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St. Petrus Parochie,  Snuiverstraat 2, 
1561 HD Krommenie,  075 – 6281208 

Matthé Bruijns, pastor,   
petrusvis@planet.nl 
Website: www.st-petrusparochie.nl 
Twitter: @PetrusKrommenie  
Facebook: @St.Petrusparochie 

Spreekuur parochiesecretariaat: 
Donderdag van 09:00 tot 10:00 uur of op afspraak. 
Woensdag niet bereikbaar. 

Parochieraad 
Voorzitter: Guusje Verhoeven,  
075 – 628 7818, j.verhoeven44@chello.nl 
Secretaris: vacant 
Penningmeester: Pim Gorter, 075 – 657 1248, 
pim@boonassendelft.nl 

Bestuur Parochieverband Zaanstreek 
Voorzitter: Pastoor Floris Bunschoten 
Secretaris: M.J.A. Hijne  
Penningmeester A.J.H. Reijns 
kerkbestuur.pvz@gmail.com 

KERKBALANS 
NL42INGB 0001 975 736 
t.n.v. Petrus Parochie Krommenie 
Rekeningnummer voor alle andere zaken: 
NL58INGB 0000 290 073 
t.n.v. Petrus Parochie Krommenie  

Pastores in de regio 
M. Bruijns, pastoraal werker
petrusvis@planet.nl
075 – 6281208
F. Bunschoten, pastoor    075 – 6874385
J. Hoekstra, diaken   075 – 6160053 
A. Goedhart, pastoor   075 – 6164807 
N. Kerssens, kapelaan   06-44206738

De volgende editie van De Rots verschijnt in de 
week van 17 februari. U kunt uw bijdragen 
aanleveren tot 3 februari. 
Email: redactie.derots@hotmail.com 

Parochiële Charitas  
IPCI Zaanstreek, lokale werkgroep St. Petrus 
Voorzitter: Frans van Rooij,  
Secretaris: Hans Vrouwe  
Bankrekening: NL79TRIO0198107439  
t.n.v. IPCI Zaanstreek, onder vermelding van 
St. Petrusparochie.  

Uitvaartvereniging Geloof, Hoop en Liefde 
Kantoor en ledenadministratie: 
Beukestraat 34, 1561 KJ Krommenie,  
075 – 640 9101 
Voor uitvaart bellen: 0800 - 0375 o.v.v. 
lidmaatschap GHL 
------------------------------------------------------------------
KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord 
Krachtig, Betrokken en Ondernemend 
Voorzitter:  Peter Smit 
Tel.:              075-6282517
E-mail:  pcs.smit@kpnmail.nl 

Vijf minuten na begin van de viering gaan de 
hoofdingangen van de kerk op slot om insluiping 
tegen te gaan. De zijingang, bedoeld voor 
gebruikers van rolstoelen en rollators blijft voor 
laatkomers open. Ook de fietsenstalling links naast 
de kerk is tijdens de viering afgesloten. 

Ontmoetingspastoraat 
Als parochiegemeenschap leven we graag met u 
mee in lief en leed. Bij verblijf in het ziekenhuis of 
verpleeghuis, of als u wat langer thuis ziek bent, kan 
het heel gezellig zijn als een mede-parochiaan bij u 
op bezoek komt. Als u behoefte heeft aan een 
bezoek neem dan contact op met: 
Lidy Cool-Meulemans, 075 – 6226621 of via het 
parochiesecretariaat. 
Ook vreugdevolle momenten willen wij met u 
meevieren. Gaat u trouwen, is er een baby geboren 
of heeft u een huwelijksjubileum? Stuur ons een 
kaartje, (Snuiverstraat 2, 1561 HD Krommenie) 
zodat we daar aandacht aan kunnen besteden.  

Redactieadres De Rots 
Snuiverstraat 2, 1561 HD Krommenie 
Email: redactie.derots@hotmail.com De redactie 
behoudt zich het recht voor om ingezonden 
artikelen te bewerken en/of in te korten. Maximale 
lengte: 500 woorden per artikel, en graag zo ‘plat’ 
mogelijk, dus geen cursief, vet, opsommingstekens 
ed.

mailto:kerkbestuur.pvz@gmail.com
mailto:redactie.derots@hotmail.com
mailto:pcs.smit@kpnmail.nl
mailto:redactie.derots@hotmail.com
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Pastoraal Voorwoord 

Wensen voor deze tijd… 
Aan BIJNA het einde van 2019 willen wij allen 
die zich dit afgelopen jaar voor de Kerk, de 
parochies, hebben ingezet van harte danken. 
Uw steun, gebed, vrijwilligerswerk, bijdrage op 
allerlei manieren, doen er toe en dragen onze 
geloofsgemeenschappen naar de toekomst. 
Wij, uw pastoraal team, wensen u een zinvolle 
en gezegende Advent. Dat deze tijd van 
verinnerlijking en stil uitkijken naar het heil dat 
al daagt in de verte, u goed mag doen. En 
daarna een Zalig Kerstmis, goede jaarwisseling 
en hartverwarmende Kersttijd.  
pastoor F. Bunschoten, pastoor A. Goedhart, 
kapelaan N. Kerssens, pastor M. Bruijns, diaken 
S. Fieggen, diaken J. Hoekstra.

Met weemoed… 
Het is bij iedereen inmiddels wel bekend. De 
Wormerveerse kerkgangers trekken heel 
binnenkort weg uit een geliefd kerkgebouw in 
onze Zaanstreek. Door de verbondenheid met 
elkaar als katholieken in deze regio is het ook 
een afscheid voor ons allemaal. De Onze Lieve 
Vrouw Geboortekerk, ontworpen in Romaanse 
stijl door Jan Stuyt, was sinds 1915 huis van 
God en huis van mensen. Daarvoor stond op 
die plek vanaf 1764 of 1794 een schuilkerk. Al 
lange tijd dus waren mensen op dat heilige 
stukje grond aan de Marktstraat met hun ziel 
en zaligheid bezig. Ze zochten en vonden er de 
ontmoeting met God, Moeder Maria, 
medegelovigen. Een onderdak voor geestelijk 
leven en een schuilplaats van geloof, gebed, 
vertrouwen, vergeving, gesterkt worden, 
sociale contacten, zang, samen eten, 
missieprojecten, zorg voor armen, onderricht 
worden in de leer van Jezus, feest vieren, het 
afscheid nemen van dierbaren, nog zoveel 
meer. We zijn dankbaar voor al het goede dat 
mocht gebeuren in de Onze Lieve Vrouw 
Geboortekerk. We denken aan al die 
voetstappen die er liggen van zoveel 
betrokkenen en aan het herderschap dat 
priesters en pastoraal werkenden getracht 
hebben uit te oefenen naar het Hart van de 
Heer. 

Na constructief overleg met alle betrokkenen 
en met de bisschop is ten kantore 
van Dijkhuis en Koeman 
Notarissen door de secretaris van 
het kerkbestuur en 
ondergetekende de overeenkomst 
van handtekeningen voorzien 
waarmee het kerkgebouw en de pastorie van 
de Onze Lieve Vrouw Geboorteparochie over 
zullen gaan in het bezit van Jan Vet BV. Dat was 
op 18 oktober, in aanwezigheid van Ank 
Berkhout, Jos Noordeloos, medewerkers van 
Bouwbedrijf Vet en van Brantjes Makelaars en 
de notaris.  
Het geeft een ‘dubbel’ gevoel dat de katholieke 
Kerk en het christendom in West-Europa nog 
steeds in een krimp zitten terwijl een kerk als 
de Onze Lieve Vrouw 
Geboorte gebouwd is in een 
tijd van groei. Dat juist een 
Wormerveerse onderneming 
de zorg voor dit 
karakteristieke gebouw 
overneemt, met respect voor 
het buitenaanzicht, kan de 
pijn niet helemaal wegnemen 
maar wel iets verzachten.  
Nog éénmaal vieren onze 
Wormerveerse zusters en 
broeders de nacht van de 
geboorte van Jezus samen 
onder het dak van HUN Onze Lieve Vrouw 
Geboortekerk, rond het vertrouwde altaar. Na 
de jaarwisseling en het Driekoningenfeest 
vieren we op zondag 12 januari met weemoed 
de allerlaatste Mis. Daarna zal de bisschop het 
gebouw aan de eredienst onttrekken. Dan is 
het formeel en theologisch geen kerk meer. 
Alle gewijde zaken worden dan uit de kerk 
genomen. De prachtige zilveren godslamp 
wordt op 12 januari gedoofd, maar in de 
Petruskerk in Krommenie zal zij weer ontstoken 
worden en als godslamp gaan fungeren. 

Namens het pastorale team, 
pastoor F. Bunschoten 
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R.K. Parochieverband Zaanstreek 

H. Bonifatius - H. Jozef - H. Maria Magdalena - H. Maria Magdalena - HH. Martelaren van Gorcum -
H. Odulphus - O.L.V. Geboorte - H. Petrus

Contactadres: Dorpsstraat 570 1566 BZ Assendelft 
E-mail: kerkbestuur.pvz@gmail.com

Hieronder een samenvatting van wat 
besproken en afgehandeld is in de 
bestuursvergadering van 25 november jl. 

Algemene zaken 
Het nieuwe Huishoudelijk Reglement is klaar, 
met verwerking van de opmerkingen van de 
parochieraden. Ook de ontwikkeling van een 
gezamenlijke website vordert, met de 
webredacteuren van de parochies vindt 
overleg plaats.  Aan een gezamenlijk logo 
wordt gewerkt. 

Verkoop 
O.L.V. Geboortekerk
De verkoop is rond. Na de afscheidsviering op
12 januari wordt de kerk aan de eredienst
onttrokken. De parochie als zodanig fuseert
met de Petrus in Krommenie, maar ieder kan
zelf een andere keus maken. Op 26 januari is
er in de Petrus een welkomstviering. De
pastoraatsgroep hoopt actief te kunnen
blijven. Plaatsgebonden diaconale activiteiten
vonden onderdak bij de PKN gemeente.

HH. Martelaren van Gorcumkerk 
Het proces van verkoop verloopt moeizamer 
dan was voorzien. Dat leidt tot veel 
onzekerheid voor de parochie. Mocht het met 
de eerst-gegadigde niet lukken, dan komt een 
alternatief in beeld.  

Parochiezaken 
Verschillende kerken werden geconfronteerd 
met noodzakelijk groot onderhoud aan hun 
daken. De lichtjesavond op het kerkhof in 
Krommenie was een groot succes. Op 26 
januari verwelkomt de Petrusparochie de 
nieuwe parochianen uit Wormerveer, iedere 
zondag zal er heen en terug busvervoer zijn 
naar de viering in de Petrus.  

In de Jozef is een goed bezochte en goed 
verlopen avond gehouden om zich te 
bezinnen op de toekomst. Net als elders is het 
natuurlijk toch de vraag hoe lang we nog door 
kunnen gaan op de oude voet. Achterliggende 
gedachte, een testament moet je niet maken 
vlak voor je doodgaat, daar moet je in een 
veel eerder stadium goed over na denken.  
Veel waardering is er voor de besluiten die de 
parochies van Wormerveer en de Koog 
hebben genomen: omdat de lasten te zwaar 
werden voor hun krimpende en vergrijzende 
gemeenschappen is de dappere keus gemaakt 
om de grootste kostenpost, het gebouw, af te 
stoten.  

Besturen versus pastoraat 
Het bestuur van het parochieverband 
constateert dat zowel in dit gezamenlijke 
verband als in de parochieraden veel tijd en 
energie gaan zitten in materiële zaken en dat 
de pastores daar onevenredig veel tijd aan 
kwijt zijn, omdat het vrijwilligersbestand dat 
zich daar vroeger mee bezighield uitdunt. Een 
voorbeeld: er zou eigenlijk per locatie en op 
centraal niveau een veiligheidsbeleid moeten 
komen: brandpreventie, anti-diefstal, enz. De 
vraag is, wie o wie gaat dat oppakken? 

Maar ondanks de zorgen gaan we vol goede 
moed de kerstperiode en het nieuwe jaar 
tegemoet.  

