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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 9 december. U kunt uw bijdragen 
aanleveren tot 25 november. 
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 

Huiswerk van het leven 
 
 
Als pastor kom ik graag bij de mensen thuis, 
want juist op bezoek bij mensen is er 
werkelijk tijd voor gesprek. Ook wel het 
pastorale gesprek genoemd: Een bijzonder 
gesprek dat uitstijgt boven het alledaagse. Het 
is een gesprek waarin men de diepte ingaat 
en tot de kern, jouw kern én mijn kern, 
probeert te komen.  
 
Een gesprek overigens waarmee je niet hoeft 
te wachten tot de komst van de pastor. Ieder 
tweegesprek kan afdalen in de diepte van de 
ziel en gaan over wezenlijke dingen. Zolang de 
gesprekspartners maar proberen eerlijk en 
open te zijn en samen durven afdalen. Het 
zijn die gesprekken waarin mensen stilstaan 
bij wat het leven draagkracht en glans geeft. 
Een tweegesprek waarin God doorbreekt. 
Idealiter dan, want het is helemaal niet 
gemakkelijk om in een gesprek deze diepte 
van de ziel op te zoeken. Want dit goede 
gesprek begint steeds meer te verdwijnen.  
 
Denkt u zelf maar eens na: Wanneer durfde u 
zich te openen voor een ander? Wanneer had 
u onverwijlde aandacht voor wie er tegenover 
u zat? Hoe lang is het geleden dat u 
openhartig en eerlijk van mens tot mens 
durfde te spreken?  
 
Echte aandacht is schaars. Echt delen van wat 
je denkt en voelt ook. Facebook showt alleen 
maar de mooie momenten. Whatsapp en 
Twitter zijn maar korte en vaak loze kreten 
tekst. Het zijn veelal werelden van schone 
schijn. Of neem de vluchtig geschreven e-
mails die vaak zo weinig toevoegen aan wie 
we zijn en waar het echt om gaat. Dat is 
jammer, want het betekent dat we stilstaan 
als mens. 
 
 
 

 
Ieder mens heeft behoefte aan een goed 
gesprek op z’n tijd. Het is net zo nodig als 
eten en ademen. Het tweegesprek dat 
werkelijk tot de kern gaat, is noodzakelijke 
geestelijke voeding. Immers, tijdens een 
mensenleven zijn er momenten waarop een 
mens geestelijk stil kan komen te staan. Of 
geblokkeerd kan raken door onverwerkte 
ervaringen, verhard en afgestompt raakt door 
weggestopte of onderdrukte emoties. 
Momenten waarop de ander en de Ander 
hard nodig zijn om weer in beweging te 
komen, geheeld te worden of verzoend. En 
zelfs al is een mens in harmonie met zichzelf, 
de wereld en God: Wij krijgen als mens pas 
betekenis in relatie tot een ander. Een relatie 
die al woorden delende tot stand komt.  
 
Ik zie het zelf graag als het huiswerk van het 
leven: Om te proberen met een ander af te 
dalen in je ziel om geheeld te worden, 
verzoend te worden, te groeien als mens of 
tot bloei te komen. Dit is ook de plek waar we 
God ontmoeten in de ander, want: ‘waar er 
twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar 
ben Ik in hun midden.’ Zo zal Gods Geest in 
het tweegesprek in ons midden zijn en ons tot 
nieuwe mensen maken en ons kracht geven.  
 
Daarvoor moet je wel eerst het gesprek 
aandurven, en dan ook nog de diepte in willen 
gaan. Gemakkelijk is het niet, maar wel de 
meest waardevolle reis die twee mensen 
samen kunnen maken. Met de donkere en 
koude avonden voor de deur, nodig ik u uit: 
Denk aan uw levenshuiswerk! Zoek elkaar op 
en spreek zonder oordelen in openheid en 
vertrouwen. Daal samen af naar de bron, naar 
de plek waar God met je zal zijn. Om als mens 
te blijven groeien in liefde, vreugde en vrede, 
naar Zijn beeld en gelijkenis! 
 
