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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 21 oktober. U kunt uw bijdragen 
aanleveren tot 7 oktober. 
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
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1 
 

Pastoraal Voorwoord 
 

Alleen in geval van nood? 
 
In een Oostenrijkse winkelstraat is er opeens 
een etalage met twee excentrieke 
sportwagens. Het mannelijk deel van ons 
gezin gaat kijken, de dames bekijken de 
kleding. ‘Wat zou die kosten, pap?, vraagt 
onze zoon. Er staat geen prijskaartje bij, laat 
staan dat hij afgeprijsd zou zijn. Maar tussen 
de twee bolides staat op een zuil een kastje 
met een glazen plaat aan de voorzijde. Daar 
binnen zit een 

prachtige 
witte duif met 
een palmtakje 
in haar snavel. ‘In 
geval van oorlog 
glas breken’, 
staat er boven. 
Tja, dan is het wel 
een beetje 
laat. Het doet 
mij denken: aan als het kalf verdronken is 
dempt men de put.                             
Vrede moet nooit te laat komen, vrede moet                                 
worden gedaan voordat de vuisten worden 
gebald en de geweren geladen. Als de 
vredesduif pas wordt losgelaten als de 
gevechten zijn uitgebroken, kan zij ook niet 
zoveel. Wanneer de vrede, wanneer de Geest 
in een glazen kastje wordt gezet om, als het al 
te laat is losgelaten te worden, dan zijn er al 
te veel slachtoffers gevallen. 
Vrede maakt verbinding  is het motto van de 
komende Vredesweek. Dat is een andere 
vrede dan de vrede van Assad, Poetin, Tromp 
en Xi Jinping, daar heb ik niet zo veel invloed 
op. Maar de vrede in mijn eigen nabijheid, 
daar kan ik wel wat mee. In ieder geval kan ik 
laten zien dat ik er werk van wil maken en 
daar is de vrijheid van de duif essentieel voor. 
 
En hoe gaat dat met geloof? Zit dat ergens 
veilig opgeborgen achter slot en grendel, 
want je moet er ook niet te veel ‘last’ van 
hebben. Geloof als een verzekeringspolis: 

normaal kijk je er niet naar om. Die ligt ergens 
goed opgeborgen en je weet dat hij er is als je 
hem nodig hebt. Je doet er niet zo veel mee 
totdat er zorgen komen, je God nodig hebt.  
Dan wordt de afgesloten opbergplaats van 
geloof geopend, de Geest komt vrij en laat dat 
nu ook in de gedaante van een duif zijn.  
 
We gaan dit jaar verder met het thema 
‘Omzien naar de Ander’. Daar is het laatste 
woord nog niet over gezegd en zeker niet 
gedaan, vandaar de voortzetting. Vele 
mensen in onze samenleving verlangen er 
naar dat er naar hen wordt omgezien, dat ze 
gekend worden, gezien, dat hun vreugde 
wordt gedeeld en zij hun verdriet niet alleen 
dragen. In de Zaanstreek krijgt het ‘Omzien 
naar de Ander’ een bijzondere betekenis 
omdat twee van onze acht parochies in het 
komende werkjaar te maken krijgen met 
datgene waar al lang over wordt gesproken 
en nu steeds dichterbij komt: zij zullen hun 
vertrouwde kerkgebouw moeten gaan 
verlaten. De parochianen van Wormerveer en 
Koog-Zaandijk zullen een nieuwe weg zoeken 
om hun geloven te blijven vieren in 
gemeenschap met elkaar en met God. Hoe 
beleven de andere zes parochies dat? Als een 
‘nieuwtje’ van buiten? Of een houding van ‘er 
is plaats genoeg, kom er maar bij maar hier 
blijft alles zoals het is? Of zien we er de 
opdracht in om ons ook daadwerkelijk in te 
zetten en om te zien naar elkaar, om samen 
de weg van geloven verder te gaan . 
 
‘Breek het glas in geval van oorlog, in geval 
van nood, in geval van …’ 
Nee, zie om naar vrede, zie om naar elkaar, 
zie om naar God. 
Geef de duif, geef de Geest, geef God, geef 
jezelf ruimte om om te zien naar de Ander. 
 
Matthé Bruijns, pastor 
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Voor jong en voor oud(er) 

De haas en de schildpad 
 
De haas moest altijd lachen wanneer hij de 
schildpad zag lopen, want dat ging zo 
langzaam. ‘Ik begrijp niet waarom jij ooit 
ergens naar toe gaat,’ zij hij pesterig. ‘Als jij 
eindelijk aankomt, is het altijd te laat en is 
alles allang voorbij.’ 
 
De schildpad lachte een beetje. ‘Vlug ben ik 
niet,’ zei hij, ‘maar toch durf ik te wedden, dat 
ik eerder aan de overkant van dit veld ben 
dan jij. Zullen we een wedstrijd houden? Dan 
kun je het zien.’ 
 
‘Goed!’, riep de haas en meteen sprong hij er 
vandoor, zo snel als hij kon. De schildpad ging 
heel rustig op weg. 
 
Nu was het die dag erg warm weer met een 
brandende zon, en de haas werd halverwege 
moe en slaperig. ‘Weet je wat,’ dacht hij, ‘ik 
doe even een tukje onder die heg hier. Zelfs 
als die schildpad me intussen voorbij loopt, 
heb ik hem in een flits weer ingehaald.’ De 
haas ging in de schaduw liggen en sliep in. 
 
De schildpad kroop gestaag verder onder de 
warme zon. 
 
Pas na lange tijd werd de haas wakker. Het 
was veel later dan hij dacht en hij keek eens 
rond. Geen schildpad te bekennen. ‘Nou nou’, 
mompelde hij, ‘waar zit dat vriendje? Wacht 
maar, ik zal hem eens wat laten zien.’ 
 
Als een pijl uit een boog schoot hij weg, door 
het korte gras, door het koren, over sloten, 
langs braamstruiken, en bij de laatste bocht 
bleef hij even staan om te zien waar de 
eindstreep lag. Daar! En nog geen halve 
meter ervoor kroop de schildpad, langzaam 
maar zeker, stap voor stap, dichter en dichter 
naar het eindpunt. 
 
Met een geweldige sprong stoof de haas erop 
af. Maar hij was te laat. 

Toen hij de lijn passeerde, was de schildpad 
hem juist voor geweest. 
 

                 
 
‘Zie je nou wel,’ zei de schildpad. 
 
Maar de haas had geen adem meer om te 
kunnen antwoorden. 
 
 

*   *   * 
 
 
 
‘De haas en de schildpad’ is een van de fabels 
van Aesopus, een verzameling verhalen over 
dieren. Aesopus was een Griekse verteller die 
ongeveer 2500 jaar geleden leefde. Veel van 
zijn fabels zijn op allerlei manieren terug te 
vinden in de (mondelinge) wereldliteratuur.  
 
In de fabel over de haas en de schildpad 
houden de twee dieren een wedloop. De haas 
denkt makkelijk te kunnen winnen en spant 
zich totaal niet in. Onderweg doet hij zelfs een 
dutje, maar als hij wakker wordt, heeft de 
schildpad de finish al bereikt. Zo verliest de 
haas toch de wedstrijd. 
 
Wat leer je uit dit verhaal?  
Hardlopers zijn doodlopers. Met langzaam 
maar zeker werken krijg je betere resultaten.  
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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: donderdagen 5 september, 3 
oktober, 7 november 5 december 10:00 uur 
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 september,  
4 oktober, 1 november, 6 december,  
3 januari, 7 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei,  
5 juni 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 24 september, 22 
oktober, 26 november, 28 januari, 25 
februari, 24 maart, 28 april, 26 mei 20:00 – 
21:30 uur.  
Waar:Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, 
Krommenie 
Begeleiding: Nicolette Schouten en Ben 
Commandeur. 
Aanmelden:  Liesbeth Patist 
liesbethpatist@hotmail.com 
 

Binnenkort verschijnt er weer een ‘Groen 
boekje’ met het programma voor het hele 
seizoen. 



4 
 

GELOVEN IN HET ALLEDAAGSE …! 
 

Na de succesvolle inspiratiedagen van 2017 
en 2018 organiseren wij op zaterdag 12 
oktober weer een Inspiratiedag. Deze keer 
blijven we heel dicht bij het alledaagse. We 
stemmen in met onze paus Franciscus, die 
zegt: ‘God kun je nergens ontmoeten als je 
Hem niet éérst ontmoet in de gekwetste, 
beledigde en beschadigde mensen (zeg maar 
alledaagse) die je op je weg door het leven 
ontmoet.’ 
Onze inleider is niemand minder dan Alain 
Verheij (1989): schrijver, spreker, blogger en  
zelfbenoemd ‘Theoloog des Twitterlands’. Hij 
is theoloog en bijbelwetenschapper en 
studeerde aan de universiteit van Leiden. Een 
jaar geleden verscheen zijn boek ‘God en ik: 
wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren 
van de bijbel’. Verheij is lid van het 
Theologische Elftal van Trouw en is regelmatig 
te horen als radiocommentator bij de 
KRO/NCRV.  
 