Namens het bestuur,  Corrie van Sijl 

mailto:kerkbestuur.pvz@gmail.com
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Bij het afscheid van het kerkgebouw 
De sluiting van de O.L.V. Geboorte in Wormerveer 
De afgelopen weken werd duidelijk dat er bij de 
parochianen in Wormerveer verschillende 
inzichten zijn over de toekomst van de RK 
kerkgemeenschap in Wormerveer. Dat de kerk 
gesloten wordt betekend niet dat de parochie 
ook verdwijnt, de parochie Onze Lieve Vrouwe 
Geboorte blijft voorlopig bestaan, alleen heeft 
zij geen eigen kerkruimte meer.  
In de toekomst, als alles rond de verkoop is 
afgehandeld, zullen de Onze Lieve Vrouwe 
Geboorte parochie en de Petrusparochie in 
Krommenie en Assendelft Noord fuseren. De 
ledenadministratie blijft voorlopig in 
Wormerveer. We hopen dat de bezorgers van 
het parochieblad dat ook in de toekomst blijven 
doen. Want net als overal krijgen parochianen 
die dat wensen een parochieblad met nieuws 
over de katholieke kerk in de Zaanstreek. 
Daarin staan ook berichten over Wormerveer, 
over lief en leed, In memoriams van mensen 
die een kerkelijke uitvaart hebben gehad, over 
de vieringen in de Acht Staten op 
vrijdagmiddag die openstaan voor ieder die 
deze wil meevieren. 
Ook de pastorale zorg blijft zoals hij was. Het 
pastoresteam is verantwoordelijk voor het 
pastoraat in alle Zaanse parochies. Het 
telefoonnummer van de pastorie aan de 
Marktstraat en het emailadres zullen vervallen, 
maar iedere pastor blijft bereikbaar en 
beschikbaar.  
Het nieuwe centrale telefoonnummer is 075 – 
6281208 en het emailadres 
petrusvis@planet.nl. 
Mis- en gebedsintenties worden meegenomen 
naar de vieringen in de Petruskerk. Voor het 
opgeven van intenties kunt u gebruik maken 
van bovenstaand emailadres of de brievenbus 
van de pastorie aan de Snuiverstraat 2 te 
Krommenie. Iedere donderdagmorgen van  
9:00 – 10:00 uur is er spreekuur. 
De afgelopen jaren deelden we met elkaar lief 
en leed van parochianen: ook dat houden we 
vast. Het kerkgebouw is dan helaas wel 
gesloten, maar het kerk-zijn in de aandacht 

voor elkaar gaat gewoon door. En daar zijn we 
samen de ogen en de oren van. De vertrouwde 
mensen van de ‘opgeheven’ pastoraatsgroep 
en parochieraad zijn daarvoor gelukkig nog 
steeds aanspreekbaar. 

Er gaat veel veranderen. Hoe precies, daar 
hebben we nog geen exact idee van: dat zullen 
we gaande weg ontdekken en uitwerken.  
Iedere zondag is er vervoer met een bus van de 
Markstraat 4 naar de Petruskerk in Krommenie 
en natuurlijk ook weer terug. 

Voor sommige mensen valt het woord ‘kerk’ 
samen met het gebouw; zonder gebouw is er 
ook geen kerk. Wij hopen dat de gemeenschap 
van Wormerveer in de afgelopen eeuw heeft 
geleerd dat kerk meer is dan een gebouw, dat 
kerk een verzameling is van mensen die 
geloven in God, bewogen door de Geest van 
Jezus Christus en zijn Hemelse Vader. Dat kerk 
een beweging is van mensen die het leven 
willen delen, die naar elkaar omzien. Waar 
mensen zijn, daar gebeurt de kerk en dat 
blijven we doen. 
Dus graag tot ziens de komende weken aan de 
Markstraat en na 12 januari in de Petruskerk of 
elders in onze regio. 
(Dit artikel is verschenen in de laatste Open 
Deur van de Onze Lieve Vrouwe Geboorte 
parochie in Wormerveer). 

Zondag 12 januari om 10:00 uur zal de laatste 
viering in Wormerveer plaatsvinden. Daarna 
wordt het gebouw onttrokken aan de 
eredienst. Een aantal voorwerpen uit de kerk 
krijgen een nieuwe plaats in de regio. In de 
Petruskerk zullen de Godslamp, de marmeren 
taferelen uit het Hoogaltaar en de 
kaarsenstandaards een herbestemming krijgen. 
De bijzondere viering van welkom in 
Krommenie is op 26 januari.  

Matthé Bruijns, pastor. 

mailto:petrusvis@planet.nl
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Een gezegend jaar 

Gezegend ben je… 
wanneer je iemand mag ontmoeten 
die jouw vriendschap waard is. 

Gezegend ben je… 
wanneer er iemand is die dit jaar met jou, 
je vreugde deelt. 

Gezegend ben je… 
wanneer er iemand is die dit jaar… 
jouw tranen droogt 
en een bemoedigende hand op je schouder legt. 

Gezegend ben je… 
wanneer er iemand is die dit jaar 
omziet naar jou 
en samen met jou een stukje oploopt 
van een moeilijk deel van je levensweg. 

Gezegend ben je… 
wanneer er iemand is die jou een zegen noemt 

Ik wens je in dit jaar vrede, licht en goede zegen toe! 

Ria Casalod Brakenhoff 

Ook de redactie wenst u een 
Zalig Kerstfeest en  
een Gelukkig Nieuwjaar 
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Boekbespreking:  Paulus 

De (voormalige) Anglicaanse bisschop Tom 
Wright schreef een gedetailleerde biografie van 
de apostel Paulus. Duidelijk blijkt daaruit zijn 
enorme kennis van het culturele en religieuze 
leven van de eerste eeuw, met de ins en outs 
van de diverse Romeinse machthebbers, de 
verschillende filosofische stromingen en 
uiteraard de Bijbelse geschiedenis. Met die 
kennis vult hij veel hiaten in over de levensloop 
van Paulus zodat één doorlopend verhaal 
ontstaat tot aan zijn dood die Wright in het jaar 
64 dateert. Het is een vlot leesbaar boek dat 
zonder al te veel Bijbelkennis goed te lezen is. 
Achterin is een register opgenomen van 
Bijbelteksten en persoonsnamen. Als u altijd al 
eens ‘het verhaal van Paulus’ heeft willen lezen 
en niet terugschrikt voor 450 bladzijden dan 
bent u hier aan het goede adres. 
Toch zijn er wel wat theologische 
kanttekeningen te maken bij dit boek. Zo moet 
de lezer voor lief nemen dat Wright alle 
bronnen over Paulus kritiekloos in elkaar 
schuift. Hoewel het boek Handelingen pas een 
generatie na de brieven van Paulus geschreven 
is, vat hij dit op als een vrij letterlijk historische 
verhandeling.  Zo zou volgens hem de 
toespraak die Paulus in Athene op de 
Aeropagus heeft gehouden vanuit de tekst op 
twee minuten zijn te timen. Het verschil tussen 
de brieven die door vrijwel iedereen als echt 
van Paulus worden gezien en de brieven die ‘op 
naam van Paulus’ zijn geschreven veegt hij weg 
omdat ‘verschillen in schrijfstijl’ nu eenmaal bij 
iedereen voorkomen. Dat kan zijn, maar Wright 
gaat ook volledig voorbij aan de theologische  

verschillen tussen zijn verschillende Bijbelse 
bronnen. Het beeld dat in het boek 
Handelingen van Paulus wordt geschetst is 
namelijk echt anders dan in zijn eigen zeven 
‘echte’ brieven. De teneur is er zeer pro-
Romeins, Paulus is een Romeins Staatsburger 
wat hij in zijn eigen brieven niet noemt, en de 
radicale solidaire verbondenheid met armen is 
er veel minder. Wright neemt dit alles 
kritiekloos over. Ook de vernietiging van de 
tempel in Jeruzalem van het jaar 70 speelt geen 
rol in de visie van Wright. Waar de (door velen 
veel later gedateerde) brieven aan Efeze en 
Colosse spreken over ‘een nieuwe tempel’ 
verklaart Wright dat op een merkwaardige 
geestelijke manier, alsof de feitelijke tempel na 
de ballingschap nooit goed heeft 
gefunctioneerd. Ook het verschil in het 
‘Lichaam van Christus’ waarbij in de Eerste 
Korinthebrief alle ledematen en delen 
gelijkwaardig zijn, ten opzichte van de latere 
brieven waar Christus het hoofd van het 
lichaam wordt en tegelijk van de kerk,  wordt 
door hem niet als punt opgemerkt. Zo zijn er 
helaas nog veel meer theologische gebreken in 
dit boek. Gelukkig wordt af en toe ook recht 
gedaan aan het radicale geloof van Paulus in de 
gekruisigde Christus die in hem (Paulus) lijdt, 
leeft, en is opgestaan. Van zulke passages word 
ik dan weer enthousiast.  Dus…  als u de 
theologische onvolkomenheden voor lief 
neemt,  dan heeft u hier een prachtig boek aan. 
Tom Wright: Paulus, een biografie Franeker 
Uitgeverij Van Wijnen 2019  
ISBN 978 90 5194 555 3  450 blz. €29,95  
Kok Klever 
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Voor jong en voor oud 

Ben jij in Egypte geweest? 

Oma is ongerust. Telkens loopt ze naar het 
raam, om de straat in te kijken. Opa is ook 
ongerust, hij laat steeds iets vallen, omdat zijn 
handen zo beven. Trouwens, de hele buurt is 
ongerust, en dat is helemaal geen wonder... 
Jozef en Maria zijn al zes weken geleden naar 
Bethlehem vertrokken en nog steeds zijn ze 
niet terug. Zo'n reis! En dat nog wel terwijl de 
baby al bijna geboren zou worden. Oma was al 
bezorgd toen ze vertrokken. 
'Ben je mal moedertje', had Maria gezegd. 
'Over een paar dagen zijn we weer terug'.  
Dat is nu drie weken geleden. 
'Heb je al iets gehoord?', komt een buurvrouw 
vragen en als ze tranen ziet, troost ze: 'Maak je 
toch niet zo bang. De baby is natuurlijk geboren 
daar in Bethlehem. Dat begrijp je toch wel. 
Zodra Maria weer reizen kan komen ze terug, 
dat zal je zien'. 
'Is de timmerman thuis?', komt een man 
vragen, 'mijn deur is kapot... Wat zeg je?...  
Al zes weken weg?... Naar Bethlehem?... Mens 
toch, als er maar niets gebeurd is onderweg, 
het is zo'n rare tijd tegenwoordig...' 
Dan komt iemand met een ongeluksbericht:  
Er zijn razzia's geweest in Bethlehem. De 
koning heeft soldaten gestuurd, er is gevochten 
en gemoord... vooral kinderen. Oma huilt, opa 
huilt, en alle buren huilen. Er moet iets 
gebeuren zeggen de mensen. 'Ik ga naar 
Bethlehem om te zoeken', zegt Ome Willem. 
'Dan ga ik met je mee', zegt de zoon van de 
smid. Daar is Ome Willem wel blij mee, want de 
zoon van de smid is zo sterk als een beer. Na 
vijf bange dagen komen ze terug.  
'Ze zijn veilig', zegt Ome Willem. Hij 
heeft de man gesproken bij wie 
Jozef en Maria hebben gelogeerd, 
daar is de baby geboren. Jozef en 
Maria zijn met het kindje uit 
Bethlehem vertrokken voor het 
vechten begon. Jozef had er van 
gedroomd, had de man gezegd. Ze 
waren net op tijd gevlucht. Naar het 
land waar jullie vroeger gewoond 
hebben zouden ze gaan. 