Diaken Jeroen Hoekstra
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Ontwikkeling rond de kerk van Wormerveer. 
 
Verkoop 
Begin juli was de sluitingsdatum van de 
inschrijving van de verkoop van ons 
kerkgebouw aan de Marktstraat.  
De  firma Jan Vet heeft het ensemble van kerk 
en pastorie gekocht. De nieuwe bestemming 
zal waarschijnlijk liggen in het realiseren van 
wooneenheden. Gezien de verbinding van de 
koper met de historie van het kerkgebouw 
verwachten wij dat er met respect voor de 
herkenbaarheid zal worden omgegaan. Het 
hele complex is verkocht, in de toekomst zal 
er geen eigen plaats voor samenkomst meer 
zijn in Wormerveer. Ook de Mariakapel zal 
met het onttrekken aan de eredienst worden 
gesloten. 
 
Inzet vrijwilligers 
In november 2018 hebben we met de 
vrijwilligers gesproken over hun inzet voor de 
parochie, gezien hun mogelijkheden, waarbij  
leeftijd en gezondheid een grote rol spelen. Er 
is toen een termijn van een jaar afgesproken 
om daarna opnieuw de inzet te bepalen. 
Inmiddels geven diverse mensen, waaronder 
het koor Cantare, aan dat zij hun 
werkzaamheden willen beëindigen. Dit 
betekent dat we begin 2020 het samenkomen 
in deze kerk zullen gaan afsluiten. Een zeer 
emotioneel gebeuren, want dit deel van de  
Markstraat is voor veel katholieken een stukje 
‘heilige’ grond geworden met vele 
herinneringen aan  
beleefd en gevierd geloof. Een kerkgebouw 
neerzetten en inrichten kost veel energie en  

 
geeft veel energie, een kerkgebouw aan haar 
dienst onttrekken vraagt ook veel aandacht 
en zorg en veel werk. We zijn blij met zo’n 
trouwe groep parochianen die steeds weer 
bereid is om de gemeenschap verder te 
dragen.  
 

Toekomst? 
Voor Wormerveer betekent het sluiten van 
het kerkgebouw ook een nieuwe toekomst. 
Iedere parochiaan is vrij om te gaan waar hij 
of zij wil. De parochie als zodanig zal 
samengaan met de Petrusparochie in 
Krommenie-Assendelft-Noord. Er zijn plannen 
om georganiseerd vervoer aan te bieden 
vanuit Wormerveer naar Krommenie, en weer 
terug natuurlijk. De ledenadministratie wordt 
ook daar ondergebracht.  
We bekijken ook welke inventarisstukken een 
hergebruik in de parochies in de regio kunnen 
krijgen.  
 
In 2019 is er veel duidelijkheid gekomen in 
een proces dat in Wormerveer al heel lang 
speelt over de toekomst van ons kerkgebouw. 
En tegelijk geeft dit ook weer veel 
onzekerheid over hoe het verder gaat. We zijn 
blij dat er mensen zijn die zeggen dat zij zich 
in willen blijven zetten voor de pastorale 
nabijheid in Wormerveer. 
En we hopen dat veel actieve parochianen 
hun bijdrage aan geloven en kerk-zijn willen 
voortzetten op andere plaatsen van 
samenkomen. 
Matthé Bruijns, pastor 
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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 – St. Petrus 
 
Contactadres: Dorpsstraat 570 1566 BZ Assendelft 
E-mail: kerkbestuur.pvz@gmail.com 
 
Samenvatting van de bestuursvergadering van 
8 oktober 2019 
 
Pastoraal 
 
Algemeen 
Er wordt gewerkt aan een nieuw 
Huishoudelijk reglement, een nieuwe website 
waar alle parochies een eigen gedeelte 
krijgen, een nieuw logo, en een jaarplan. 
 
Verkoop 
O.L.V. Geboortekerk: 
Binnenkort wordt het voorlopig koopcontract 
getekend. Op 12 januari 2020 zal een 
sluitingsdienst gehouden worden. Hierover 
zal ook een persbericht verschijnen. 
 