Na zijn inleiding zijn er twee rondes met 
verschillende werkwinkels o.a. verzorgd door 
de inleider n.a.v. zijn voordracht. Verder 
wordt er met deelnemers gezongen o.l.v. 
Wilma Wieringa, gaat Leo Mesman op zoek 
naar waar we God vinden in ons leven van alle  
 
 

dag, Nico Smit confronteert belangstellenden 
met shockerende, controversiële en 
misbruikte bijbelverhalen, Ko Schuurmans 
wijst de weg naar nieuwe en oude rituelen die 
een diepere betekenis geven aan het 
alledaagse en Jan Verbruggen gaat het 
gesprek aan n.a.v. de verhalen van een 
vrijwilliger bij slachtofferhulp en iemand die 
zich inzet voor een schone aarde. 
Meer informatie vindt u in onze folder, die u 
digitaal kunt opvragen bij 
jcj.verbruggen@quicknet.nl en of kunt vinden 
bij www.VPW-info, onder de knop Publicaties.  
We sluiten de dag af met het samen vieren 
van ons geloof.  
Wanneer: zaterdag 12 oktober 10:00 – 15:30 
uur.  
Waar: Parochiecentrum van de 
Willibrorduskerk Westerweg 267 Heiloo,  
Kosten: €7,50 te voldoen bij binnenkomst, 
inclusief koffie, thee, soep, (karne)melk en 
fruit. 
Aanmelding: Mevr. Kiki Kint, kikikint@xs4all.nl 
of 0251-769046 / 06-24603829 
 

Werkgroep Inspiratiedag namens de 
Vereniging Pastoraal Werkenden: Kiki Kint, 
Leo Mesman, Ko Schuurmans, Nico Smit en 
Jan Verbruggen 
 

                                                ------------------------------   

 

mailto:jcj.verbruggen@quicknet.nl
mailto:kikikint@xs4all.nl
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OPGAVE FORMULIER  

De dag van ontmoeting en bemoediging  

GELOVEN IN HET ALLEDAAGSE....!  

Op zaterdag 12 oktober 2019  

in de Sint Willibrorduskerk te Heiloo  

Westerweg 267, vlakbij het station  

Naam:.......................................................................  

Adres:.......................................................................  

Postcode:.................................................................  

Plaats:.......................................................................  

Functie:....................................................................  

Telefoon:..................................................................  

E-mailadres:............................................................  

Dit formulier s.v.p. opsturen naar:  

Mevr. Kiki Kint  

Triade 45  

1901 GW Castricum 
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Gespreksgroep over de Belijdenissen van Augustinus 
 
'... ons hart kent geen rust tot het rust vindt in 
u' is een van de bekendste uitspraken van 
theoloog en filosoof Augustinus. 
Vanuit verschillende perspectieven is 
Augustinus ook in onze tijd interessant.  
Als theoloog had hij veel invloed op de kerken 
en de cultuur in het Westen. Als filosoof 
ontwikkelde hij gedachten waarmee hij 
vooruit liep op hedendaagse inzichten over 
ruimte en tijd in de natuurkunde.  
 
Door het lezen van zijn boek Belijdenissen en 
door met elkaar in gesprek te gaan, maken we 
(weer) kennis met het leven en werk van 
Augustinus (354 - 430) en verkennen we zijn 
betekenis voor onze tijd.  
Hijzelf leefde in de tijd van het Romeinse rijk. 
Hannah Ahrend, filosoof en politiek 
commentator, noemt hem de enige originele 
filosoof uit de Romeinse cultuur. Atheïst 
Bertrand Russel plaatst Augustinus in de 
eerste gelederen van de filosofen.   
Etty Hillesum, bekend van haar dagboek, had  
op weg naar Westerbork, twee boeken in 
haar koffer: de bijbel en de Belijdenissen.   
Vanuit oecumenisch perspectief is Augustinus 
interessant, omdat hij ver voor de Reformatie 
schreef, in de gemeenschappelijke 
beginperiode van de kerk.  
 
In zijn Belijdenissen schrijft Augustinus in 
grote openheid over zijn persoonlijke 
geloofsgeschiedenis, hij laat zich kennen als 
een zoekende mens en gelovige. Hij roept zijn  

 
lezers op om zich te bezinnen op de grote 
waarden van de christelijke traditie. Hij kijkt in 
de Belijdenissen als het ware terug op zijn 
eigen leven.  
 
Het gaat hem er uiteindelijk om, te begrijpen 
wie God voor hem is en hoe deze God door 
alle ervaringen heen bezig was hem te 
scheppen naar zijn beeld en gelijkenis. Hij 
schrijft over zijn zoektocht naar kennis van 
zichtbare en tastbare dingen en het kennen 
van God, het geheugen, herinnering en tijd. 
 
In een serietje maandelijkse bijeenkomsten 
(overdag) verdiepen we ons in Augustinus' 
belijdenissen, in de heldere vertaling van Wim 
Sleddens, die voorzien is van een boeiende 
inleiding. Als u mee wilt doen, wilt u die dan 
aanschaffen: Augustinus, Belijdenissen, 
vertaald door Wim Sleddens, ISBN 
9789463401227, prijs 24,90. 
 
Wanneer: v.a.dinsdag 1 oktober, 14:30 u.  
Waar: Noorderkerk Zaandam. 
Opgeven bij: Ruud de Lange, tel. 075-
6318576, email: r.lange32@upcmail.nl of  
Rien Jansens, tel. 075-6125674, email: 
rienjansens@telfort.nl 
 
We zien uit naar de ontmoeting met u. Ieder 
is van harte uitgenodigd. 
 
Ruud de Lange, Rien Jansens. 
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Vredesweek 21-29 september 
Vrede verbindt over grenzen 
 

In deze week vraagt PAX aandacht voor het 
moedige vredeswerk van bijzondere mensen 
in (post-) conflictgebieden. Mensen die zich 
niet laten tegenhouden door grenzen en 
verbinding durven te zoeken met hun 
tegenstanders of voormalige vijanden. 
 

Thema 2019 
In tijden dat de Amerikaanse president Trump 
praat over het bouwen van een grensmuur en 
Europa de buitengrenzen steeds meer sluit 
voor vluchtelingen, kiest PAX als thema van 
de Vredesweek 2019: ’Vrede verbindt over 
grenzen’. Het is dit jaar 30 jaar geleden dat de 
grens tussen Oost- en West-Europa, het 
IJzeren gordijn en de Muur in Berlijn, 
verdwenen. Het kan dus wel! 
 

Grenzen kunnen nuttig zijn om mensen te 
beschermen en om vijanden buiten te sluiten. 
Maar grenzen kunnen een samenleving ook in 
negatieve zin scheiden, bijvoorbeeld als we 
ons laten leiden door vooroordelen of 
discriminatie. Vrede sluit je immers niet met 
je vrienden, maar juist met je vijanden. Het is 
goed om ons bewust te zijn van die 
onzichtbare grenzen en kritisch na te denken 
in welke situatie grenzen wenselijk zijn of niet.  
  

Oorlogen en conflicten ontstaan vaak doordat 
er grenzen overschreden worden. Om een 
conflict te beëindigen is het nodig om 

onzichtbare grenzen te overbruggen. Het 
belangrijkste instrument van de  
vredesbeweging is altijd de ontmoeting 
geweest. Daarvoor is het belangrijk dat we 
grenzen over durven te gaan en verbinding 
zoeken met elkaar. Om het verhaal van de 
andere kant te kunnen horen en te luisteren 
met ons hart.  
  

Deze Vredesweek willen we met elkaar 
werken aan vrede en verbinding. En iedereen 
kan meedoen. Vrede verbindt over grenzen. 
 

Over de hele wereld ondersteunt PAX het 
vredeswerk van mensen. Mannen en vrouwen 
die grenzen durven te slechten om vrede te 
sluiten. Zo kunnen voormalige tegenstanders 
elkaar ontmoeten en ontdekken dat 
samenleven mogelijk is. En kunnen mensen 
elkaar vinden in hun verlangen naar een 
rechtvaardige vrede.  
  

Daarvoor is uiteraard geld nodig. PAX 
adviseert en ondersteunt vredesinitiatieven in 
heel veel (voormalige) oorlogsgebieden, vaak 
met succes. Maar dat alles is niet mogelijk 
zonder uw steun. Uw betrokkenheid en 
bijdrage zijn goud waard. Helpt u mee? Met 
een bescheiden bedrag kunt u helpen dit 
belangrijke werk voort te zetten. 
 

In het weekend van 28 en 29 september is er 
een deurcollecte voor PAX. 

 

MISSIO Wereldmissiemaand 2019: NOORDOOST-INDIA  
  

Wat is jouw missie?  
 
Het noordoosten van India is slechts via een 
smalle doorgang verbonden met het centrale 
gedeelte van India. Er leven veel verschillende 
etnische bevolkingsgroepen, die zich vaak 
tweederangsburgers voelen. Ze worden 
uitgebuit en bedreigd in hun culturele 
identiteit.  
 
 

 
Christenen  
Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de 
regio werkzaam. Steeds meer priesters en 
religieuzen komen uit de regio zelf. Dat is een 
positieve ontwikkeling. Zij zijn vanwege hun 
afkomst vertrouwd met de cultuur. De 
katholieke kerk ziet het hier als haar missie 
om zich in te zetten voor de bescherming van 
de waardigheid en de rechten van de mensen 
en voor de bescherming van de schepping en 



8 
 

de inheemse bevolking in een samenleving 
die verandert.   
 