'Dat moet Egypte zijn', zegt opa. 'Ja Egypte', 
zeggen de buren. Iedereen huilt weer, nu van 
opluchting en blijdschap. 
'Is het een jongen of een meisje?', vraagt oma 
door haar tranen heen. 'Stik, dat ben ik 
vergeten te  vragen', zegt Ome Willem.  
Maar de volgende dag weet iedereen het. Er is 
post uit Egypte! Ze hebben een zoon en ze zijn 
veilig! 'Ben jij in Egypte geweest, opa?', vragen 
de kinderen. 'Ik niet', zegt opa, maar mijn over-
over-over-over-overgrootvader wél...  en die 
van jullie ook'. 'Die van ons ook?', vragen de 
kinderen verbaasd. 
'Ja, die van jullie ook en die van iedereen hier 
uit de straat, van iedereen uit de stad, van 
iedereen uit dit land zelfs. Allemaal zijn we in 
Egypte geweest'. 
'Vertel eens opa', roepen de kinderen. 'Vraag 
maar aan oma', zegt opa. 'Die kan beter 
vertellen dan ik'. 
'Oma vertel es, vertel es over Egypte’. 
En oma vertelt: 'Egypte – het land waar we 
slaven waren – waar we hard moesten werken 
– waar we in kampen zaten – door soldaten
bewaakt –  bedreigd – uitgebuit. Die dagen
hadden we honger – altijd waren we bang...
Maar toen... toen zijn we weggegaan – allemaal
– gevlucht voor de koning – ontsnapt aan het
leger – door de eindeloze woestijn zijn we
getrokken. We hebben elkaar gesteund en
getroost en geholpen – we hebben wegen
gezocht – elkaars kinderen gedragen –
niemand is achtergebleven - niemand in de
steek gelaten – als één grote familie zijn we
thuis gekomen.

En nu, luister, nu kan ik wel 
wachten tot zij ook thuiskomen 
straks, want je moet in het donker 
zijn geweest, om aan het licht te 
kunnen komen’. 
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 Vorming & Toerusting Regio Zaanstreek 

Gesprek bij de koffie 
Op de eerste 
donderdag van 
september beginnen 
we met het ‘gesprek 
bij de koffie’. We 
lezen de brieven van 

de Apostel Paulus, jawel, ’die moeilijke 
Paulus’. Daar zit een kern van waarheid in. Als 
‘geletterde Jood’, stond hij tussen de sjoel en 
de kerk. Volgens sommigen bouwde hij de 
christelijke wereldkerk op, volgens anderen 
verkwanselde hij de oorspronkelijke joodse 
boodschap van Jezus. In elk geval maakte 
vooral Paulus van de Joodse Jezusbeweging 
een gemengd Joodse en niet-Joodse 
gemeenschap. Voor de huidige katholieke 
gelovigen wordt het daarmee niet 
gemakkelijker. Toch proberen we belangrijke 
onderdelen van de brieven van de Apostel 
Paulus helder te krijgen. Wie zich aanmeldt, 
krijgt de te bespreken tekst toegestuurd, 
maar die ligt ook op de zondagen vóór de 
eerste donderdag van iedere maand op de 
boekenplank in het Achterschip van de Maria 
Magdalenakerk in Wormer.  

Wanneer: donderdag 5 december 10:00 u 
Waar:   Het Achterschip, Maria 

Magdalenakerk, Wormer 
Aanmelden: Ben Commandeur 

commandeur194@gmail.com 

Meditatief schilderen 
Het idee achter meditatief 
schilderen is: werken vanuit 
een gedicht of een verhaal. 
Niet het resultaat telt, maar 
het proces van het ontstaan. 

Loslaten op het juiste moment is de kunst, en 
dat geldt ook in het dagelijks leven. Door te 
werken in een groep kunnen we ook van 
elkaar leren. Dit jaar zijn de inleiders weer: 
Marian Neeft en Coby Huijpen. 

Wanneer:  vrijdagen , 6 december, 3 
januari, 7 februari, 13:30 tot 
16:00 uur. 

Waar: Het Achterschip, Maria 
Magdalenakerk, Wormer.  

Kosten: € 2,50 per keer voor materiaal . 
Begeleiding: Marian Neeft en Coby Huijpen. 
Aanmelden: Liesbeth Patist 

liesbethpatist@hotmail.com 

Geloven Nu 
Ook het komende 
seizoen gaan we 
weer met elkaar in 
gesprek aan de 
hand van de 
Geloven Nu reeks, 

een landelijke methode, waarbij een 
Bijbeltekst leidraad is. Maar wanneer 
deelnemers vanuit hun persoonlijke behoefte 
een andere Bijbeltekst willen bespreken is 
hier natuurlijk ruimte voor. Iedereen die 
geïnteresseerd is in de Bijbel, is van harte 
welkom! Indien mogelijk krijgen de 
deelnemers ter voorbereiding 
achtergrondinformatie thuis via de mail. 
Tijdens het gesprek proberen we erachter te 
komen, wat de tekst met ons doet, waarbij je 
van elkaar kunt leren om zaken eens op een 
andere manier te bekijken. 
Wanneer: dinsdagen 28 januari, 25 

februari, 20:00 – 21:30 uur. 
Waar: Ontmoetingsruimte  

Petruskerk, Krommenie 
Begeleiding: Nicolette Schouten en Ben 

Commandeur. 
Aanmelden: Liesbeth Patist    

liesbethpatist@hotmail.com 
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Zin in Film 
Ook dit seizoen 
hebben we mooie 
films voor u 
uitgekozen. Met een 
hapje en een drankje 
is er gelegenheid tot 

napraten. Dit is niet verplicht, maar het is 
natuurlijk altijd interessant om je wat meer te 
verdiepen in het verhaal van de film. Op de 
filmavonden wordt door de begeleiders vaak 
ook extra informatie gegeven over de inhoud. 
Dingen die je in eerste instantie misschien niet 
uit het verhaal zou halen, maar die je toch een 
dieper inzicht kunnen geven in de motivaties 
van de regisseur. 
Wanneer u meer informatie over een film wilt 
hebben kunt u dat per e-mail opvragen. 

Wanneer: vrijdag 17 januari 20:15 uur 
Waar: Ontmoetingsruimte  

Petruskerk, Krommenie  
Nabespreking: Tineke de Lange 

Wanneer: woensdag 19 februari 14:00 
Waar: Ontmoetingsruimte  

Petruskerk Krommenie 
Nabespreking: Liesbeth Patist 

Wanneer: donderdag 12 maart 20:00 u 
Waar: Ontmoetingsruimte  

Petruskerk, Krommenie  
Nabespreking: Ko Schuurmans 

Waar, of niet waar?  
In deze tijd, lijkt het wel, wordt wat waar is 
steeds meer verdraaid. Inzichten, ook van 
wetenschappers, gelden slechts als 
‘meningen’, waar je ongefundeerd best iets 
anders tegenover mag zetten.  
Stan Baars wil aan de hand van de filosofie 
proberen aantonen dat waarheid wel degelijk 
bestaat. Maar tegelijk laat hij zien dat het 
moeilijk is te bepalen wanneer iets waar is. Is 
iets waar omdat we het met blote oog zien, of 
omdat we het zo voelen? Omdat ons beeld 
steunt op instrumenteel ‘correct’ vastgestelde 
waarneming? Of noemen we iets ‘waar’ als 
wij het gehoord hebben van een autoriteit of 
als het in de praktijk werkt? Maar hoe zit het 

dan met het gebroken rietje in een  glas 
water; is het rietje echt gebroken of is er 
enkel sprake van vertekening? En een 
voorbeeld uit de wetenschap: stond de ster 
van Einstein inderdaad op een verkeerde plek, 
zoals velen van zijn tegenstanders 
beweerden? Of had Einstein gelijk met zijn 
veronderstelling dat lichtstralen van dit 
hemellichaam werden afgebogen onder 
invloed van de zware massa van onze zon? U 
merkt het, deze avond wordt er één voor 
fijnproevers, filosofen én theologen. In laatste 
instantie kan, ook in het betoog van Stan, de 
vraag naar de Schepper immers niet 
uitblijven. Want Deze is, zo zeggen wij, de 
grond van alle waarheid en de Waarheid. De 
avond bestaat uit een voordracht voor de 
pauze en daarna, naar wij hopen, een 
levendige discussie. 

Wanneer:  dinsdag 11 februari 20:00 uur 
Waar: Ontmoetingsruimte  

Petruskerk, Krommenie      
Inleider: Stan Baars  
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De vieringen in Regio Zaanstreek 

H.H. 
Martelaren 
van Gorcum 
Koog a/d Zaan 

St. Petrus 

Krommenie 

H. Maria
Magdalena
Wormer

Onze Lieve 
Vrouw 
Geboorte 
Wormerveer 

H. Bonifatius

Zaandam 

H. Jozef

Zaandam 

H. Magdalena

‘tKalf Zaandam 

H. Odulphus

Assendelft 

Za 14-12 Woord&Comm. 
T. Molenaar
Samenzang

Eucharistie 
A. Goedhart

Eucharistie 
N. Kerssens

Zo 15-12 
3e Advent 

Woord&Comm. 
M. Bruijns
Samenzang

Woord&Comm. 
T. Molenaar
St. Caecilia

Woord&Comm. 
R. Casalod
Caeciliakoor

Woord&Comm. 
K. Schuurmans
Cantare

Eucharistie 
A. Goedhart
Koor Con
Amore

Woord&Comm. 
W. Waardijk
Gemengd koor

Eucharistie 
F. Bunschoten
St. Caeciliakoor

Eucharistie 
N. Kerssens
St. Caeciliakoor

Za 21-12 Eucharistie 
G. Noom
Samenzang

Eucharistie 
N. Kerssens

Eucharistie 
F. Bunschoten
St. Caeciliakoor

Eucharistie 
N. Kerssens
St. Caeciliakoor

Zo 22-12 
4e Advent 

Eucharistie 
N. Kerssens
Marbosko

Woord&Comm. 
M. Bruijns
Rotsvast
Verst. Gehand.

Eucharistie 
F. Bunschoten
Caeciliakoor

Eucharistie 
G. Noom
samenzang

Eucharistie 
A. Goedhart
Samenzang

Woord&Comm. 
J. Hoekstra
Gemengd koor

Eucharistie 
F. Bunschoten

Di 24-12 
Kerst-
avond 

18:30 u. viering 
v. jong en oud
M. Bruijns
Gelegenh.koor

21:00 uur 
Woord&Comm. 
K. Schuurmans
Marbosko

20:00 uur 
Woord&Comm. 
M. Bruijns
St. Caecilia

22:00 uur 
Eucharistie 
G. Noom
Rotsvast

18:30 uur 
Woord&Comm. 
Gezinsviering 
K. Schuurmans
Samenzang
21:30 uur
Woord&Comm.
R. Casalod
All Ages

19:30 uur 
Woord&Comm. 
R. Casalod
Cantare

19:00 uur 
Woord & gebed 
Gezinsviering 
A. Goedhart
22.00 uur
Nachtmis
A. Goedhart
S. Fieggen
Proj.koor Edam

19:30 uur 
Woord&Comm. 
W. Waardijk
Con Brio

19:00 uur 
Woord & gebed 
Gezinsviering 
N. Kerssens

22:00 uur 
N. Kerssens
St. Caeciliakoor

19:30 uur 
Kerstavondmis 
F. Bunschoten
samenzang

22:00 uur 
Nachtmis 
F. Bunschoten
St. Caeciliakoor

Wo 25-12 
1e Kerst-
dag 

Woord&Comm. 
T. Molenaar
Marbosko

8:30 uur 
Herdertjes mis M. 
Bruijns 
10 uur  
Woord&Comm. 
M. Bruijns

10:00 uur 
Eucharistie 
F. Bunschoten
Caeciliakoor

15:00 uur 

Eucharistie 
G. Noom
Cantare

10:30 uur 
Eucharistie 
A. Goedhart
koor Con
Amore

Woord&Comm. 
J. Hoekstra
Gemengd koor

Eucharistie 
J. de Wit
St. Caeciliakoor

Gezinsviering 
N. Kerssens
Samenzang
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St. Caecilia Kindje Wiegen 

