkelijk Jaar af, waarna dan het 
z.g. Jaar C begint, een jaar waarin de lezingen vooral gebaseerd 

zijn op het Lucas-evangelie. Het Kerkelijk Jaar begint altijd op de 
eerste Advents-zondag. We vieren dit samen met de PGZO in 
een oecumenische viering op zondag 28 november, 11:15 uur. Na 
of tijdens de kerkdienst wordt er gecollecteerd voor Solidaridad. . . . . . . . . 

 
 
 
 
 

Het is begin november, en daarom aandacht voor alle overleden 
gelovigen. Op 1 november is het Allerheiligen, een gezamenlijke 

feestdag voor alle heiligen die geen eigen feestdag hebben. 
En dinsdag 2 november vieren we Allerzielen, met een Eucharis-
tieviering om 19:00 uur waarin we al onze dierbare overledenen 

gedenken, en vooral hen die het afgelopen jaar zijn gestorven. Pa-
ter Yan Asa zal tijdens deze viering voorgaan. 

  



Kerstmarkt 
De jaarlijkse Kerstmarkt kan dit jaar gelukkig weer gewoon georganiseerd 
worden. En wel op zaterdag 20 november. Op de Kerstmarkt zijn leuke din-
gen te koop, zoals boeken, kunstnijverheidsproducten of goede brocante. Na-
tuurlijk kan er koffie of thee gedronken worden of limonade. De opbrengst 
van de Kerstmarkt is altijd bestemd van het onderhoud van het ons eigen 
kerkgebouw De Drie Stromen. De markt is open van 10:00 tot 16:00 uur. 
 

Klimaat pelgrims op bezoek, 9-10 oktober 
Van 30 september tot 11 
oktober liepen 31 kli-
maatpelgrims door Ne-
derland, op weg naar 
de klimaa op in Glas-
gow. Zaterdags kwam 
de internationale groep 
van 31 deelnemers, sa-
men met vele Neder-
landse mee-wandelaars, 
aan bij de Drie Stromen-
kerk. Ze hadden een 
tocht van 25 km vanuit 
Maarssen achter de rug. 
Ze werden door de vrijwilligers ontvangen met thee en koffie, en konden zich 
opfrissen. Sven Bergström uit DNS zorgde voor een smakelijke maaltijd, en 
daarna was het tijd voor de eucharistie van 19:00 uur met mooie zang. Pater 
Frans Mulders ging voor in deze Engelstalige viering. Hij benadrukte dat de 
schepping ons gegeven is: “Ons gezamenlijk thuis”. En dat wij een verant-
woordelijkheid hebben om deze wereld om te vormen tot een hemel op 
aarde. Het hele weekend waren veel vrijwilligers in actie. Zondag was een 
publieksdag, er kwamen zo’n 150 mensen naar het kerkplein om die dag mee 
te lopen, opnieuw 25 km, via Ouderkerk en Schiphol naar Hoofddorp. De or-
ganisatoren en meehelpende vrijwilligers kijken met voldoening terug op het 
verloop van dit weekend. Ze hebben een steentje kunnen bijdragen aan het 
welslagen van de doelstellingen waarmee deze Pelgrimstocht gelopen is.  
Op onze website een terugblik van Wim Hilderink en enkele foto’s.  
  



Vormsel 
Wil uw kind het Heilig Vormsel ontvangen? In januari 2022 gaat er een voor-
bereidingsgroep van start, samen met de vormelingen uit Duivendrecht. Zo-
wel de voorbereidingen als het vormsel zelf zal dit jaar plaats vinden in de 
parochie van de H. Urbanus. Jongeren vanaf de leeftijd van het voortgezet on-
derwijs kunnen aangemeld worden of zichzelf aanmelden op het parochie-
centrum. Er wordt volgend jaar ook een volwassene gevormd, die een apart 
voorbereidingstraject volgt in onze parochie. Volwassenen die zich daarbij 
willen aansluiten kunnen dat melden bij pater Yan Asa (06 4229 4134) of op 
het parochiecentrum. Aanmelden voor zowel volwassenen als jongeren is 
mogelijk tot eind november. 
 

“De armen heb je altijd bij je” (Mc 14:7) 
Zondag 14 november is het Werelddag van de Armen. We vieren rondom 
deze dag het Caritasweekend. De paus zegt, dat we door te delen gelijkwaar-
dig worden aan de armen, door te delen staan we naast `de armen in plaats 
van hen te vernederen met een aalmoes.  
In onze parochie zal in het Caritas-weekend een inzameling van goederen in 
natura gehouden worden, ten behoeve van Stap Verder. Op 30-31 oktober en 
6-7 november liggen achter in de kerk brie es klaar waarop de gewenste arti-
kelen worden aangegeven. 
 

Parochievergadering van 28 oktober 
Op donderdag 28 oktober is er een parochievergadering geweest. Het thema 
was: “Hoe kerken we, als interculturele parochie de Graankorrel, binnen het samen-
werkingsverband?” De eerste vraag ging over de rol van de parochievergade-
ring, voldoet die in de huidige vorm? Is de term vergadering wel goed? Is de 
avond wel een geschikte tijd? Er kwamen ideeën voorbij waar zeker iets mee 
gedaan zal worden. Het tweede punt op de agenda was: het behouden van de 
eigenheid van onze parochie binnen Clara en Franciscus. Frans Mulders 
stelde dat migratie nooit zal stoppen, die is van alle tijden, dus houdt hier re-
kening mee. Ook hier hoorden we interessante nieuwe gezichtspunten. Er is 
veel gezegd over hoe kinderen en jongeren bij de parochie betrokken kunnen 
zijn en blijven, en nieuwe bewoners. Het was een zinvolle avond, waarmee 
het bestuur aan het werk kan gaan. Een uitgebreider verslag komt op de web-
site van de parochie, www.parochiedegraankorrel.nl  
   



Solidaridad 
In de Adventstijd wordt traditiegetrouw gecollecteerd voor Solidaridad. Deze 
collecte is op de eerste zondag van de Advent, het weekend van 27 en 28 no-
vember. Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles wordt ge-
maakt en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties. 
Wij ondersteunen dit uitgangspunt en bevelen deze collecte van harte aan. 
 

Graankorrels 
• Doopinformatie krijgt u via het parochiesecretariaat. Dopen gebeurt 
altijd tijdens een viering op zaterdagavond 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. 
 

Liturgisch rooster DDS voor november 
Dinsdag 2 november Allerzielen, met een Eucharistie om 19:00 uur. 
Vrijdag 5 november eerste-vrijdag-viering met daarna aanbidding, 11:00 uur. 
Alle zaterdagen een avondviering om 19:00 uur.  
Zondagen 7, 14 en 21 november een zondagsviering om 11:15 uur.  
Zondag 28 november om 11:15 uur een oecumenische viering, voorgangers  
 zijn pater Frans Mulders en dominee Justine Aalders.  
Elke zondag kinderwoorddienst om 11:15 uur.  
In HRH-huis eucharistie op woensdag 10 en 24 november om 15:00 uur. 
Dopen: tijdens de vieringen van 6 november en 7 november. 
 

Parochie agenda 
11 november 19:30 uur MOV-PCI overleg 
12 november 17:00 uur Bestuursvergadering 
28 november  Verkoop van eten door de Graankeuken 
 

Collectes in september 2021 
voor de parochie € 1.127,74  voor de diaconie € 164,90 
kaarsengeld €   74,82  giften / misintenties € 45,-- 
     Samen Kerk € 27,-- 
De stand van de actie Kerkbalans bedraagt per 25 oktober € 10.911,-- 