Touring Sisters  
Twee aan twee gaan ‘Touring Sisters’, 
rondtrekkende zusters, naar de dorpen in de  
Himalaya. Zij verlenen medische zorg, geven 
onderwijs en delen gedurende enkele weken 
het eenvoudige leven met de inwoners. Door 
hun leven zijn de zusters een voorbeeld en 
een symbool van christelijke naastenliefde.  
Op de theeplantages in de deelstaat Assam 
worden de theepluksters uitgebuit en vaak 
slachtoffer van mensenhandel. Zusters van de 
Salesianen maken de vrouwen en meisjes met 
behulp van straattheater bewust van de 
gevaren. 

  

Buitengewone Missiemaand: Gedoopt en 
Gezonden  
Met de campagneslogan ‘Wat is jouw missie?’ 
sluit Missio aan bij het thema van de 
Buitengewone Missiemaand. Iedere gedoopte 
heeft een missie. Iedereen heeft de opdracht 
de Blijde Boodschap te verkondigen.   
 MISSIO ondersteunt de opbouw van de kerk 
en het pastorale werk in Noordoost-India.  
 
Help mee! Geef aan Missio Pauselijke 
Missiewerken in de collecte op Missiezondag 
19 en 20 oktober.  Meer informatie: 
www.missio.nl    
 
 

 
 

Stichting Vrijwilligersvervoer Zaanstreek  
 
De ANWB heeft een fonds voor mobiliteit, dat 
per provincie steun geeft aan organisaties die 
anderen helpen mobiel te worden of te 
blijven. De stichting Vrijwilligersvervoer 
Zaanstreek is genomineerd in de provincie 
Noord-Holland. Iedereen mag stemmen aan 
wie het geld wordt gegund. De organisatie 
met de meeste stemmen krijgt 10.000 euro. 
Wij kunnen dat geld goed gebruiken, want we 
moeten onze oudste bus spoedig vervangen. 
Stemmen gaat als volgt:  

 
Ga naar de site www.anwb.nl/stem, klik op: 
Breng je stem uit en scroll door naar Aanschaf 
nieuwe rolstoelbus Assendelft. Aanklikken en 
een formuliertje invullen om je stem te laten 
gelden. De actie loopt tot 30 september.   
Met z'n allen gaan we voor de winst. 
Ik hoop op uw medewerking. 
Bij voorbaat dank. 
  
Klaas van Oosten 
secretaris 

 

IPCI Jaarverslag 2018  
 
2018 was het eerste jaar waarin de 
samengevoegde Zaanse Caritasinstellingen 
voluit aan het werk gingen. Per 31 december 
bestond het bestuur uit: Frans van Rooij, 

voorzitter, Piet Boon, penningmeester, 
Gerard Schavemaker, secretaris, Ben van 
Lammeren, lid-administrateur, Wim Niekus, 
Patricia Beenen, Riet Hooijschuur en Els 
Heine-Kruidenberg, leden.  

http://www.missio.nl/
http://www.anwb.nl/stem
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Het bestuur vergaderde zes keer, in 
aanwezigheid van Floris Bunschoten, 
regiopastor. Daarnaast waren er twee 
bijeenkomsten met alle lokale vrijwilligers,  
 
 
tijdens een daarvan werd een pilot van een 
cursus gehouden van het bisdom Haarlem- 
Amsterdam onder de naam ‘Op zoek naar de 
nieuwe caritas vrijwilligers van morgen’.  
Op 18 oktober vond bij notaris P.J.H.M. 
Prevoo in Haarlem de juridische afwikkeling 
van de fusie plaats met de vaststelling van de 
Akte van Fusie en een Bewijs van eigendom, 
waarmee we kunnen aantonen dat IPCI 
Zaanstreek officieel eigenaar is van een 
perceel weiland in Assendelft.  
 
 
 
Externe contacten  
Er worden contacten onderhouden met het 
Zaans Interkerkelijk Noodfonds (ZIN), De 
Bron, De Sluis, Voedselbank Zaanstreek en 
Kledingbank Zaanstreek. Het Interkerkelijk 
Diaconaal Beraad Zaanstreek-Waterland 
(I.D.B.) heeft eind 2017 haar activiteiten 
gestaakt. De nog aanwezige middelen werden 
in 2018 over diverse ‘gelijkgestemde’ 
organisaties verdeeld. Ook naar de Wijkteams 
in Zaanstad en de afdelingen Sociale Zaken in 
Zaanstad en Wormerland zijn de lijnen kort.  
 
Hulpvragen  
In 2018 hebben we in totaal voor ruim  
€ 7.100,-- financiële ondersteuning geboden 
aan diverse cliënten. Dat varieerde van kleine 
donaties in de vorm van goederen tot 
renteloze leningen, waarbij het geleende geld 
in termijnen terugbetaald dient te worden. 
Daarnaast werden enkele personen en 
gezinnen in 2018 (structureel) begeleid bij 
schulden, wat soms leidde tot schuldhulp-
verlening en begeleiding bij schuldsanering of 
onderbewindstelling. Verder bieden we hulp 
bij het invullen van belastingaangiften, 
administratieve problemen en 
computergebruik.  
De jaarlijkse collecte tijdens het Diaconaal 
weekend leverde € 1.701,07 op voor 

Voedselbank Zaanstreek. Tevens 
ondersteunden wij voor in totaal ongeveer  
€ 7.250,-- diverse activiteiten binnen de 
verschillende parochies, o.a. Diaconaal 
Centrum De Bron, Voedselbank Zaanstreek, 
het project Schoenendoosmaatje van 
Edukans, een periodieke bloemenhulde bij de 
Penitentiaire Instelling De Sluis, SAM’s 
Kledingactie, een feestelijke maaltijd voor 
vluchtelingen in ’t Achterschip van de Maria 
Magdalenakerk Wormer, een kerstactie door 
diaconie Westzaan en andere kerstacties in 
Wormer, Krommenie, Assendelft, Zaandam, ’t 
Kalf en in Kogerveld en tenslotte een bijdrage 
voor de Ouderen Kerst Middag in Wormer. 
Inspiratie  
Het Bisdom Haarlem-Amsterdam bood ons 
inspiratie- en themabijeenkomsten in 
Haarlem of in Heiloo. De geheel vernieuwde 
website van het Bisdom biedt actuele 
informatie en documenten. In april 2018 hield 
het I.D.B. Zaanstreek-Waterland de laatste 
thema-avond, over het PGB in Zaanstad.  
  
Overige activiteiten 
SAM’s Kledingactie in de Zaanstreek; beheer 
van een container voor 2e hands kleding bij de 
Maria Magdalenakerk.  
 
Financiën  
Het rendement van de bank(en) was bijna 
nihil. Het belegd vermogen bij het R.K. 
Beheerfonds van het Bisdom Haarlem-
Amsterdam gaf een negatief rendement. Dit 
komt echter niet tot uiting in de baten en 
lasten, omdat een koersdaling een negatief 
effect heeft op ons eigen vermogen.  
 
Met dank voor het vertrouwen:  
Gerard Schavemaker, 
secretaris  
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Kom mee naar buiten allemaal! 
 
‘Kom mee naar buiten allemaal! Dan zoeken 
wij de wielewaal…!’ 
Dit liedje leerden we vroeger op school toen 
zingen nog op het lesrooster stond. De 
wielewaal is een schuwe vogel, die bij 
voorkeur in de boomtoppen huist. Ze is 
kwetsbaar maar niet bedreigd en komt voor 
in heel Europa, Noord-Afrika en West-Azië. 
De wielewaal brengt mij bij het jaarthema van 
onze parochies dat opnieuw luidt: Omzien 
naar de ander. Die woorden passen goed bij 
de oproep die paus Franciscus voortdurend 
doet: ‘Sta op! Wees niet bang! Ga op weg en 
dien!’ Wij moeten dus naar buiten. Om de 
wielewaal te horen? Nee, om als een 
wielewaal te worden! Zijn we net zo schuw? 
Bescheiden is een betere houding. We laten 
van ons horen, maar niet omdat wij weten 
wat voor iedereen het beste is. Wel willen we 
zout voor de aarde zijn, om pit te geven. Ook 
licht voor de wereld, tegen alle duisternis. We 
laten van ons horen, omdat wij willen 
getuigen in woord én daad van de blijdschap 
van het evangelie. We zoeken de 
boomtoppen op om dicht bij de hemel het 
Woord van God goed te kunnen horen. Ze 
zullen ons daar horen zingen, want Vader 
Augustinus leert: zingen is voor mensen die 
liefhebben! Dan dalen we naar omlaag, 
omdat we houden van de aarde, de dieren, de 
mensen vooral.  
De wielewaal is een kwetsbare vogel. Wie 
naar buiten trekt stelt zich daarmee 
kwetsbaar op. Je krijgt kritiek en je zult het 
niet gemakkelijk hebben met het in praktijk 
brengen van de tegendraadse boodschap van 
het evangelie. De wielewaal is echter geen 
bedreigde vogel. Je hoeft dus niet bang te 
zijn, want de woorden van Jezus bemoedigen 
ons voortdurend. De oproep van onze paus 
komt dus niet uit de lucht vallen. Hij heeft het 
van geen vreemde. Jezus trok zich regelmatig 
terug in de eenzaamheid om te bidden, zich 
te bezinnen, om Gods kracht te ontvangen. 
Vervolgens trok hij voortdurend rond door de 
steden en dorpen van zijn land om iedereen, 
die in de knel zat, ziek was of het moeilijk had 