H.H. 
Martelaren 
van Gorcum 
Koog a/d Zaan

St. Petrus 

Krommenie 

H. Maria
Magdalena
Wormer

O. L. Vrouw
Geboorte
Wormerveer

H. Bonifatius

Zaandam 

H. Jozef

Zaandam 

H. Magdalena

‘tKalf Zaandam 

H. Odulphus

Assendelft 

Do 26-12 
2e Kerst-
dag 

Woord&Comm. 
M. Bruijns
Rotsvast

Eucharistie 
A. Goedhart
Samenzang

Nieuw 
Groenland 
Eucharistie 
N. Kerssens
Liturgiekoor

Eucharistie 
F. Bunschoten

Za 28-12 Geen viering Eucharistie 
N. Kerssens

Eucharistie 
F. Bunschoten

Zo 29-12 Oud-nieuwjaar 
Woord&Comm. 
A. Dijkers
Marbosko

Woord&Comm. 
T. Molenaar
St. Caecilia

Woord&Comm. 
M. Bruijns
Winterkoor

Woord&Comm. 
R. Casalod
samenzang

Eucharistie 
A. Goedhart
Samenzang

Woord&Comm. 
J. Hoekstra
Gemengd koor

Eucharistie 
N. Kerssens
St. Caeciliakoor

Eucharistie 
F. Bunschoten
St. Caeciliakoor

Di 31-12 
Oudjaar 

17:00 uur Oudjaar 
M. Bruijns
St. Caecilia

19:00 uur DOP 
Oudjaarsviering 
All Ages 

Eucharistie 
F. Bunschoten
Samenzang

Wo 1-1 
Nieuw- 
jaar 

10:00 uur  
Woord&Comm. 
M. Bruijns
Rotsvast

10:30 uur 
Eucharistie 
A. Goedhart

11:00 uur 
Eucharistie 
N. Kerssens
Liturgiekoor

11:00 uur 
Eucharistie 
F. Bunschoten
S. Fieggen
St. Caeciliakoor

Za 4-1 Geen viering Eucharistie 
A. Goedhart

Eucharistie 
N. Kerssens

Zo 5-1 
Drie- 
koningen 

Woord&Comm. 
T. Molenaar
Samenzang

Woord&Comm. 
K. Schuurmans
St. Caecilia

Woord&Comm. 
Nieuw jaar 
R. Casalod
Winterkoor

Woord&Comm. 
M. Bruijns
samenzang

Eucharistie 
A Goedhart 
koor Con 
Amore 

Woord&Comm. 
W. Waardijk
Gemengd koor

Eucharistie 
N. Kerssens
Liturgiekoor

Eucharistie 
F. Bunschoten
St. Caeciliakoor

Za 11-1 Woord&Comm. 
M. Bruijns
Rotsvast

Eucharistie 
N. Kerssens

Eucharistie 
F. Bunschoten
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Zo 12-1 
Doop v. 
d. Heer

Woord&Comm. 
A. Dijkers
Marbosko

Woord&Comm. 
S. Baars
St. Caecilia

DOP 
All Ages 

Eucharistie 
F. Bunschoten
M. Bruijns
R. Casalod
Cantare

Eucharistie 
A. Goedhart

Woord&Comm. 
Liturgiegroep 
Gemengd koor 

Eucharistie 
N. Kerssens
St. Caeciliakoor

Eucharistie 
B. Dijkman
St. Caeciliakoor

H.H. 
Martelaren 
van Gorcum 
Koog a/d Zaan 

St. Petrus 

Krommenie 

H. Maria
Magdalena
Wormer

Onze Lieve 
Vrouw 
Geboorte 
Wormerveer 

H. Bonifatius

Zaandam 

H. Jozef

Zaandam 

H. Magdalena

‘tKalf Zaandam 

H. Odulphus

Assendelft 

Za 18-1 Geen viering Eucharistie 
A. Goedhart

Eucharistie 
N. Kerssens
Schola
Cantorum

Zo 19-1 
2e zo dhj 

Woord&Comm. 
K. Schuurmans
Samenzang

Oecumenische 
viering 
Raad v. Kerken 

DOP 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
A. Goedhart
koor Con
Amore

Woord&Comm. 
R. Casalod
Gemengd koor

Eucharistie 
N. Kerssens
St. Caeciliakoor

Eucharistie 
F. Bunschoten
St. Caeciliakoor

Za 25-1 Eucharistie 
G. Noom
Samenzang

Eucharistie 
N. Kerssens

Eucharistie 
F. Bunschoten

Zo 26-1 
3e zo dhj 

Woord&Comm. 
Bruijns 
Marbosko 

Eucharistie 
G. Noom
Rotsvast

Eucharistie 
N. Kerssens
Caeciliakoor

Eucharistie 
A. Goedhart
Samenzang

Woord&Comm. 
J. Hoekstra
Gemengd koor

Eucharistie 
N. Beemster
St. Caeciliakoor

Eucharistie 
F. Bunschoten
St. Caeciliakoor

Za 1-2 Eucharistie 
G. Noom
Samenzang

Zo 2-2 
Opdracht 
v.d. Heer

Eucharistie 
G. Noom
samenzang

Woord&Comm. 
M. Bruijns
St. Caecilia

Woord&Comm. 
T. Molenaar
All Ages

Woord&Comm. 
W. Waardijk
Gemengd koor

Za 8-2 Woord&Comm. 
M. Bruijns
Rotsvast

Zo 9-2 
5e zo dhj 

Oec. viering 
M. Bruijns e.a.
Kogerkerk

Eucharistie 
N. Kerssens
St. Caecilia

Oec. viering 
In de Nieuwe kerk 

Woord&Comm. 
J. Hoekstra
Gemengd koor
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Za 15-2 Woord&Comm. 
A Dijkers 
Samenzang 

Zo 16-2 
6e zo dhj 

Woord&Comm. 
A. Dijkers
samenzang

Woord&Comm. 
K. Schuurmans
St. Caecilia

DOP 
Caeciliakoor 

Woord&Comm. 
J. Hoekstra
Gemengd koor

H.H. 
Martelaren 
van Gorcum 
Koog a/d Zaan 

St. Petrus 

Krommenie 

H. Maria
Magdalena
Wormer

Onze Lieve 
Vrouw 
Geboorte 
Wormerveer 

H. Bonifatius

Zaandam 

H. Jozef

Zaandam 

H. Magdalena

‘tKalf Zaandam 

H. Odulphus

Assendelft 

Za 22-2 Eucharistie 
G. Noom
Samenzang

Zo 23-2 
7e zo dhj 

Eucharistie 
G. Noom
Marbosko

Woord&Comm. 
M. Bruijns
Rotsvast

Eucharistie 
F. Bunschoten
Caeciliakoor

Woord&Comm. 
W. Waardijk
Gemengd koor

Aanvangstijden op de zondagen is 10:00 uur en op zaterdagavond om 19:00 uur tenzij anders aangegeven. DOP= Dienst onder leiding van parochianen 
zo dhj = zondag door het jaar. 
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Kerktijden Petrus Parochie 

3e zondag van de Advent 
Vrijdag 13 december 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 14 december 19:00 Woord- en Communieviering met Samenzang 
Voorganger: Pastor T. Molenaar 

Zondag 15 december 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 
Voorganger: Pastor T. Molenaar 

4e zondag van de Advent 
Vrijdag 21 december 15:30 Oecumenische viering in Rosariumhorst 

Verzorgd door de Protestantse Gemeente PKN 
Zaterdag 22 december 19:00 Eucharistieviering met Samenzang 

Voorganger: Pater G. Noom 
Zondag 22 december 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast waarin 

mensen met een verstandelijke beperking onze gasten 
zijn. 
Voorganger: Pastor M. Bruijns 

Zondag 22 december 15:30 Woord- en Communieviering in 
Rosariumhorst, Kerstviering 

Kerstavond 
Dinsdag 24 december 20:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

Voorganger: Pastor M. Bruijns 
Dinsdag 24 december 22:00 Eucharistieviering m.m.v. Rotsvast 

Voorganger: Pater G. Noom 

1e Kerstdag 
Woensdag 25 december 8:30 Herdertjesmis met Kerstspel 

Voorganger: Pastor M. Bruijns 
Woensdag 25 december 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

Voorganger: Pastor M. Bruijns 

2e Kerstdag 
Donderdag 26 december 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 

Voorganger: Pastor M. Bruijns 

Feest van de Heilige Familie 
vrijdag 27 december Geen viering in Rosariumhorst 

zaterdag 28 december Geen viering 

Zondag 29 december 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

Voorganger: Pastor T. Molenaar 
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Jaarwisseling 

Dinsdag 31 december 17:00 Oudejaarsviering m.m.v. St. Caecilia 
Voorganger: Pastor M. Bruijns 

Nieuwjaarsdag 
Woensdag 1 januari 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 

Voorganger: Pastor M. Bruijns 

Drie Koningen 
vrijdag 3 januari 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

zaterdag 4 januari Geen viering 
Zondag 5 januari 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

Voorganger: Pastor K. Schuurmans 

Doop van de Heer 
vrijdag 10 januari 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

zaterdag 11 januari 19:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 
Voorganger: Pastor M. Bruijns 

Zondag 12 januari 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 
Voorganger: Pastor S. Baars 

2e zondag door het jaar 
vrijdag 17 januari 15:30 Oecumenische viering in Rosariumhorst 

Verzorgd door de Oud Katholieke Parochie 
zaterdag 18 januari Geen viering 

Zondag 19 januari 10:00 Oecumenische viering 
Voorgangers van de Raad van Kerken in Krommenie 

3e zondag door het jaar 
vrijdag 24 januari 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

zaterdag 25 januari 19:00 Eucharistieviering met Samenzang 

Voorganger: Pater G. Noom 
Zondag 26 januari 10:00 Eucharistieviering m.m.v. Rotsvast 

Voorganger: Pater G. Noom 

Opdracht van de Heer 
vrijdag 31 januari 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Voorganger: Pastor M. Bruijns 

zaterdag 1 februari 19:00 Eucharistieviering met Samenzang 
Voorganger: Pater G. Noom 

Zondag 2 februari 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 
Voorganger: Pastor M. Bruijns 

5e zondag door het jaar 

vrijdag 7 februari 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

zaterdag 8 februari 19:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 
Voorganger: Pastor M. Bruijns 

Zondag 9 februari 10:00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 
Voorganger: Kapelaan N. Kerssens 
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6e zondag door het jaar 

vrijdag 14 februari 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 
zaterdag 15 februari 19:00 Woord- en Communieviering met Samenzang 

Voorganger: Pastor A. Dijkers 
Zondag 16 februari 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

Voorganger: Pastor K. Schuurmans 

7e zondag door het jaar 

vrijdag 21 februari 15:30 Oecumenische viering in Rosariumhorst 
Verzorgd door de Baptisten gemeente 

zaterdag 22 februari 19:00 Eucharistieviering met Samenzang 
Voorganger: Pater G. Noom 

Zondag 23 februari 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 
Voorganger: Pastor M. Bruijns 

Advent verlangen 

We zien uit naar een bijzonder gebeurtenis. 
Groeiend als een diep gekoesterd verlangen 
in ons hart. 
Een heftig verlangen, 
soms vol pijn, 
als het verlangen naar Iemand 
die op komst is 
een gevoel diep van binnen, 
alles verterend heimwee! 

Verlangen is een hevige emotie 
het kan terugzien en toekomst zien 
verlangen naar die ene, 
die nooit meer komen zal… 
verlangen naar mensen 
die beter zorg dragen voor deze, 
onze wereld. 

Ons verlangen in deze 
donkere dagen voor Kerstmis 
gaat uit naar Iemand die het 
ons schenkt 
om niet! 
 Ria Casalod Brakenhoff 

GEBEDSINTENTIES 

Zaterdag 14 december  
Nico Nielen (jaardienst), familie Beek-Dallee, 
Gerard Kerkhoff, overleden familie 
Hogenstijn, Corrie Neeft-Beers, Cornelia 
Neeft-Beentjes en Cornelis Neeft, Wil 
Strengman. 

Zondag 15 december   
Johan Friedrichs en Corrie Friedrichs-
Swagerman, Jan Breeuwer en Henny  

Breeuwer-Visser, Nico Nielen, Piet Opdam en 
Jo Opdam-Nielen, Jan Huijgen en Engelien 
Huijgen-Zuidervaart, Ad Melsen, Ko van den 
Idsert. 

Zaterdag 21 december  
Gerard Kerkhoff, Lau Mirck, Wim Noom en 
overleden familieleden. 
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Zondag 22 december  
Dick Mosch en overleden familie, Henk 
Sombroek, Kees van ’t Hoff, Tonie van der 
Hut, Wim van Doorn, Jacobus en Maria 
Vermeulen-de Koning. 

KERSTMIS 
Dinsdag 24 december  
Jan Koning en overleden familieleden, 
overleden familie Dijkstra-Boon, Piet van 
Diepen, Theo Kramer en overleden familie 
Kramer-Vink, Siem Bloetjes en zijn zoon 
Jantje, Jan de Graaf en dochter Marjon, 
ouders Nielen, ouders de Graaf, Henk Elings 
en zoon Roy Elings, Jansje Roet-de Graaf en 
Bobby, Thea Konijn-Boon en Co Konijn, 
ouders Kraakman-Borst, Wim den Ouden en 
Mien den Ouden-Mathijsen, Jan Huijgen en 
Engelien Huijgen-Zuidervaart, Cornelis Hijne, 
Antonia Johanna Hijne-van Rosmalen, Cor 
Hijne, Wim Noom en overleden familieleden, 
overleden familie van Gerven-Kaskes, Kees en 
Bep Waij-Molenaar, Nel van Diepen-Noom, 
overleden familie de Beer-Tiebie, overleden 
leden van de Uitvaartvereniging Geloof, Hoop 
en Liefde. 

Woensdag 25 december  
Jan Koning en overleden familieleden, 
overleden familie Dijkstra-Boon, Johanna de 
Wit-Limmen, Cornelis de Wit, Klaas van 
Diepen, Tiny Petra-Boon en Jan Petra en zoon 
Theo Petra, Nicolaas Boon en zoon Gert-Jan, 
Jan van Oostveen, Annie Neelen-Godrie, Corrie 
en Harry den Ronden-Neelen, Bertus Neelen, 
Cornelis Hijne, Antonia Johanna Hijne-van 
Rosmalen, Cor Hijne, Ger Kruijver, Nico 
Keijzer, overleden leden van de 
Uitvaartvereniging Geloof, Hoop en Liefde. 

Donderdag 26 december  
Cornelia Neeft-Beentjes en Cornelis Neeft, Wil 
Strengman, Anita Kroon-Leering, familie 
Leering-Petra, Henk Sombroek, Nico Keijzer, 
overleden leden van de Uitvaartvereniging 
Geloof, Hoop en Liefde. 

Vrijdag 27 december Rosariumhorst Nieck 
Oud en zoon Jack. 

Zaterdag 28 december 
GEEN VIERING  

Zondag 29 december  
Frans Noom en Henny Noom-Kruiver, Rie 
Apeldoorn, Jo Kee-Graaf, Bets Arens-Neele en 
Albert Arens, Tiny Uitentuis, Jac. Knol. 

Woensdag 1 januari  
Nel van Diepen-Noom, Nicolaas Al en 
Christina Jacoba Al-Maijer, Joop Al en Truus 
Al-van der Maat, Nico Al, Theun Hoekstra, 
Dick Mosch en overleden familie. 

Vrijdag 3 januari Rosariumhorst 
Piet Boon. 

Zaterdag 4 januari  
GEEN VIERING, intenties verschuiven naar 
zaterdag 11 januari.  

Zondag 5 januari  
Jan Koning en overleden familieleden, Annie, 
Piet, Kees en Nico Vrouwe, Ad Pollemans en 
Johanna Pollemans-Verzet, Gré Apeldoorn-
Kramer en zoon Gert, Ad Melsen, Tiny Petra-
Boon, Jan Petra en zoon Theo Petra, Tonie 
van der Hut, Gerard Kerkhoff, Riet Jak-Bakker 
en Piet Jak, Piet Boon, Toos Jak-Jongkind, Nico 
Keijzer.  

Zaterdag 11 januari  
Ton Joosen, Martinus Tjipjes en Cornelis 
Tjipjes-Schut, Agnes Vrouwe-Kleij, familie 
Beek-Dallee. 

Zondag 12 januari 
Ad Melsen, Johan Friedrichs en Corrie 
Friedrichs-Swagerman, Ko van den Idsert, Jo 
Opdam-Nielen en Piet Opdam. 

Zaterdag 18 januari   
GEEN VIERING, intenties verschuiven naar 
volgend weekend. 

Zondag 19 januari 
OECUMENISCHE VIERING, intenties 
verschuiven naar volgend weekend 

Vrijdag 24 januari Rosariumhorst 
Nieck Oud en zoon Jack. 
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Zaterdag 25 januari  
Cornelis Hijne, Antonia Johanna Hijne-van 
Rosmalen, Cor Hijne, Carlos Molina Espeleta. 

Zondag 26 januari 
Ad Melsen, Anita Kroon-Leering, Jo Kee-Graaf, 
Bets Arens-Neele en Albert Arens, Wim van 
Doorn, Gerard Kerkhoff, fam. Van Aspert, 
Henk Sombroek, Marie Noom-Nanne, Jan 
Noom en zoon Arie. 

Zaterdag 1 februari    
Ton Joosen, Martinus Tjipjes en Cornelis 
Tjipjes-Schut, Agnes Vrouwe-Kleij, Riet Jak-
Bakker en Piet Jak. 

Zondag 2 februari 
Jan Koning en overleden familieleden, Annie, 
Piet, Kees en Nico Vrouwe, Ad Pollemans en 
Johanna Pollemans-Verzet, Gré Apeldoorn-

Kramer en zoon Gert, Ad Melsen, Nel Ursem-
Huismans, Kees Jongkind, Lida en Edwin. 

Vrijdag 7 februari Rosariumhorst 
Piet Boon. 

Zaterdag 8 februari 
Familie Beek-Dallee, Theodorus en Cornelia 
Jak-van Steen, Guus en Tiny Jak-Brakenhoff, 
Piet Boon. 

Zondag 9 februari 
Johan Friedrichs en Corrie Friedrichs-
Swagerman, Ko van den Idsert, Jo Opdam-
Nielen en Piet Opdam. 

Zondag 16 februari  
Gerard Kerkhoff, Carlos Molina Espeleta. 

In Memoriam 

Daan Witlox 
Donderdagmorgen 3 oktober is Daan Witlox 
onverwacht overleden. Hij was in het 
ziekenhuis opgenomen vanwege een 
afsluiting in zijn darmen. Na de operatie 
verslechterde zijn toestand. Meester Witlox 
heeft zijn arbeidzame leven gewerkt als 
leerkracht en later hoofd / directeur in het 
katholiek onderwijs in Krommenie op de 
Jacobusschool en De Hoeksteen. Hij werd 
geboren op 19 november 1937 als oudste 
zoon in een groot gezin in Beverwijk. Hij 
studeerde bij Mill Hill in Hoorn, maar 
voltooide zijn opleiding aan de katholieke 
kweekschool in Beverwijk. Hij leerde Cilia 
Pirovano kennen en in 1966 trouwden zij 
elkaar en gingen in Krommenie wonen, 
waarvan vele jaren aan het Burg. Albertiplein. 
Zij vormden een onderwijzersechtpaar. Drie 
dochters werden er geboren en zij vertelden 
over een behulpzame, altijd klaarstaande, 
sportieve en lieve vader. Daan en Cilia werden 

op latere leeftijd opa en oma en genoten 
intens van het oppassen. Spelen en 
voetballen hielden Daan jong. Hij had een 
brede belangstelling en interesseerde zich 
voor veel. Vakanties betekenden ook een 
verruiming van het blikveld. Eindeloos is er 
gewandeld in de omgeving en naar Santiago 
de Compostella. De natuur in al zijn aspecten 
en veranderingen in de jaargetijden, daar kon 
hij van genieten. Museum bezoek, het lezen 
van boeken, het ‘vieren’ van het leven in al 
zijn facetten, de betrokkenheid bij de 
Petrusparochie. Toen Rotsvast werd opgericht 
gingen ze samen meezingen. Boven de kaart 
stond: ‘het is een groot gemis als ‘samen’ uit 
je leven is …’  Die woorden zijn waar want Cilia 
en Daan deden ontzettend veel samen. Na 
zijn overlijden is hij thuis opgebaard en velen 
uit hun grote families zijn daar samen  
geweest om mooie verhalen te delen. In de 
kerk lazen we het verhaal over de zaaier die 
uitging om te zaaien en we spraken over de 
vruchten die het leven van Daan heeft 
voortgebracht. Na een drukbezochte 
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avondwake en uitvaartdienst is zijn lichaam 
gecremeerd. 

Hannie Janssen-Rietveld 
Op 9 oktober is Hannie Janssen-Rietveld 
overleden op 82 jarige leeftijd. Jarenlang was 
zij actief bij de Zonnebloem, ook vele jaren als 
voorzitster. In die tijd heeft ze veel 
georganiseerd. Ze was één van de 
initiatiefneemsters van het koffiedrinken op 
de woensdagmorgen in de 
ontmoetingsruimte.  

Mia Jak 
Op 15 oktober overleed Mia Jak op de leeftijd 
van 87 jaar. Zij werd op 29 juli 1932 in 
Krommenie geboren. Haar moeder overleed 
zes weken na haar geboorte. Hierdoor heeft 
zij altijd een moederfiguur in haar leven 
gemist. Mia was de moeder van Erna en 
Dennis, later werd ze oma van Jade, Max en 
Philomeine. Zo’n twintig jaar geleden 
ontmoette zij Nico met wie ze een goede 
relatie kreeg. Samen gingen ze wonen in de 
Ruimtevaartlaan en samen genoten zij van 
vaartochten en vakanties. Mia was een 
tevreden mens; voor haar kleinkinderen wilde 
ze geen oude vrouw zijn. Enkele jaren geleden 
kreeg ze een herseninfarct, waardoor veel in 
haar leven veranderde. Na haar uitvaart is zij 
aan de Eikelaan begraven. 
Moge zij rusten in vrede. 
Kapelaan Nico Kerssens 

Jo Nielen-Opdam 
Op de dag van Allerheiligen 
is Jo Nielen-Opdam overleden op haar leeftijd 
van 91 jaar. Ze werd geboren in Wormerveer. 
Graag had ze verder willen leren, maar daar 
was in haar tijd geen kans voor. Ze kreeg 
verkering met haar buurjongen Piet Opdam 
en in november 1953 trouwden zij elkaar. 
Over een reeks van jaren kregen ze acht 
kinderen. Ze werden opa en oma en in de 
laatste fase van hun leven zelfs 
overgrootouders. Ze hadden een winkel in 
lederwaren aan de Heiligeweg. Later 
verhuisden ze naar de Zuiderhoofdstraat waar 
de winkel werd voorgezet. Ze maakten de tijd 
mee van groeiende welvaart in de winkel. 

Moeder Jo zorgde voor het gezin en werkte in 
de winkel. Na het sluiten van de winkel 
verhuisden ze naar de Agavestraat. Een 
geleefd en beleefd bestaan heeft ze geleid: 
borduren, breien, woordzoekers maken, 
gastvrijheid wilde zij betonen. Zo gingen de 
jaren verder. Ze verhuisden naar de Kleine 
Beer en de Deken Schmidtstraat. Geloven was 
een rode draad in hun leven. Vele jaren werd 
het gezinsleven mede bepaald door het 
kosterwerk van vader Piet in de Petruskerk. 
Langzaam sloop de ziekte van Alzheimer haar 
leven binnen. Uiteindelijk ging ze verzorgd 
wonen in de Groene Arend waar ze het naar 
haar zin had. Begin januari van dit jaar 
overleed haar man. Nadat Jo een 
hersenbloeding had gekregen bleek hoe sterk 
ze fysiek was, voordat ze dit leven kon 
loslaten. Met de Paaskaars uit 1985 die 
jarenlang in hun woning heeft gestaan 
hebben we in de avondwake en uitvaart licht 
rondom haar aangestoken en hebben we haar 
leven in dankbaarheid herdacht. Daarna is 
haar lichaam gecremeerd. 

Carel van Laar 
Donderdag 7 november is in zijn slaap Carel 
van Laar overleden op de leeftijd van 74 jaar. 
Hij groeide op in Amsterdam en kwam in de 
zeventiger jaren naar Krommenie als 
leerkracht in het katholiek basisonderwijs op 
de St. Janschool en De Hoeksteen. In het 
onderwijs was meester Carel in zijn element. 
Velen hebben hem als meester gehad en vele 
ouders hebben hem in die hoedanigheid 
ontmoet. Ook na zijn pensionering bleef hij 
naar school gaan om kinderen die dat nodig 
hadden te ondersteunen. In 2003 overleed 
zijn vriendin Anneke Rothuizen heel plotseling 
op veel te jonge leeftijd. Dat gaf een groot 
verdriet in zijn bestaan. Hij hield van reizen, 
bezoek van musea en hij genoot van het 
bekijken van kunst en het bezoeken van 
toneel en theater. In onze parochie bracht hij 
De Rots rond en hij zong met veel plezier bij 
het Noord-Hollands Byzantijns Mannenkoor, 
deze zomer ook nog in onze kerk, en bij het 
koor Vocal Invention. Tot verbijstering van 
velen was er geen kerkelijk afscheid voor 
Carel, maar een condoleance in Haarlem en 
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de crematie in Zaandam. In het weekend 
hebben we hem herdacht in onze vieringen 
en hield zijn zangmaat Jeff Stassen een 
indrukwekkend In Memoriam. Het kruisje met 
de naam Carel van Laar hebben we 
opgehangen op het gedachtenisbord, zijn 
naam zullen we levend houden in onze 
gebeden.  