nabij te zijn. Zijn leerlingen – ons dus – roept 
Hij op om hetzelfde te doen. Wij komen keer 
op keer samen in onze kerken om te bidden, 
te zingen en naar de bevrijdende woorden 
van de Schrift te luisteren. Gaan we daarna 
over tot de orde – of beter wanorde – van de 
dag? Geen sprake van! We komen naar de 
kerk om geïnspireerd te worden. Om onze 
accu op te laden. De dagen die volgen zullen 
gaan uitwijzen of wij ook omzien naar de 
ander waartoe al die gebeden, liedteksten en 
bijbelwoorden oproepen. De viering in het 
weekend, de liturgie, is de ene helft van het 
verhaal. De andere helft is ons werken aan 
een bewoonbare wereld voor iedereen. Dat is 
ons diaconale werk. Liturgie is de beweging 
naar binnen om bevlogen te raken en 
geïnspireerd te worden. De diaconie is de 
beweging naar buiten, naar de wereld, om 
daar de Woorden van God handen en voeten 
te geven. Zo vormen liturgie en diaconie de 
twee pijlers van ons kerk-zijn. Ze kunnen niet 
zonder elkaar. Zij zijn als eb en vloed. Tijdens 
onze samenkomsten in de kerk of in een of 
ander huis staan letterlijk of minstens 
figuurlijk altijd de deuren wijd open om de 
nood te kunnen horen en zien van de mensen 
op straat. Van de straat waar de kerk aan ligt 
tot aan de paadjes in de favelas in Rio de 
Janiero. Gelovigen worden daarom altijd 
gekenmerkt door grote oren en ogen. We 
zien en horen boven het gekrakeel van de 
wereld om ons heen altijd onze medemens in 
nood. Zijn we met velen? Dat valt vaak tegen, 
maar op veel plekken komen we net als de 
wielewaal toch voor. En wat zingen we samen 
met deze vogel?   
 
Schep met uw vadermoederhand  
een dragende gemeenschapsband   
van broers en zussen vol met zorg  
om wijd en zijd te staan als borg!       
 
 
Ko Schuurmans, pastor 
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De vieringen in Regio Zaanstreek  

 HH. Martelaren v G 
Boschjesstraat 115  
Koog a/d Zaan 

H. Petrus  
Snuiverstraat 2 
Krommenie 

H. M. Magdalena  
Dorpsstraat 351 
Wormer 

O.L.V. Geboorte 
Marktstraat 4 
Wormerveer 

Za 7 sept.  Woord & Comm. 
M. Bruijns 
Rotsvast 

  

Zo 8 sept. 
23e zondag 
door het  jaar 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Samenzang 

Woord & Comm. 
T. Molenaar 
St. Caecilia 

DOP viering 
All Ages  

Woord & Comm. 
M. Bruijns 
Samenzang 

Za 14 sept.  GEEN VIERING   
 

Zo 15 sept. 
24e zondag 
door het  jaar 

Startviering 
Woord & Comm. 
K. Schuurmans 
Marbosko 

10:30 uur Oecum. 
viering Saendelft 
Saens Harmonie 
Orkest 

Startviering 
R. Casalod 
Alle koren 
 

Woord & Comm. 
S. Baars 
Cantare 

Za 21 sept.  GEEN VIERING   
 

Zo 22 sept. 
25e zondag 
door het  jaar 

Eucharistie 
G. Noom  
Samenzang 

Startviering 
Woord & Comm. 
M. Bruijns 
Rotsvast 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Samenzang 

Za 28 sept.  Eucharistie 
G. Noom 
St. Caecilia 

  

Zo 29 sept. 
26e zondag 
door het  jaar 

Woord & Comm. 
M. Bruijns 
Marbosko 

Woord & Comm. 
R. Casalod 
Samenzang 

Woord & Comm. 
K. Schuurmans 
Caeciliakoor 

Woord & Comm. 
T. Molenaar 
Samenzang 

Za 5 okt.  Woord & Comm. 
M. Bruijns 
Samenzang 

  

Zo 6 okt. 
27e zondag 
door het  jaar 

Woord & Comm. 
A. Dijkers 
Samenzang 

Woord & Comm. 
S. Baars 
St. Caecilia 

Woord & Comm. 
M. Bruijns 
All Ages 

Woord & Comm. 
R. Casalod 
Cantare 

Za 12 okt.  Eucharistie 
G. Noom 
Rotsvast 

  

Zo 13 okt. 
28e zondag 
door het  jaar 

Eucharistie 
G. Noom 
Marbosko 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caecila 

Oecum.viering 
Herfstkoor 

Woord & Comm. 
M. Bruijns 
Samenzang 

Za 19 okt.  Eucharistie 
G. Noom 
Samenzang 

  

Zo 20 okt. 
29e zondag 
door het  jaar 

Woord & Comm. 
T. Molenaar 
Samenzang 

Woord & Comm. 
A. Dijkers 
St. Caecilia 

DOP 
Caeciliakoor 

Woord & Comm. 
S. Baars 
Cantare 

Za 26 okt.  Eucharistie 
G. Noom 
Samenzang 

  

Zo 27 okt. 
30e zondag 
door het  jaar 

Woord & Comm. 
A. Dijkers 
Marbosko 

Woord & Comm. 
T. Molenaar 
Rotsvast 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Samenzang 
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H. Bonifatius  
Oostzijde 12 
Zaandam 

H. Jozef  
Veldbloemenweg 2  
Zaandam 

H. M. Magdalena  
Kalf 160  
Zaandam 

H. Odulphus  
Dorpsstraat 570 
Assendelft 

Za 7 sept. Eucharistie 
 

  Eucharistie 
N. Kerssens 

Zo 8 sept. 
23e zondag 
door het  jaar 

Eucharistie 
Samenzang 
 

Woord & Comm. 
W. Waardijk 
Gemengd koor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
St. Caeciliakoor 

Za 14 sept. Eucharistie 
A. Goedhart 

  Eucharistie 
N. Kerssens 
Gregoriaanse schola 

Zo 15 sept. 
24e zondag 
door het  jaar 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Startviering 
Woord & Comm. 
J. Hoekstra 
Alle koren  

Woord & Comm. 
H. Holthuizen 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Za 21 sept. geen viering wegens 
Dam tot Damloop 

 
 

 Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo 22 sept. 
25e zondag 
door het  jaar 

geen viering wegens 
Dam tot Damloop 

Woord & Comm. 
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

Eucharistie 
N. Beemster 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
St. Caeciliakoor 

Za 28 sept. Eucharistie 
A. Goedhart 

  Eucharistie 
N. Kerssens 

Zo 29 sept. 
26e zondag 
door het  jaar 

Eucharistie 
A. Goedhart 
Samenzang 

Woord & Comm. 
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
St. Caeciliakoor 

Za 5 okt. Eucharistie 
N. Kerssens 

  Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo 6 okt. 
27e zondag 
door het  jaar 

Eucharistie 
A. Goedhart 
Koor Con Amore 

Woord & Comm. 
W. Waardijk  
Gemengd koor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Liturgiekoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Za 12 okt. Eucharistie 
A. Goedhart 

  Eucharistie 
N. Kerssens 

Zo 13 okt. 
28e zondag 
door het  jaar 

Euch. Fatimazondag 
A. Goedhart 
Koor Con Amore 

Woord & Comm. 
R. Casalod 
Gemengd koor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
St. Caeciliakoor 

Za 19 okt. Eucharistie 
N. Kerssens 

  Eucharistie 
F. Bunschoten 
Gregoriaanse schola 

Zo 20 okt. 
29e zondag 
door het  jaar 

Eucharistie 
A. Goedhart 
Koor Con Amore 

Woord & Comm. 
J. Hoekstra 
Con Brio 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
St. Caeciliakoor 

Za 26 okt. Eucharistie 
N. Kerssens 

  Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo 27 okt. 
30e zondag 
door het  jaar 

Euch. Allerheiligen 
A. Goedhart 
Samenzang 

Woord & Comm. 
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

Eucharistie 
N. Beemster 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
St. Caeciliakoor 

 
Aanvangstijden: op zondag om 10:00 uur en op zaterdagavond om 19:00 uur, tenzij anders aangegeven. 
Betekenis afkortingen: Woord & Comm. = Woord en Communie  /  DOP = Dienst Onder leiding van 
Parochianen   
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Kerktijden Petrus Parochie 

   23e zondag door het jaar  
vrijdag  6 september 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

zaterdag  7 september 19:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns  

zondag  8 september 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorganger: Pastor T. Molenaar 
     

   24e zondag door het jaar  
vrijdag 13 september 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

zaterdag 14 september  Geen viering  
zondag 15 september 10.30 Oecumenische viering in Saendelft 

   Verzorgd door de Raad van Kerken 
     

   25e zondag door het jaar  

vrijdag 20 september 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

zaterdag 21 september  Geen viering  
zondag 22 september 10:00 Startviering m.m.v. Rotsvast 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
     