Ied Franken-Engel 
Zondag 10 november is Ied Franken-Engel 
overleden in haar huis aan de Dr. Bonstraat. 
Sinds deze zomer wist ze dat ze kanker had 
die niet meer behandeld kon worden. 
Ze heeft veel tijd gekregen om haar 
leven te overdenken en afscheid te 
nemen. Ze werd als jongste geboren 
in een groot gezin in Tilburg. Ze 
trouwde met Thieu Franken en zij 
kwamen naar Zaandam waar de drie kinderen 
werden geboren. In de zeventiger jaren 
verhuisden ze naar de nieuwbouw in de Lange 
Heit. Ied was een maatschappelijk en kerkelijk 
betrokken vrouw. Naast de zorgen voor haar 
gezin, en deze zorgen waren er in de breedste 
betekenis van het woord, was ze actief in 
onze parochie op vele terreinen: 
jongerenwerk, liturgie, bijzondere vieringen, 
avondwake, de welkomstcommissie 
bewoners van Saendelft namens de kerken. 
Ze las veel en woorden die van betekenis 
waren werden door haar bewaard om weer 
door te geven op hun tijd. Verdrietig was het 
dat hun huwelijk geen stand hield, maar ze is 
Thieu trouw gebleven in de kwetsbare fase 
van zijn leven. Toen het einde toch niet zo 
snel kwam als zich eerst liet aanzien werd de 
finishlijn steeds weer wat opgeschoven. Op 5 
december zou ze 85 jaren worden. Een bordje 
bij haar bed gaf het aantal dagen aan die nog 
te gaan waren. Het aftellen stopte bij 24 
dagen. Haar lichaam is begraven aan de 
Eikelaan onder een boom. Op de rouwkaart 
stond ‘het was, als had de boom tegen de 
bladeren gezegd: ik ga’ (Bertold Brecht). Als 
herinnering en als symbool van haar diepste 
overtuiging dat er in een mens altijd iets goed 
is kregen allen een tulpenbol mee. En in 
plaats van cake was er bij de koffie St. 
Nicolaas snoepgoed in alle variëteiten.  

Piet Hoogeboom 
Op dinsdag 19 november is Piet Hoogeboom 
overleden. Op 31 oktober is hij 100 jaar 
geworden; een feest dat op grootse wijze is 
gevierd in de Rosariumhorst. Een eeuw 
geleden dus geboren, in Oudkarspel. Zijn 
ouders stierven op jonge leeftijd zodat Piet 
ook kostwinner werd. Hij werkte in de 
tuinbouw en de werkverschaffing tijdens de 
crisis. Ze hebben thuis armoede gekend. Toen 
hij bij Burg Conserven ging werken werd het 
inkomen beter. In 1942 trouwde hij met 
Guurtje Mettes en in de vijftiger jaren 
kwamen ze naar de Linoleumfabriek in 
Krommenie en kregen ze een woning op  het 
Blok. Piet was handig in schilderen en 
behangen en samen met de ploegendienst 
gaf dat extra inkomen. Drie meisjes en drie 
jongens werden er geboren. Helaas 
overleefden Piet en Guurtje hun zonen die op 
verschillende leeftijden onder verdrietige 
omstandigheden dit leven moesten loslaten. 
Ook twee schoonzoons heeft hij overleefd, 
zodat er wel heel veel kruisjes op de 
rouwcirculaire stonden. In latere jaren  
verhuisden ze naar Duinkerken, dichter bij de 
kerk die voor hen beiden heel belangrijk is 
geweest. Piet heeft tientallen jaren op 
vrijdagmorgen boekjes gevouwen en 
maandelijks De Rots geraapt samen met zijn 
broer Cor. Hij had dan altijd verhalen over zijn 
grote nageslacht. Hij is zelfs 
betovergrootvader geworden: vijf generaties. 
Als er iets georganiseerd werd dan waren zij 
daar graag bij. Elf jaar geleden overleed zijn 
Guurtje na 66 jaar huwelijk. De Durghorst ging 
sluiten en er kwam de op een na laatste 
verhuizing, voor de laatste en grootste. ‘Elk 
afscheid is de geboorte van een herinnering. 
Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat, 
maar ook het spoor dat je achterlaat.’  Hij leek 
in alles naar zijn verjaardag te hebben 
toegeleefd, de longontsteking die hij daarna 
kreeg was te veel. Na de uitvaartdienst in de 
hem zo vertrouwde Petruskerk, waar hij zo 
veel heeft gedaan is zijn lichaam gecremeerd.  

Matthé Bruijns
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Bij de vieringen 

Stap voor stap zetten we in deze weken onze 
schreden op weg naar Kerstmis. Het licht op 
de Adventskrans groeit tegen het duister in. 
Dit jaar valt Kerstmis midden in de week. De 
zaterdagen daarna vervallen daarom. Sinds 
enkele jaren zijn er geen kaarten meer nodig 
voor de Kerstavondvieringen. Veel mensen 
kwamen dan een keer extra naar de kerk om 
die kaarten op te halen. Maar weet, dat u 
altijd van harte welkom bent om in de Advent 
ter voorbereiding op het Kerstfeest de liturgie 
mee te vieren.  
Allerlei winkels beginnen aan het einde van de 
zomer hun kerstartikelen al uit te stallen. In 
de kerk nemen we daar ‘slechts’ vier weken 
voor. Kort en krachtig zou je kunnen zeggen. 
Weest welkom om het licht te zien groeien, 
om hoopvolle woorden van de profeten te 
beluisteren en adventsliederen te zingen. 
Op de vierde zondag van de Advent, 22 
december, zijn mensen met een 
verstandelijke beperking weer onze gast. 
Jaarlijks een bijzonder moment waarin we de 
liturgie even anders vieren dan anders. 
Natuurlijk staat de verwachting centraal, het 
uitzien naar de geboorte van een kind.  

De week na Kerst is er de jaarwisseling. We 
zijn al weer twintig jaar verder dan het 
‘magische’ jaar 2000. We zijn dus zelf ook al 
weer twintig jaar ouder. Onder het geknal van 
het vuurwerk blikken we terug op wat 2019 
ons heeft gebracht en om dat ook voor God 
brengen. We doen dat net als andere jaren op 
oudejaarsdag om 17:00 uur ’s middags. Dat is 

goed bevallen, en daarna is er alle tijd om nog 
ergens heen te gaan.  
Op zondag 1 januari bent U van harte welkom 
om na de viering elkaar alle goeds, vrede en 
zegen voor het nieuwe jaar toe te wensen.  
Traditiegetrouw doen we dat ook weer met 
een oliebol en een glaasje. En met het feest 
van de Openbaring des Heren, ook bekend als 
Driekoningen, sluiten we op zondag 5 januari 
de kerstperiode af. Liturgisch gezien duurt zij 
tot aan de 40e dag van Kerstmis, Maria 
Lichtmis op 2 februari. Dit jaar valt dat op 
zondag, we geven er extra aandacht aan met 
een lichtritus. 

Zondag 19 januari is er weer de jaarlijkse 
Oecumenische Viering. De diverse 
voorgangers van de Krommeniese kerken 
gaan gemeenschappelijk voor. 

In dit komende jaar zullen we hoofdzakelijk 
lezen uit het evangelie van Mattheüs. Zijn 
verhaal heeft de vorm van vijf grote 
toespraken van Jezus. We beginnen met het 
lezen van de Bergrede. De plaats is helder: op 
de berg. Massa’s mensen zijn hem gevolgd 
maar hoe velen zullen Hem achterna gaan 
wanneer hij weer afdaalt? Er worden stevige 
woorden gesproken: over de linker- en de 
rechterwang, over de splinter bij de anderen 
en de balk in je eigen oog. Maar ook dat je 
mag zijn als zout, als licht, dat je je niet 
onnodig zorgen hoeft te maken. Woorden die 
uitnodigen om in de spiegel te kijken. Of, om 
het met het jaarthema te zeggen om ‘om te 
zien naar de Ander’. 
Welkom in de liturgie. 

Matthé Bruijns 
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Parochiereis 2020 
De vorige reiscommissie, bestaande uit Truus 
Kruijver en Ab en Sjaan Thomas, heeft acht 
mooie parochiereizen georganiseerd. Veel 
parochianen hebben daarvan genoten en 
houden er mooie herinneringen aan over. Wij 
hebben hen hier heel hartelijk voor bedankt. 
Onlangs heeft de Parochieraad een nieuwe 
reiscommissie in het leven geroepen, 
bestaande uit: Anja Henneman, Wil en Sietse 
Foekema en Nelleke en Peter Smit. Zij zet de 
traditie om iedere twee jaar een busreis te 
organiseren voort. Door een misverstand 
stond de aankondiging van de reis in 2020 
niet in De Rots, maar langs andere kanalen is 
de informatie toch bij velen aangekomen. 
Inmiddels is er over de nieuwe reis al een 
informatiebijeenkomst geweest en zijn er 

voldoende aanmeldingen 
binnengekomen bij Mukro.  
In 2020 gaan we naar Polen, we 
vertrekken op 21 april. Na een 
overnachting in Zagan komen 
we op 22 april aan in Krakau. 
Behalve Krakau zelf bezoeken we vandaaruit 
ook Wieliczka, Auschwitz, het Tatragebergte 
en Zakopane, het Beskiden gebergte en de 
Zwarte Madonna van Czestochowa. 
Onderweg naar deze plaatsen doen we nog 
andere bezienswaardigheden aan. Woensdag 
29 april beginnen we aan de terugreis met 
een overnachting onderweg, zodat we 30 
april weer thuiskomen. 
We hebben 52 inschrijvingen ontvangen en 
daarmee is de reis volgeboekt. 

KERSTSAMENZANG KROMMENIE 

Verwachtingsvol uitzien 

Traditiegetrouw is er ook dit jaar weer 
Kerstsamenzang Krommenie. In deze 
Adventtijd kijken we verwachtingsvol uit naar 
Kerst. Rond dit thema is er een mooi muzikaal 
programma opgesteld . 
Samenzang staat centraal, muzikale 
medewerking wordt verleend door 
Amsterdam West Band van het Leger 
des Heils, organist Ron Paeper en 
kinderen van CBS De Evenaar. 
De organisatie berust bij de Raad van 
Kerken Krommenie Assendelft.  

Wanneer: Zondagmiddag 15 december 16:30 
uur 
Waar: Petruskerk aan de Snuiverstraat 2 . 
Kerk open:  vanaf 16:00 uur. 
Na afloop soep met stokbrood in de 

Ontmoetingsruimte. 

Geen entree, wel een collecte. 

We kijken uit naar uw komst! 
Raad van Kerken  

Kerstnachtzingen 

Ook dit jaar gaat ons gelegenheidskoor in de 
vroege ochtend van Eerste Kerstdag weer op 
pad om de traditionele kerstliederen te 
zingen. ‘Oud Krommenie’, het dorp ten 
oosten van de Rosariumlaan is aan de beurt. 
Zingen in de Kerstnacht is een bijzondere 
traditie en ervaring. Iedereen die van zingen 

houd en niet opziet tegen een flinke 
wandeling is van harte welkom. Voor 
bladmuziek wordt gezorgd. 
Wanneer: 25 december vanaf 05:00 uur  
Waar: vertrek vanaf de RABO-Bank hoek 
Heiligeweg/Fortuinlaan. Pauze: in de 
Nicolaaskerk  
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 Vervolg: bezoek aan de appartementen van 
de ‘Durghorst’ met ‘ons’ orkest en de Hospice 
aan de Evenwichtstraat.  
Einde: rond 7:30 uur  
Namens de Raad van Kerken Krommenie en 
Assendelft willen wij u hiervoor van harte 
uitnodigen. 
Graag tot ziens! 

Willemien Helderma

Levende Kerststal
Scouting Krommenie 

In Clubhuis de Busch van Scouting Krommenie 
vindt eerste kerstdag, woensdag 25 december 
van 14:00 tot 16:00 uur weer een levende 
kerststal plaats met een aantal leuke dieren 
en de leden van Scouting verkleed in de 
kerststal. De entree is gratis en in de herberg 
kan tegen een kleine contante vergoeding 
koffie, thee, chocolademelk, limonade of een 

taartje genuttigd worden. Voor meer 
informatie kunt u terecht op de Facebook-
pagina van Scouting Krommenie.  

Wanneer: 1e Kerstdag 14:00 – 16:00 uur 
Waar: Clubhuis De Busch 
Entree: gratis 

Samen een bakkie doen! 

Elke woensdagmorgen kunt u van 10:00 u. tot 
12:00 u. terecht bij één van de kerken in 
Krommenie voor gezelligheid en ontmoeting. 
Dit is een gezamenlijk project van de Raad van 
Kerken en de Zonnebloem. Gewoon voor een 
praatje, een spelletje en een luisterend oor. 
Onderstaand vindt u het rooster voor de 
komende winterperiode. 
Wij hopen u te begroeten! 

11 december Doopsgezinde Vermaning, 
Noorderhoofdstraat 46 

18 december  Petruskerk, Snuiverstraat 2 
8 januari Doopsgezinde Vermaning, 

Noorderhoofdstraat 46 
15 januari Petruskerk, Snuiverstraat 2 
22 januari Leliekerk, Lisdoddelaan 1 
29 januari Leliekerk, Lisdoddelaan 1 
5 februari Petruskerk, Snuiverstraat 2 
12 februari Doopsgezinde Vermaning, 

Noorderhoofdstraat 46 
19 februari Petruskerk, Snuiverstraat 2
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Stichting Fonds Vredenburg 

De Stichting Fonds 
Vredenburg is opgericht in 1996 op initiatief 
van mevrouw Cornelia Vredenburg-Meijer, 
met een heel grote gift aan haar KBO afdeling. 

Middelen 
De doelstellingen, zoals bedoeld door mevr. 
Vredenburg en de organisatie van de stichting 
zijn vastgelegd in notariële statuten en 
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. 
Om ons doel te kunnen blijven verwezenlijken 
is het belangrijk dat onze financiële middelen 
op peil blijven. Uw gift, eenmalig of via uw 
testament is dan ook altijd welkom. 
Bovendien heeft Stichting Fonds Vredenburg 
de ANBI status. Daardoor is het voor 
particulieren fiscaal aantrekkelijk de stichting 
te steunen in de vorm van een structurele 
gift, die schriftelijk is vastgelegd in een 
onderhandse schenkingsovereenkomst. De 
looptijd van deze overeenkomst moet 
minimaal vijf jaar zijn. Per jaar schenkt u dan 
een vast bedrag, in een keer of in een aantal 
termijnen, bijvoorbeeld maandelijks. De keuze 
is aan u. Ons bankrekeningnummer is: NL06 
INGB 0676 6740 46 t.n.v. Stichting Fonds 
Vredenburg 

Uitvoering 
Het doel van de Stichting is om in alle 
discretie ouderen in Zaanstreek-Noord, 
waaronder KBO leden, te ondersteunen in 
allerlei opzichten. Het bestuur onderhoudt 

daarbij nauw contact met KBO 
Seniorenbelang Zaanstreek-Noord, met name 
met het Zorgteam van deze vereniging. 
Een aanvraag voor hulp kan binnenkomen bij 
elk lid van het bestuur, waarna het Zorgteam 
wordt geïnformeerd en met de aanvrager 
contact wordt opgenomen. Na beoordeling 
van de aanvraag wordt besloten of de 
aanvrager in aanmerking komt voor financiële 
ondersteuning in de vorm van een lening of 
een gift. 
U kunt er zeker van zijn dat er zeer discreet 
met uw aanvraag wordt omgegaan. Het kan 
iedereen overkomen dat er door 
omstandigheden een ernstig financieel 
probleem ontstaat. Directe hulp is dan 
meestal gewenst om verdere problemen te 
voorkomen. Aarzel daarom niet om contact 
op te nemen met de secretaris van de 
Stichting: Dini van der Lans tel. (075) 6286414 
of email: vanderlansdini@gmail.com 

Meer informatie, o.a. het Protocol voor een 
aanvraag, de Beleidsnota, het verslag van de 
jaarvergadering en de financiële 
verantwoording, vindt u op onze website: 
http://www.stichtingfondsvredenburg.nl 

mailto:vanderlansdini@gmail.com
http://www.stichtingfondsvredenburg.nl/


26 

Actie in de Advent 
Kleding uit Ethiopië, eerlijk van katoenplant tot kledingrek? 

Waar komt uw kleding vandaan? Is de katoen 
van uw T-shirt milieuvriendelijke geteeld? 
Heeft de naaister in de textielfabriek genoeg 
verdiend om haar kinderen naar school te 
kunnen laten gaan? Waarschijnlijk heeft u 
geen idee, want kleding is vaak moeilijk te 
traceren naar de bron. U weet nooit zeker of 
uw kleding schade heeft toegebracht aan 
mens en milieu. Solidaridad is dit jaar in 
Ethiopië een project gestart om dat te 
verandereen. De organisatie werkt aan 
duurzame en eerlijke kledingproductie, 
volledig traceerbaar van katoenplant tot 
kledingrek.  
Modemerken halen hun kleding steeds vaker 
uit Ethiopië vanwege de lage loonkosten en 
lage belastingen. Solidaridad is daar al een 
aantal jaren actief om ervoor te zorgen dat 
dat proces hand in hand gaat met eerlijke 
lonen, veilige arbeidsomstandigheden en 
milieuvriendelijke productie. Zo willen we  
voorkomen dat de snelle opkomst van de 
Ethiopische textielindustrie leidt tot 
uitbuiting.  
Herinnert u zich de brand in de Tazreen 
fabriek in 2012 en de ingestorte fabriek Rana 
Plaza in 2013 nog? Deze rampen in Bangladesj 
bevestigden de noodzaak van veilige 
fabrieken en goede arbeidsomstandigheden. 
Meer dan honderd werknemers van de 
Tazreen fabriek kwamen om in de vlammen 
die razendsnel om zich heen grepen. Het 
gebouw, tot aan de nok volgepakt met kleding 
en garen, had geen goede nooduitgangen. 
Meer dan duizend mensen overleefden het 
instorten van Rana Plaza niet.  

Gelijke kansen  
Solidaridad heeft met het project in Ethiopië 
al veel bereikt, bijvoorbeeld op het gebied van 
gelijke rechten voor man en vrouw op de 
werkvloer. Zo kon textielarbeidster 
Achamachelesh Tezera dankzij onze training 

opklimmen tot supervisor bij de Telaje 
kledingfabriek in Kombolcha. ‘Vroeger had je 
als vrouw gewoon geen kans op zo’n functie. 
Een vacature ging altijd naar een man’. Tezera 
is zich door de training bewust geworden van 
de scheve verhoudingen tussen mannen en 
vrouwen. Zij trainde op haar beurt het 
management van de fabriek. En ze moedigt 
andere vrouwen aan om ook hun stem te 
laten horen. ‘Ik coach 30 vrouwen van 
verschillende afdelingen. Zij hebben geleerd 
beter voor zichzelf op te komen en hun 
rechten te verdedigen.’  

Een eerlijk verhaal  
Solidaridad breidt haar werk in Ethiopië vanaf 
dit jaar uit naar de katoenvelden, waardoor 
alle stappen in het productieproces worden 
verduurzaamd. Zij doet dat samen met MVO 
Nederland (Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen), de Deense NGO DIEH en het 
Duitse Cotton made in Africa binnen het 
zogenaamde ‘Bottom UP!’-project, dat mede 
gefinancierd wordt door de Europese Unie. 
Samen trainen zij katoenboeren en 
textielarbeiders in duurzame productie en 
veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden. 
Ook zorgen zij er via lobby en workshops voor 
dat belangrijke lokale overheidsorganisaties 
het project omarmen. En dat internationale 
modebedrijven het project leren kennen en 
enthousiaste afnemers worden. Als zij weten 
waar hun kleding vandaan komt kunnen zij 
een eerlijk verhaal vertellen aan hun klanten. 
Zo wordt het ook voor u mogelijk eerlijke 
kleding te dragen waarvan u weet dat er geen 
milieuschade of mensenleed aan kleven.  

Meehelpen?  
Tweede schaalcollecte op 14 en 15 december. 
Achter in de kerk staan tijdens Advent en 
Kersttijd ook weer de bekende tonnen.   
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KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord 
Krachtig, Betrokken en Ondernemend 

Belangenbehartiging 
Een van onze belangrijkste activiteiten is 
belangenbehartiging. Dat doen we landelijk 
met de KBO-PCOB, maar ook plaatselijk met 
Belastinginvullers, Ouderenadviseurs en 
Cliëntondersteuners. Net als onze leden 
worden ook deze belangrijke vrijwilligers 
steeds ouder en daarom zijn wij op zoek naar 
jongere enthousiaste mensen die zich voor dit 
werk voor de medemens willen inzetten. De 
KBO zorgt voor opleiding en bijscholing. Geef 
dit bericht door aan uw kinderen en zij 
kunnen voor informatie en aanmelden te 
recht bij Peter Smit. 

Activiteiten  
Kerstfeest, Odion, Noorderhoofdstraat, 14 
december; 
Kerstviering met brunch in Wormerveer, 19 
december. 
Onze leden hebben zich hiervoor al kunnen 
opgeven. 

Bingo  
Wanneer: 18 december Kerstbingo, 
woensdagen 29 januari, 26 februari 14:00 u.  
Waar: Ontmoetingsruimte van de Petruskerk 
entree: € 3,50 

Gezellige middag woensdag 22 januari 
Wanneer: woensdag 22 januari 14:00 uur 
Waar: De Pelikaan  
Aan de invulling wordt nog gewerkt.  

Wandeling elders  
Wanneer: dinsdag 11 februari 
Nadere informatie volgt 

Museumbezoeken 
Museumbezoek vrijdag 20 december 
Kerststallenroute en –tentoonstelling in 
Monnickendam 8 t/m 29 december dagelijks 
van 12:00 tot 16:00 met ruim 500 kerstallen  

in de kapel van de RK Kerk. De route voert 
langs etalages van winkels en bij particulieren 
in het oude centrum van Monnickendam. Een 
beschrijving is vanaf 8 december beschikbaar 
in de kerk, het museum “de Speeltoren”, bij 
Stichting Promotie Waterland, Zuideinde 2 en 
via www.laagholland.com/nl/vvv-
waterland/evenementen. Dit jaar ben je ook 
van harte welkom op 1e en 2e kerstdag. Op 
zondag 8 december 2019 wordt er tevens een 
tweedehands kerstmarkt in de RK Nicolaas en 
Antoniuskerk gehouden en is ook de 
kerstexpositie al te bewonderen in de kapel 
van de kerk. Wij gaan:  
Wanneer: Vrijdag 20 december  
Vertrek: Station Krommenie-Assendelft 10:37 
spoor 2 naar Amsterdam CS 
Overstap Amsterdam CS – IJzijde, bus 314. 

Museumbezoek 
Noord-Hollands Archief  
Wanneer: vrijdag 31 januari  
Vertrek: Station Krommenie-Assendelft 09:23 
spoor 2 naar Amsterdam Sloterdijk 
Overstap naar Haarlem  

Passiespelen Tegelen 2020 
De 21ste editie van de Passiespelen – van 10 
mei t/m 13 september 2020 in Tegelen –
wordt een spectaculair schouwspel over de 
laatste dagen van Jezus; van zijn glorieuze 
intocht in Jeruzalem en het laatste avondmaal 
tot zijn dood aan het kruis en uiteindelijk zijn 
verrijzenis. Bijna 300 acteurs, musici, 
koorleden en figuranten brengen in 
Openluchttheater De Doolhof de gloednieuwe 
productie ‘Hem achterna. Een passiespel’ op 
het podium. Een unieke theaterbelevenis voor 
oud en jong. 
De KBO-verenigingen in Zaanstad hebben zich 
ingeschreven voor het groepsarrangement 
van de KBO-PCOB, en wel voor de opvoering 
op zondag 24 mei 2020. Het arrangement 
bestaat uit de entree, het programmaboekje, 
koffie/thee met vlaai voor de voorstelling en 
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een pauzeconsumptie. Prijs € 39,-- per 
persoon. 
De bijkomende kosten voor het busvervoer 
zijn nog niet bekend. Heeft u interesse om 
mee te gaan naar Tegelen dan kunt u zich 
alvast opgeven bij de secretaris van uw KBO-
vereniging.  
Wij houden u op de hoogte van de voortgang. 
Dit is een gezamenlijke actie van de KBO-
verenigingen in Zaanstad. 