   26e zondag door het jaar  
vrijdag 27 september 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

zaterdag 28 september 19:00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pater G. Noom  
zondag 29 september 10:00 Woord- en Communieviering met Samenzang 

   Voorganger: Pastor R. Casalod 
     

   27e zondag door het jaar  
vrijdag  4 oktober 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

zaterdag  5 oktober 19:00 Woord- en Communieviering met Samenzang 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
zondag  6 oktober 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor S. Baars  
     

   28e zondag door het jaar  
vrijdag 11 oktober 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

zaterdag 12 oktober 19:00 Eucharistieviering m.m.v. Rotsvast 

   Voorganger: Pater G. Noom  

zondag 13 oktober 10:00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorganger: Kapelaan N. Kerssens 
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   29e zondag door het jaar  

vrijdag 18 oktober 15:30 Oecumenische viering in Rosariumhorst 
   Verzorgd door de Baptisten gemeente 

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

zondag 20 oktober 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorganger: Pastor A. Dijkers  

     

   30e zondag door het jaar  
vrijdag 25 oktober 15:30 Eucharistieviering in Rosariumhorst 

zaterdag 26 oktober 19:00 Eucharistieviering met Samenzang 
   Voorganger: Pater G. Noom  

zondag 27 oktober 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 
   Voorganger: Pastor T. Molenaar 
     

 

Wees welkom 
 
Welkom 
“Wees welkom” zegt God tot u en mij 
Hij wil voor ons als een goede vader zijn 
Voor al zijn kinderen, groot en klein 
Hij maakte uit liefde, ons van zonden vrij. 
 
Welkom 
Wij mogen in ootmoed tot Hem gaan 
Hij nodigt ons allen uit met open armen 
En wil zich liefdevol over ons erbarmen 
Hij blijft steeds bewogen met ons bestaan. 
 
 
 

Welkom 
Laten wij dan naar Zijn roepstem horen 
En ons leven aan Hem toevertrouwen 
Laten we met eerbied onze handen vouwen 
Hem danken dat Hij ons heeft uitverkoren. 
 
Welkom 
Aarzel daarom niet, maar kom tot Hem 
Hij heeft het goede voor met iedereen 
Hij blijft getrouw en laat niemand alleen 
 Hoor dan naar zijn uitnodigende stem. 
 
 Fedde Nicolai 

 
 

  
 Gebedsintenties 
 
 

 
Vrijdag 6 september Rosariumhorst   
Guurtje Hoogeboom-Mettes, Piet Boon. 
 
Zaterdag 7 september 
Ton Joosen, Cor Hoogeboom, Agnes Vrouwe-
Kleij, Martinus Tjipjes en Cornelia Tjipjes-
Schut, Nel van Diepen-Noom, Cornelia Neeft-
Beentjes en Cornelis Neeft, Wil Strengman. 

 
 
Zondag 8 september 
Jan Koning en overleden familieleden, Annie, 
Piet, Kees en Nico Vrouwe, Ad Pollemans en 
Johanna Pollemans-Verzet, Ans Hartman-van 
Nynanten, Jaap Noom, Nico Nielen, overleden 
familie van Gerven-Kaskes, Piet Opdam, Gré 
Apeldoorn-Kramer en zoon Gert. 
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Zaterdag 14 september  
GÉÉN VIERING. Intenties zijn verschoven naar 
zaterdag 28 september. 
 

Zondag 15 september  
OECUMENISCHE VIERING SAENDELFT  
Intenties zijn verschoven naar zondag 22 
september. 
 
Zaterdag 21 september  
GÉÉN VIERING  Intentie is verschoven naar 
zaterdag 28 september. 
 
Zondag 22 september  
STARTVIERING  
Henk Sombroek, Thea Konijn-Boon en Co 
Konijn, Kees van ’t Hoff, Jo Kee-Graaf, Bets 
Arens-Neele en Albert Arens, Wim van Doorn, 
Annie Neelen-Godrie, Johan Friedrichs en 
Corrie Friedrichs-Swagerman, Doortje Wijker-
van Batum, Atie Rijkhoff-Nielen, Tonie van der 
Hut. 
 
Vrijdag 27 september Rosariumhorst 
Nieck Oud en zoon Jack. 
 
Zaterdag 28 september 
Wiebe Dijkstra en voor de jarigen in de familie 
Boon, Tiny Uitentuis, familie Beek-Dallee, Dick 
Mosch en overleden familie, Theodorus en 
Cornelia Jak-van Steen, Guus en Tiny  
Jak-Brakenhoff, Toos Jak-Jongkind, Siem 
Bloetjes en zijn zoon Jantje, overleden familie 
Hogenstijn, Lau Mirck, Jan de Graaf en 
dochter Marjon, ouders Nielen, ouders de 
Graaf. 
 
Zondag 29 september 
Gerard Kerkhoff, overleden familie Kerkhoff-
Posthuma, Henk Nielen, Marie van Ingen-
Elshuis, Frans Noom en Henny Noom-Kruiver, 
Nico Heine. 
 
Vrijdag 4 oktober Rosariumhorst  
Guurtje Hoogeboom-Mettes, Piet Boon. 

Zaterdag 5 oktober  
Ton Joosen, Cor Hoogeboom, Theodorus en 
Cornelia Jak-van Steen, Guus en Tiny Jak-
Brakenhoff, Toos Jak-Jongkind, Martinus 
Tjipjes en Cornelia Tjipjes-Schut, Corrie Neeft-
Beers. 
 
Zondag 6 oktober 
Jan Koning en overleden familieleden, Annie, 
Piet, Kees en Nico Vrouwe, Ad Pollemans en 
Johanna Pollemans-Verzet, Johanna de Wit-
Limmen, Cornelis de Wit, Klaas van Diepen, 
Jan Breeuwer en Henny Breeuwer-Visser, Ad 
Melsen, Albert Kok, Agie Kok-Appelman en 
zoontje Siem, Thea Konijn-Boon en Co Konijn, 
Jan van Oostveen, Gré Apeldoorn-Kramer en 
zoon Gert, Tonie van der Hut. 
 
Zaterdag 12 oktober  
Familie Beek-Dallee, overleden familie 
Hogenstijn, Nel van Diepen-Noom, Jan de 
Graaf en dochter Marjon, ouders Nielen, 
ouders de Graaf, Cornelia Neeft-Beentjes en 
Cornelis Neeft, Wil Strengman. 
 
Zondag 13 oktober  
Johan Friedrichs en Corrie Friedrichs-
Swagerman, Doortje Wijker-van Batum, Frans 
Noom en Henny Noom-Kruiver, Piet Opdam. 
 
Zaterdag 19 oktober 
Theodorus en Cornelia Jak-van Steen, Guus en 
Tiny Jak-Brakenhoff, Toos Jak-Jongkind, Gé 
Mulder, Tonie van der Hut. 
 
Zondag 20 oktober 
Piet van Diepen, Gerard Kerkhoff, Dick Mosch  
en overleden familie, Truus Brussel-van ’t Ent, 
Lau Mirck, Jan Molenaar en dochter Lidwina, 
Wiebe Dijkstra en voor zijn jarige zoon, Nico 
Nielen, Kees en Bep Waij-Molenaar, Wim van 
Doorn. 
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In memoriam 
 

 
 

Riet Jak-Bakker en Piet Jak  
Op woensdag 3 juli en donderdag 4 juli zijn 
Riet Jak-Bakker en Piet Jak overleden op 78- 
en 79-jarige leeftijd. Een heel bijzondere 
situatie van twee mensen die het leven in lief 
en leed met elkaar hebben gedeeld. Riet werd 
geboren en groeide op in Castricum en Piet in 
Krommenie. Op de kermis in Bakkum kwamen 
ze elkaar tegen en ze trouwden elkaar in 
1962. Ze gingen wonen aan de Emmastraat. 
Later toen er twee zonen en twee dochters 
waren geboren verhuisde het gezin naar de 
Burg. Waliglaan. De kinderen vertelden over 
een gelukkige jeugd waarin vader en moeder 
voor hen zorgden. Vader werkte buitenshuis 
in de bouw, moeders werkveld was 
binnenshuis. Veel hebben zij aan hun 
kinderen willen meegeven. Mooie verhalen 
over vakanties en pretparken werden er 
gedeeld. Vader Piet raakte rond zijn 50e 
levensjaar arbeidsongeschikt vanwege 
hartproblemen. Er brak een tijd aan waarin ze 
samen veel hebben kunnen ondernemen. En 
achteraf is dat maar goed ook geweest, want 
toen Riet in de 60 was kreeg zij Alzheimer. 
Vijftien jaar heeft zij aan deze ziekte geleden. 
Vader Piet zorgde voor haar en had haar ook 
beloofd dat zij thuis kon blijven. Maar liefde 
en goede wil moesten het afleggen tegen een 
slopend proces van 24/7 zorg. Ze ging naar de 
toen net geopende Zevenster en is daar 
trouw bezocht door haar Piet, die ook vaak 
wat lekkers voor de afdeling meebracht. Piet 
bouwde en vergrootte ieder jaar een 
kerstpresentatie met huisjes, bergen en 
draaimolens in de Zevenster. 
Er kwamen acht kleinkinderen in hun leven. 
Zij vertelden met liefde over hun oma en opa.  
Zelf kreeg Piet kanker, de hevigheid van de 
ziekte en ook de pijnaanvallen namen toe. 
Maar zijn grootste zorg was toch de vraag: 

zou hij dan toch nog eerder van hier gaan dan 
zijn Riet? 
Op maandag 1 juli kreeg Riet een 
maagbloeding en zette het sterven in. Die 
avond hebben we hen beiden de ziekenzegen 
gegeven, hand in hand met elkaar. Piet was 
zielsblij dat zijn taak was volbracht en dat hij 
niet eerder zou sterven dan zij. Na haar 
overlijden kon ook hij gaan. ‘Samen naar de 
hemel’, zoals hij zei. Thuis aan de Waliglaan 
waren ze samen opgebaard. We hebben hen 
uitgeleide gedaan met warme woorden en in 
aanwezigheid van een grote en warme kring 
van mensen. Na de uitvaartdienst zijn hun 
lichamen gecremeerd. 
 
Ko van den Idsert 
Op dinsdag 30 juli is Ko van den 
Idsert overleden op de leeftijd van 85 jaar. Hij 
werd geboren in Alkmaar en na de opleiding 
tot onderwijzer was hij vele jaren leerkracht 
en hoofd van de katholieke school aan de 
Markstraat in Wormerveer. Ko was betrokken 
bij het gemeenschapsleven. Hij trouwde en 
kreeg vijf kinderen. Later leerde hij Eva Pronk 
kennen en vele jaren deelden zij het bestaan 
aan de Henri Dunantstraat. Er kwamen 
kleinkinderen in hun leven. In de loop van de 
jaren heeft hij in zijn gezondheid heel wat 
moeten inleveren. Zijn familie schreef: ‘Onze 
lieve man, vader en opa is plotseling 
overleden! Wij zijn hierover intens verdrietig, 
maar koesteren alle mooie herinneringen die 
we aan hem hebben.’ In de uitvaartdienst zijn 
vele verhalen gedeeld en daarna is zijn 
lichaam begeleid naar de begraafplaats aan 
het Blok.  
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Een nieuw seizoen 
 
Na de zomerperiode staat er een nieuw 
werkjaar voor de deur. Een aantal activiteiten 
vraagt onze bijzondere aandacht, naast alle 
gangbare zaken die gewoon doorgaan. 
 
Najaarsbraderie 
Zaterdag 14 september: de Raad van Kerken 
heeft een kraam en zoekt nog vrijwilligers om 
die een uurtje te bemensen.  
 
Openluchtdienst 
Voorgangers van de verschillende kerken in 
Krommenie verlenen medewerking, Voor de 
muzikale omlijsting zorgt het Saens Harmonie 
Orkest. We horen het verhaal over de 
verspieders van het beloofde land. Twaalf 
mensen worden er op uitgestuurd om het 
land Kanaän, dat het volk Israël zal krijgen, te 
verkennen. Het is echt het land van melk en 
honing, met druiventrossen zo zwaar dat ze 
met twee man gedragen moeten worden. 
Maar er is ook angst voor het onbekende. 
Tien van de twaalf verkenners vertellen 
verhalen over reuzen en steden met hoge 
muren en sterke legers. De angst overwint en 
regeert. Waar je bang voor bent maak je vaak 
steeds groter zodat het je verlamt.  
Het thema van de Vredesweek ‘Vrede 
verbindt over grenzen’ sluit hier goed bij aan. 
Welkom bij mooi weer op het schoolplein, 
indien mogelijk neem een eigen stoel mee. Er 

wordt ook gezorgd voor stoelen. Bij slecht 
weer in de Petruskerk, bij twijfel, kijk op de 
website. www.st-petrusparochie.nl .  
Wanneer: zondag 15 september 10:30 uur 
Waar: het schoolplein bij de Kaaikhof aan de 
Parkrijklaan Saendelft. 
 
Startviering en barbecue 
De week daarna op zondag 22 
september. We prolongeren ons 
jaarthema: Omzien naar de 
Ander. Daar kunnen we nog veel aan 
uitwerken. Ondanks alle nieuwe 
communicatiemiddelen neemt de 
vereenzaming in onze samenleving almaar 
toe. Contact van mens tot mens blijkt 
belangrijker dan een ‘vriend’ op Facebook.'  
In het tweede deel van de middag is er de 
jaarlijkse barbecue. Een dank je wel aan alle 
parochianen voor hun meelevende inzet. 
Elders in dit nummer vindt u de wijze van 
opgeven i.v.m. de organisatie.  
 
Heiloo 
Op dinsdag 1 oktober is er de jaarlijkse 
Bedevaart naar Onze Lieve Vrouwe ter Nood. 
De KBO organiseert vervoer per bus (zie 
elders in dit nummer), maar ook wandelaars, 
fietsers en automobilisten zijn van harte 
welkom. We beginnen om 14: 00 uur.  

 
Nicolaas en Maria 
 
Overweging tijdens het kerkenpad 2019 in de kerk van Maria ten Hemelopneming in Vianen 
 
Mensen zijn kwetsbaar, maar gelukkig hebben 
we in de loop van de tijd veel middelen 
uitgevonden om ziekten te lijf te gaan. Lange 
tijd kon men niet veel meer dan aderlaten en 
veel bidden om zegen van de hemel. Een 
indrukwekkende rij heiligen met wonderlijke 
verhalen gaf de mensen het gevoel dat ze niet 
alleen waren, dat de hemel over hen waakte. 
De heilige Nicolaas komen we op ons 
kerkenpad regelmatig tegen. In Krommenie 

zijn er twee Nicolaaskerken en hij is de 
patroonheilige van vele steden die met water 
zijn verbonden. De ligging aan het water is 
een garantie voor handel en welvaart zoals 
Vianen, IJsselstein en ook Amsterdam laten 
zien. 
Religieuze verhalen hebben de eigenschap 
dat zij mee veranderen met de tijd. Het 
verhaal over de kinderen die tot pekelvlees 
zijn verwerkt en door de heilige Nicolaas weer 

http://www.st-petrusparochie.nl/
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tot leven komen spreekt ons niet erg meer 
aan. Maar het verhaal over Nicolaas die 
tijdens een hongersnood graan weggeeft 
zonder dat de voorraad vermindert doet 
denken aan het verhaal van Jezus die uitdeelt 
van vijf broden en twee vissen. Durf jij het aan 
om te delen, of speel je op zeker en houd je 
alles voor jezelf? ‘Alles zullen we eerlijk delen, 
suikergoed en marsepein’, zingen we nog 
steeds. 
Boven alle heiligen is Maria toch wel de meest 
favoriete. Het is bijzonder dat er zo veel 
kerken aan Maria zijn toegewijd, want in de 
Bijbel neemt zij een bescheiden plaats in. 
Maar op cruciale momenten is zij aanwezig, 
bij de kribbe en onder het kruis. Maria komt 
ook weinig aan het woord, maar wanneer zij 
spreekt is het raak. De woorden van haar 
lofzang in het Magnificat komen recht uit haar 
hart en worden uitgesproken met het oog op 
de aarde. Zij bezingt de kracht van God die de 
aarde een ander aanschijn wil geven. God is 
barmhartig. Zij zingt over kleine mensen die 
groot worden en rijke mensen die met lege 
handen worden weggestuurd. 
Maria zet de wereld op zijn kop, zij spreekt 
revolutionaire woorden. De hoogmoedigen 
worden uiteengejaagd. De grote bekken van 
al die Li Pings, Trumps, Poetins zullen tot 
zwijgen worden gebracht, van hun voetstuk 
gestoten. Wie honger lijden worden met alle 
goeds overladen. Maar blijven geloven in dat 
visioen van de nieuwe aarde, dat valt niet 
altijd mee. Er is zoveel op de wereld dat het 
tegenbeeld blijkt te zijn.  
In de beroemde conference van Toon 
Hermans over Sinterklaas laat hij het grote 
verschil zien tussen de cadeaus in rijke en 
arme gezinnen. Bij zijn vriendje rijden de 
elektrische treinen na Sint Nicolaas door de 
kamer. Bij hen ook, maar bij die 
armoedzaaiers waren de kinderen zelf de 
trein: de voorste de locomotief en de anderen 
de wagons.  
Godfried Bomans legt het verhaal van 
Sinterklaas uit in catechismusvragen:  
Hoe is het mogelijk dat Sinterklaas met paard 
en al door de schoorsteen komt? 

Dat Sinterklaas met paard en al door de 
schoorsteen komt, is een mysterie, dat wij 
kinderlijk moeten aanvaarden. 
Zal ons dit mysterie ooit worden uitgelegd ? 
Dit mysterie zal ons in het hiernamaals door 
Sinterklaas zelf worden uitgelegd. 
Hoe is het te verklaren dat Sinterklaas meer 
aan rijke dan aan arme kindertjes geeft? 
Dat Sinterklaas meer aan rijke dan aan arme 
kinderen geeft, is wederom een mysterie. 
Zal ook dit mysterie ons in het hiernamaals 
verklaard worden? 
Neen. Dit mysterie zal ons, naarmate wij 
ouder worden, reeds op aarde duidelijk 
worden. 
De aandacht moet liggen op de aarde: daar 
zal het moeten gebeuren, daar zullen kleine 
mensen groot worden. Daar mogen gewone 
mensen ervaren dat God ons welgezind is, dat 
noodlot en ellende niet van ons worden 
weggehouden, maar dat we wel kracht 
kunnen ervaren om daar mee om te gaan, dat 
we elkaar daartoe gegeven zijn en dat God 
degene is die naar ons omziet, zoals Jezus 
tijdens zijn levenspad niets anders heeft 
gedaan dan naar mensen toegaan, die op 
eigen kracht niet meer verder konden komen.  
Nicolaas en Maria zijn beide wegwijzers die 
wijzen naar de aarde, die wijzen naar de 
mensen om je heen, dat jij degene bent die 
wonderen kunt doen. 
 