Gespreksgroep Levenskunst 
Gezondheidsprobleem, het verlies van een 
naaste, eenzaamheid, het zicht verliezen op 
onze maatschappij die steeds ingewikkelder 
wordt, dat kan er allemaal toe bijdragen dat 
u, populair gezegd, het niet meer zo ziet 
zitten. Wellicht is de gespreksgroep 
Levenskunst dan iets voor u. Dit najaar starten 
er twee, in de buurtcentra in Krommenie en 
Wormerveer. Deelname is gratis.  
Folders liggen bij uw huisarts, het Sociaal 
Wijkteam en in De Pelikaan, de Palmboom en 
de Lorzie. 
Aanmelden en folder aanvragen kan bij de 
contactpersoon van uw wijk: 
Krommenie: Ella Visser, gespreksleider, 06 
53730619 
Wormerveer: Coby Kroon, gespreksleider, 06 
44758810  

Informatie van Zaanstad 
M.i.v. 1 januari 2020 kunnen inwoners van
Zaanstad alleen op afspraak terecht bij de

servicebalies in het stadhuis, voor alles 
waarvoor ze bij de gemeente moeten zijn: 
aanvragen of afhalen van een paspoort of 
rijbewijs, aangifte van geboorten, enz. Via de 
site www.zaanstad.nl  kunt u een afspraak 
maken. Voordeel: op het afgesproken tijdstip 
bent u gelijk aan de beurt, zonder wachttijd. 
Via de website, maar ook in het Zaanstad 
Journaal, de wekelijkse bijlage van het Zaans 
Stadsblad proberen wij de inwoners zo goed 
mogelijk hierover te informeren. 
Hoe maakt u een afspraak: 
Digitaal: op de homepage van 
www.zaanstad.nl staat een blauw blokje: 
Afspraak maken. Klik en er verschijnt 
rechtsboven weer zo’n blokje met een 
keuzemenu. Daar kunt u kiezen waarvoor 
(‘product’ noemen ze dat) u een afspraak wilt 
maken en wanneer. 
Zonder computer:  geen nood, bellen kan ook, 
met 14075. U moet dan zeggen welke 
gemeente u wilt spreken (Zaanstad) en dan 
krijgt u iemand aan de lijn die u verder helpt. 
Eventueel kunt u ook naar het stadhuis gaan 
om een afspraak te maken. Gastvrouwen en –
heren helpen u dan ter plekke. . 
Andere diensten: 
Voor het regelen van vergunningen en 
belastingzaken moet u ook afspraken maken. 
Bij het Gemeentearchief kunt u van dinsdag 
tot en met donderdag 09:00 -16.00 uur 
zonder afspraak terecht, voor bezoek op 
donderdagavond is wel een afspraak nodig. 

Kerkwerkrooster 
Maandag 23 december2019 om 08:45 uur. 
Maandag 6 januari   2020 om 08:45 uur. 
Maandag 3 februari 2020 om 08:45 uur.  Informatie:Marie-José Mooij: 06-37421977/ 6216059 

https://ditiz.nl/zaanstad
http://www.zaanstad.nl/
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Uit het Afleesboek van de Sint Petrusparochie 1951-1952, 
nummer 47
16 december 
Derde Zondag van de Advent (Gaudete). 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn 
Quatertemperdagen: geboden vasten- en 
onthoudingsdagen.  
Woensdag om 7.15 uur de gezongen “Gulden 
Mis”. Wij menen er op te mogen rekenen dat 
speciaal onze dames en aanstaande moeders 
bij deze H. Mis zullen tegenwoordig zijn.  
Woensdagavond wilde de Gebouw Commissie 
gaarne een vergadering houden met de 
afgevaardigden, (liefst twee, doch niet meer) 
van die verenigingen die veel belang hebben 
bij de toewijzing van de grote zaal in ons 
gebouw om aldus tot een betere regeling te 
komen. Dus een paar afgevaardigden van: 
Heren- en Dames Gym-Turnlust, 
Voetbaltrainers, Tafeltennis, Kunst en 
Vriendschap, Bonifatius, Uit eigen Kring, 
Operette Gezelschap, K.A.B. en misschien nog 
een of andere vereniging die hier vergeten 
werd.  

23 december 
Dinsdag: Eerste Kerstdag. De eerste nachtmis 
is om 3 uur. In deze H. Mis zijn alle plaatsen 
vrij. Onder de eerste Nachtmis wordt terstond 
na de Consecratie het Christusbeeldje naar de 
Kribbe gebracht.  
Onder de H.H. Missen collecte voor onze 
eigen Armen, welke collecte zeer bijzonder 
wordt aanbevolen.  
’s Middags om half drie de plechtige Vespers 
met feestpredikatie. Na de Vespers 
kerstliederen bij de Kribbe.  
Woensdag: Tweede Kerstdag. [….] Geen Lof 
wegens bij ervaring gebleken tekort aan 
belangstelling. 

30 december 
De collecte voor onze eigen armen heeft 
opgebracht ƒ 279,15.  

Sint Jacobusschool.  
Zoals reeds bekend gemaakt is wordt onze 
nieuwe school [voor jongens] officieel 
geopend op maandag 31 December.   

‘s Morgens is er om 8 uur een door de 
schoolkinderen gezongen H. Mis, 
voorafgegaan door het Veni Creator. Om half 
elf heeft de officiële opening plaats, maar 
uitsluitend voor genodigden. ’s Middags 
kunnen al onze parochianen van 3 - 5 uur de 
nieuwe school komen bezichtigen. Nog 
schoolgaande meisjes kunnen de school  
komen bezichtigen tussen 4.30 en 5 uur, doch 
niet later.  
(Uit een brief van de bisschop inzake het 
conflict met het oude koor): ‘De bisschop 
deelt het standpunt van het kerkbestuur van 
Krommenie en van de deken van Beverwijk. 
Wij dienen ons allen als goede Katholieken bij 
dit besluit van onze Bisschop neer te leggen, 
hoe moeilijk het misschien voor sommigen 
ook mogen zijn. Bidden wij voor elkander!’ 

13 januari 
[Bij wijze van uitzondering een samenvatting 
van de door pastoor aangekondigde 
noodzakelijke tariefsverhoging voor de ‘vrije’ 
plaatsen, dus ook voor alle plaatsen onder de 
H. Mis van 11.00. De betere plaatsen kosten
voortaan 20 cent, de mindere 10 cent,
verdeeld over negen gedeeltes van het
kerkgebouw. Ook wie op een eigen
meegebracht krukje zat moest 10 cent
betalen. De zogenaamde armenbanken
bleven vrij.]
Het is toch alleszins redelijk dat ook
geldverdienende kinderen plaatsengeld
betalen. De vaste plaatsen moeten in waarde
verdubbeld worden. […] Op het koor mag
men geen gebruik maken van de daar
aanwezige krukjes indien de kerkzangers deze
zelf willen gebruiken.
Misschien mag bij deze gelegenheid tevens
eens gevraagd worden om op de kerkvloer en
in het portaal geen papiersnippers en
dergelijke neer te gooien en om bij
natte straten de voeten te willen
vegen.

(Samenstelling Corrie van Sijl)
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Een lichtstraal onder een gesloten deur 

Ik begin steeds meer op mijn vader te lijken. 
Hij las altijd uitgebreid de krant. Maar op een 
dag lag de krant dichtgevouwen naast zijn 
ontbijtbordje. ‘Heb je hem al uit?’ ‘Nee’, zei 
hij, ‘maar ik ben met lezen gestopt. Al die 
nare berichten, ik kan er niet meer tegen!’ 
‘Kom op, pa, niet zo somber!’ Maar het 
overkomt mij nu ook dat ik de krant 
doorblader, de koppen lees en denk: ‘bâh, 
eerst maar de puzzel maken. Dat slechte 
nieuws komt straks wel. Of even niet.’ 
Herkenbaar?  
Je leest over mensen die wegtrekken uit 
Afrika en het Midden-Oosten, over de 
Middellandse Zee naar Europa. Voortdurend 
zijn er die verdrinken bij deze gevaarlijke 
tocht. Duizenden mensen vluchten weg uit 
Latijns-Amerika vanwege de slechte 
economische vooruitzichten en trekken naar 
de Verenigde Staten. Maar miljardair Trump, 
die zichzelf graag als christen afficheert, 
bouwt een lang en hoog hek aan de 
zuidgrens. Dichtbij en om je heen zie en hoor 
je over eenzaamheid en ziekte. De 
hopeloosheid vreet aan mensen en je vraagt 
je af: hoe verder? Waar moet het naar toe 
met deze wereld? Ons land en met jezelf?  
Kunnen we alleen nog maar wat hopen op 
betere tijden? Ik schreef er een Adventslied 
over:  
Geen toekomst in je land, gevlucht over de 
zee,  
door woeste golven overmand, de dood nam 
velen mee. 
Een lange weg te gaan, uit duisternis naar 
licht?  
Een hek, een muur brengt je tot staan, gelovig 
Sion dicht. 
Verlaten en alleen, geen lief die jou bemint,  
je karig lijf klaagt steen en been, wie is nog 
welgezind? 
Maar het is Advent en we gaan op weg naar 
Kerstmis. Een knus en gezellig lichtjesfeest in 
deze donkere dagen. De commercie pepert 
het ons in. In de kerk echter horen we 
verhalen over profeten, die ons toeroepen: 
‘wanhoop niet, er komt redding!’ Valse hoop? 

Tomas Halik, een Tsjechische priester, werd in 
het geheim gewijd ten tijde van het 
communistisch regime. Een zwarte en 
hopeloze periode. Onlangs verscheen er weer 
een boek van hem getiteld: Niet zonder hoop. 
Met als ondertitel: religieuze crisis als kans. 
Een religieuze crisis: bevinden we ons daarin? 
Kerken lopen alsmaar leeg. En zelfs de blijvers 
vragen zich af: wat heeft het allemaal voor zin 
om te bidden, te zingen en te ijveren in Jezus' 
naam voor een betere wereld? Het gaat toch 
niet lukken! Maar Tomas Halik schrijft: ‘juist 
als het donker is kun je het licht ontdekken.’ 
Om die reden draagt een hoofdstuk de titel: 
‘Een lichtstraal onder een gesloten deur.’ Het 
licht wil naar ons toekomen, maar dan moet 
de deur wél opengaan. Wie doet dat voor 
ons? God? Jezus? De lezingen in de Advent 
vertellen ons: inderdaad, dat doen zij! Maar 
niet zonder ons! Wij moeten waakzaam zijn 
om het streepje licht te willen zien. En we 
moeten van onze kant meehelpen om de deur 
open te duwen. Hoe doen we dat? Door de 
manier van leven van Jezus van Nazareth – in 
wie God aan het licht komt als in geen ander – 
na te volgen. Al is het met vallen en opstaan. 
Daarom vervolgt mijn lied met: 
Al zie je het nog niet, hoor nu de Stem die 
klinkt,  
de hoop geworden tot een lied, van recht en 
vrede zingt. 
Profeten roepen luid: bevrijding ook voor jou! 
Een nieuwe lente, nieuw geluid, Gods Woord 
is eeuwig trouw! 
Zie uit naar Hem, ons Licht, die al Zijn 
Woorden doet,  
geeft recht en vrede een gezicht, Hij komt je 
tegemoet! 
Dan kan het Kerstmis worden. Feest van de 
komst van onze redder in ons midden, in je 
hart. Opdat je het niet opgeeft te streven naar 
een leefbare wereld. Ter nagedachtenis aan 
mijn vader, die er toch voor bleef ijveren. En 
omwille van  toekomst voor je kleinkinderen.  

Ko Schuurmans, pastor 