Jaarlijks mogen Ko en ik Sinterklaas zijn. In de 
oudste groep hebben we vaak een gesprek 
over wie Sinterklaas nu is. Ik vertel dan over 
de drie vormen van het geloof in Sinterklaas. 
De eerste is dat hij, wanneer je aan zijn baard 
trekt ‘au’ roept. De tweede vorm van geloof is 
dat hij een man is met een plakbaard. Maar 
de derde vorm, daar zijn we naar op weg: Dat 
we voor elkaar als Sint Nicolaas willen zijn, 
door gewoon te doen waar we goed in zijn, 
mens worden, een naaste voor elkaar zijn. 
Als we dus gewoon als Nicolaas en Maria 
proberen te zijn, dan is de hemel dichtbij. 
 
Matthé Bruijns 
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Startviering en Barbecue 
 
De Startviering vindt plaats op 22 september 
rond het Jaarthema ‘Omzien naar de Ander’. 
Dat willen we met de parochies van onze 
regio verder handen en voeten gaan geven. 
Van harte welkom in deze viering mét 
Kinderwoorddienst! 
’s Middags houden we de inmiddels jaarlijkse 
barbecue voor al onze parochianen van 16 tot 
20 uur in onze Ontmoetingsruimte. 
Onze Petrusparochie kan alleen bestaan 
doordat er vele mensen zijn die daar 
daadwerkelijk hun bijdrage aan geven. Daar 
zijn we zo rijk mee, dat is niet in geld uit te 
drukken. U bent zelfs onbetaalbaar. Om iets 

van die dankbaarheid uit te drukken nodigen 
wij u, met uw partner, vriend of vriendin uit 
voor deze bijeenkomst met een drankje en 
een barbecue. 
Er is één maar, u dient zich wel aan te melden 
i.v.m. de organisatie en de inkoop. Dat kan tot 
uiterlijk zondag 15 september per e-mail: 
petrusvis@planet.nl of via onderstaande 
strook in de brievenbus van de pastorie. Doet 
u die dan even in een envelop? Anders raakt 
hij misschien zoek tussen de krantjes.  
Met dank voor al uw betrokkenheid, 
de parochieraad    

 
 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
Ik / wij  komen met …  personen naar de barbecue op 22 september 
 
naam / namen 
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Dank! 
 
De 4e augustus heb ik als zeer bijzonder 
ervaren. 
De viering en daarna de gezelligheid in de 
ontmoetingsruimte zijn een mooie afsluiting 
geweest van mijn 100-jarig bestaan. Ik denk 
er met dankbaarheid aan terug. 

 
Allen die eraan hebben bijgedragen alsmede 
alle afzenders van schriftelijke gelukwensen, 
mijn hartelijke  dank. 
 
Niek Rijkhoff 

 
 
Kledingactie 12 oktober 2019  
 

Kleding voor het goede doel 
Miljoenen mensen over de hele wereld 
moeten in rampgebieden overleven of hun 
leven weer opbouwen. Sam's Kledingactie zet 
zich voor hen in. Honderden vrijwilligers door 
het hele land zamelen herdraagbare kleding 
en schoeisel in. Met de opbrengst van de 
verkoop kunnen we de nood in rampgebieden 
verlichten. We werken daarbij samen met 
o.m. Cordaid. Ook u kunt op een eenvoudige 
manier helpen. Door herdraagbare kleding in 
te leveren. Doe mee! 
 
Jemen enorme humanitaire ramp 
Sinds het begin van het conflict in 2015 in 
Jemen blijft de humanitaire crisis verergeren.  
De opeenstapeling van rampen: gewapende 
conflicten, migratie, hongersnood en uitbraak 
van ziekten heeft geleid tot de grootste 
humanitaire ramp van dit moment in de 
wereld. Ongeveer 80% van de bevolking – 
24,1 miljoen mensen – heeft behoefte aan 
humanitaire hulp, 14,3 miljoen van hen 
verkeren in direct levensgevaar. Sinds juni 
2018 is dit aantal mensen gestegen met drie 
miljoen. Kwetsbare bevolkingsgroepen in 230 
van de 333 districten zijn blootgesteld aan 
hongersnood. Hier is noodhulp nodig om een 
grote dreigende catastrofe te voorkomen. 
 
Levensreddende noodhulp 
Cordaid biedt de meest kwetsbare mensen, 
zoals kinderen zonder ouders, of kinderen 
met alleen hun moeder, opa’s en oma’s met  

 
 
kleinkinderen en gezinnen met gehandicapte 
gezinsleden levensreddende noodhulp. Voor 
hen dreigt de hongerdood het eerst. Cordaid 
zorgt ook samen met de lokale Jemeni-
partnerorganisatie Yamaan voor de distributie 
van dekens en kleding voor de winterperiode. 
Met hygiënepakketten met daarin zeep, 
wasmiddel en damesverband kunnen we 
ziektes zoals cholera beperken. Tevens bieden 
ze deze kwetsbare mensen voedselbonnen en 
geld voor onderdak.  
Het begin van het winterseizoen is een goed 
moment om uw kledingkast na te lopen. U 
komt vast dingen tegen die u al een tijdje niet 
meer draagt, omdat ze niet meer passen of 
omdat u erop uitgekeken bent. Ook ander 
oud textiel als gordijnen en dekens is welkom. 
Met uw textiel en schoenen voor Sam’s 
Kledingactie kan Cordaid Mensen in Nood 
mensen in rampgebieden helpen te 
overleven. 
 
Wanneer: zaterdag 12 okt 10:00-13:00 u.  
Waar: bij de ingang van Petruskerk. 
Hoe:in gesloten plastic zakken, de schoenen 
in paren bij elkaar. En o ja, het is wel fijn als 
uw spulletjes schoon zijn, anders zijn ze niet 
verkoopbaar….   
 
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie 
en de gesteunde projecten kunt u kijken op 
www.samskledingactie.nl  

http://www.samskledingactie.nl/
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KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord 
Krachtig, Betrokken en Ondernemend 
 

Activiteiten  
Bingo in Krommenie  
Wanneer: woensdagen 25 september en 30 
oktober 14:00 uur,  
Waar:       De Palmboom 
Kosten:    € 3,50 
 
SOOS in Wormerveer  
Wanneer: iedere donderdag 13:30 uur, m. i. v. 
donderdag 13 september 
Waar: Ontmoetingsruimte O. L. V. 
Geboortekerk, Marktstraat  
Kosten: € 1,50.  
U kunt hier klaverjassen, sjoelen en rummikub 
spelen of gewoon gezellig komen babbelen. 
 
Fietsen met SVK  
Wanneer: dinsdag 17 september 10:00 uur  
Waar: vanaf de voormalige Durghorst. 
  
Wandelen rond Krommenie 
Wanneer: donderdagen 29 augustus, 26 
september 31 oktober 10:00 uur  
Waar: vanaf Tante Tee aan de 
Noorderhoofdstraat. 
 
Wandelen met Hans Kattenberg 

Wanneer: dinsdag 8 oktober. 
Nadere informatie in de KBO’er van oktober.  
 
Klaverjassen (SVK)  
Wanneer: vanaf 30 augustus elke 
vrijdagmiddag 14:00 uur 
Waar: Pelikaan Krommenie  
Kosten: € 1,00 pp.  
 
Bedevaart naar Heiloo op 1 oktober 
Eeuwenlang kwamen mensen een beetje 
stiekem naar het kapelterrein te Oesdom. In 
1905 werd de georganiseerde traditie nieuw 
leven in geblazen met de bouw van de kleine 
Mariakapel en de aanleg van het park. Al 
vanaf oktober 1956 gaan parochianen van de 
St. Petrusparochie en leden van de 

ouderenbond KBO samen ter bedevaart. Wij 
kijken er met grote dankbaarheid op terug! 
Ook dit jaar is iedereen weer van harte 
uitgenodigd voor deze bijzondere middag, 
waarin we met gebed en gezang samen 
spiritualiteit kunnen beleven en waar we 
elkaar in de pauze tussen de twee vieringen 
kunnen ontmoeten. Gaat u voor het eerst 
mee, dan weten we zeker dat u er geen spijt 
van zult krijgen! 
Pastor Matthé Bruijns gaat ons deze middag 
in beide vieringen voor in woord en gebed. In 
de pauze tussen de twee vieringen biedt de 
KBO u in het welkomsthuis ‘Het Oesdom’ een 
kop koffie of thee aan met iets lekkers. Na de 
pauze wandelen we door het prachtige park 
terug naar de kapel, waar we de middag 
besluiten met een Lof met rozenhoedje met 
aandacht voor uw persoonlijke intenties. 
Ook dit jaar hebben we weer een bus 
gehuurd. We roepen u op daar gebruik van te 
maken onder het motto: ‘Uw bedevaart naar 
Heiloo begint in de bus!’ De busreis kost  
€ 8,00 p.p.  
Wanneer: dinsdag 1 oktober 
Vertrektijden en opstapplaatsen van de bus: 
12:30 uur vanaf Krommeniërweg 1, Vishandel 
Marktplein Wormerveer 
12:45 uur vanaf het oude stationsterrein 
Krommenie naast café De Remise  
12:47 uur vanaf Snuiverstraat hoek 
Weverstraat 
12:50 uur vanaf de voormalige Durghorst 
12:54 uur vanaf de bushalte Blok / 
Serooskerkestraat 
12:57 uur vanaf de Rosariumhorst 
13:00 uur vanaf de 
Uranuslaan bij de SuperCoop. 
Terug: ca.17:30 uur.  
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Aanmelden kan zolang er plaats is bij:  
Truus Noom      - tel. 075-628 4002 
Marijke Klinge   - tel. 075-628 8454 of email: 
Marijkeklinge@gmail.com  
Jannette Punt    - tel. 06 4751 0824 
Kosten: € 8 00 p.p. te voldoen op 
bankrekening: NL61 INGB 0003 396153 t. n. v. 
R.K. Bond van Ouderen te Krommenie o.v.v. 
‘bedevaart’, of contant bij aanmelding:  
Deelnemers uit Krommenie en Assendelft 
Noord bij Marijke Klinge, Spinozahof 31, 
Krommenie; 
Deelnemers uit Wormerveer bij Jannette 
Punt, Krommenieërweg 196, Wormerveer. 
 
Ook op eigen gelegenheid, wandelen, fietsen 
of met de auto, bent u natuurlijk welkom! 
 
Museum Plus Bus maandag 14 oktober  
Voor groepen senioren die door hun leeftijd 
of conditie niet naar een museum kunnen. De 
minimumleeftijd voor deelname aan dit 
dagtochtje is 70 jaar. Voor deelnemers tussen 
de 65 en 70 moeten wij een motivatie 
invullen op het Museum Plus Bus-
deelnameformulier. 
We bezoeken het Rijksmuseum in 
Amsterdam. 
Wanneer: Maandag 14 oktober 2019 
Vertrek: Rond 09:45 uur vanaf de St. 
Petruskerk, Snuiverstraat 2, graag aanwezig 
rond 09:30 uur. 
Programma: Koffie en Lunch in Brasserie 
Zuiderbad; Rondleiding in het Rijksmuseum; 
Gelegenheid om zelf rond te kijken. 
Kosten: geen, koffie en lunch zijn voor 
rekening van KBO-Zaanstreek Noord. 
Terugkomst: Ca. 16:00 uur 
Er kunnen maximaal 33 personen mee en een 
beperkt aantal opvouwbare rollators en één 
vaste rolstoel, scootmobielen helaas niet.  
Opgave: leden dinsdag 3 september vanaf 
09:00 uur ’s morgens bij Marijke Klinge, tel. 
(075) 628 8454 of email: 
marijkeklinge@gmail.com met opgave van 
naam, geboortedatum, adres, wel/niet 
rollator of rolstoel. Verwerking gaat in 
volgorde van binnenkomst.  
Museum werkgroep KBO: Peter Smit 
 

Enkele Aandachtspunten: 
Alleen AOW, met misschien een klein 
pensioen? Misschien heeft u recht op huur- 
en/of zorgtoeslag en/of vrijstelling van 
gemeentelijke belastingen en 
verontreinigingsheffing. Voor KBO-leden is er 
de korting op de premie van de 
zorgverzekering bij het Zilveren Kruis. Onze 
belastinginvullers kunnen u helpen een en 
ander uit te zoeken.  
 
Bijna 75-jaar en een rijbewijs? 
Vraag dan ruim op tijd een nieuw rijbewijs en 
een gezondheidsverklaring aan. Het CBR heeft 
een grote achterstand zodat de kans groot is 
dat u uw nieuwe rijbewijs niet op tijd krijgt. 
Regel ook voor eventuele aanvullende 
onderzoeken tijdig de afspraken.  
 
Zorg nodig?  
In de wirwar van regels en organisaties is het 
lastig zoeken naar goede zorg voor u of uw 
partner. Onze cliëntondersteuners weten de 
weg en helpen u graag. De namen en 
telefoonnummers van onze Belastinginvullers 
en Cliëntondersteuners vindt u in onze 
KBO’er.  
 
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  
 

mailto:Marijkeklinge@gmail.com
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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 periode. 
Wij hopen u te begroeten! 

 

 
 
 
 

 
 
 

4 september Petruskerk, Snuiverstraat 2 
11 september Doopsgezinde Vermaning, 
Noorderhoofdstraat 46 
18 september Petruskerk, Snuiverstraat 2 
25september Leliekerk, Lisdoddelaan 1 
2 oktober Petruskerk, Snuiverstraat 2 
9 oktober  Doopsgezinde Vermaning, 
Noorderhoofdstraat 46 
16 oktober Petruskerk, Snuiverstraat 2 
23 oktober Leliekerk, Lisdoddelaan 1 
 
 

 
 

 “Grote Kerk Schoonmaak”  
 

 
Maandag 30 sept tot donderdag 3 okt. 

 
Werken meestal in de ochtend vanaf 08:30 en de middag 
en eventueel avond alleen in overleg! 
Leuke , gezellige week met wat lekkers bij de koffie! 
 
Marie-José Mooij: 06-37421977/ 6216059 
 

Kerkwerkrooster  
   
Maandag 28 oktober om 08:45 uur.   
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2 September 
Heden grote R.K. Sportdag voor de jeugd. 
Onze jongens en meisjes menen te mogen 
rekenen op uw aller belangstelling en dat u 
een kijkje komt nemen op het G.V.O.-terrein. 
De Sportdag eindigt met een gecostumeerde 
voetbalwedstrijd voor ouderen. 
  
9 September 
Mogen wij de ouders van schoolgaande 
kinderen nog eens wijzen op de ernstige 
verplichting die zij hebben om hun kinderen 
zelf te leren “BIDDEN” en om hun 
“KATECHISMUSVRAGEN” thuis te overhoren? 
Zij mogen dit niet geheel aan de school 
overlaten. Zij mogen in dit geval niet zeggen: 
daar hebben wij geen tijd voor. Daarvoor is de 
zaak veel te belangrijk. Het gaat om het 
eeuwig en tijdelijk geluk van hun eigen 
kinderen, waarvoor zij eens verantwoording 
moeten afleggen. En dit geldt voor vader even 
goed als voor moeder.  
 
30 September 
Maandagavond om 7 uur Maria-lof tot 
Opening van de Octobermaand. Gedurende 
de gehele maand October ’s avonds om 7 uur 
Uitstelling van het H. Sacrament met 
Rozenhoedje, Litanie van Maria en Gebed tot 
Sint Jozef. Z.H. de Paus heeft met veel nadruk 
gevraagd dit jaar toch trouw het Rozenhoedje 
mee te bidden tot behoud van de vrede.  
 
7 October 
Collecte voor onze nieuw te bouwen kerk. De 
vorige maandcollecte voor ditzelfde doel 
heeft opgebracht ƒ 168,40.  
Bij gelegenheid van het Veertig-Uren-Gebed, 
dat hier gehouden wordt op 21, 22 en 23 
October zullen de predikaties staan in het 
teken van de Jubilé-aflaat welke door onze 
Parochianen verdiend zal kunnen worden. 
Onder meer wordt vereist een goede Biecht 
en een waardige H. Communie.  
 

 
14 October 
Vele parochianen schijnen niet te weten waar 
de busjes iedere 2de Zondag van de maand, bij 
het uitgaan van iedere H. Mis, achter in de 
kerk, voor bestemd zijn. Laten wij bij deze 
even mededelen dat dit voor de armen van 
onze parochie bestemd is. Om daar nog meer 
bekendheid aan te geven, heeft het 
armbestuur op deze busjes laten zetten: “Aan 
de armen gegeven is Gode geleend”. En met 
grote letters: “Armen”. Moge dit een 
aanleiding zijn deze busjes steeds extra te 
gedenken. Wij zullen u hiervoor zeer 
dankbaar zijn.  
 
21 October 
In Sursum Corda bedankt Pater Cherubinus 
Hooyschuur voor het grote bedrag aan geld 
dat hij alsnog van het Comité mocht 
ontvangen nadat hij de miskoffer gekregen 
had.  
Deze week komt men langs de huizen om 
kaarten te verkopen voor het prachtige 
toneelspel “Bernadette”, dat door het 
Jeugdtoneel zal worden opgevoerd 
aanstaanden zondag, 28 Oct, voor de 
jongeren van 14 jaar af en Zondag, 4 
November voor de ouderen. De Jeugd meent 
wederom te mogen rekenen op uw aller 
belangstelling  
De kaarten waardoor men toegang kan 
krijgen voor de verschillende [R.K.] 
dansgelegenheden in de Zaanstreek en 
waarvoor men een pasfoto moet meebrengen 
zijn te verkrijgen in het gebouw 
Woensdagavond na het Lof tot half negen. 
Dan worden tevens de kaarten afgestempeld.   
 
Samenstelling Corrie van Sijl  
 