HH. Martelaren van Gorcumkerk 
Hier verloopt het proces langzamer i.v.m. een 
reeks aan voorwaarden van de koper. De 
verwachting is dat de werkelijke verkoop pas 
oktober 2020 zal plaatsvinden. Op 29 
september was er in de kerk een bijeenkomst 
om alle parochianen en betrokkenen zo goed 
mogelijk te informeren over de voortgang.  
 
Parochiezaken 
In de St. Bonifatiusparochie zijn nieuwe 
convectoren geplaatst en er is een nieuw 
koor: Con Amore. 
Op 15 september organiseerde de 
Petrusparochie samen met protestante 
gemeenten uit Krommenie en Assendelft een 
oecumenische openluchtdienst op het 
schoolplein van de Kaaik in Saendelft.  
In de kerk van de H. Maria Magdalena-
parochie (Wormer) is een nieuwe cv- 
installatie geplaatst en wordt er gekeken naar 
een ander orgel. 

Bij de Magdalenaparochie (’t Kalf) is de 
huurster uit de pastorie verhuisd, er wordt nu 
gekeken naar het isoleren van de ruimte.  
Broeder Aldo verhuist binnenkort uit de 
pastorie van de O.L.V. Geboorte kerk. In de 
HH. Martelaren van Gorcumkerk is al flink 
opgeruimd, er zijn oude kazuifels weggegaan 
naar o.a. parochies in Amsterdam en zelfs 
naar Colombia.  
 
Bijeenkomst met alle parochieraden 
Op 1 oktober is het bestuur met de pastores 
en alle parochieraden c.q. parochieteams 
bijeen geweest. Er is gesproken over verleden 
heden en toekomst.  
Vanuit het bestuur is de wens uitgesproken 
om te komen tot één katholiek kerkblad voor 
de hele regio. Ook de voortgang van de 
ontwikkeling van een overkoepelende website 
kwam aan de orde. Op financieel gebied 
zullen aanvragen van grote uitgaven in de 
toekomst een langere doorlooptijd hebben, 
omdat door het bisdom een groot aantal 
nieuwe voorwaarden is opgesteld voor 
machtigingen. Daarnaast is het traject van de 
verkoop van twee kerkgebouwen besproken.  
Vanuit het pastorale team kwam de 
zondagmorgen in beeld. Met twee priesters, 
een diaken en een pastoraal werker is het niet 
haalbaar om in alle acht parochies elke week 
een zondagmorgenviering om 10:00 uur te 
handhaven. We moeten gezamenlijk zoeken 
naar meer spreiding in de kerktijden. 
De parochieraden vertelden allen over de 
positieve punten en moeilijke zaken binnen 
de eigen parochies. Positief is dat er veel 
vrijwilligers zijn die zich inzetten op allerlei 
gebied. Zorgelijk is veelal het te kort aan 
jonge vrijwilligers en de financiële situatie. 
 
Namens het bestuur,  Marga Breed

 

mailto:kerkbestuur.pvz@gmail.com
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Leonard Cohen popdienst 

Grote Kerk van Westzaan 

De popdienst van dit jaar wordt een Leonard 
Cohen dienst. Wie kent niet zijn bekendste 
nummer ‘Hallelujah’? Het is bekend bij jong 
en oud, en bij binnen- en buitenkerkelijk. Het 
wordt ook in kerkdiensten, rouw- en 
trouwdiensten volop gezongen dan wel 
beluisterd. Maar … wie begrijpt eigenlijk waar 

het lied over gaat? In 
het lied zitten 
verwijzingen naar het 
verhaal van ‘David en 
Bathseba’ en van 
‘Samson en Delila’. 
Wat heeft dat te 
betekenen? Kortom: 
voer voor een 

popdienst! Op zoek naar de diepere betekenis 
achter het lied.  
Het thema van de dienst is: ‘Gebroken, maar 
niet stuk’ naar aanleiding van die beroemde 

zin uit het lied Anthem: ‘In alles zit een barst; 
maar zo komt het licht binnen’.  
Het wordt een ingetogen dienst, waarin de 
solozanger Martijn van Kogelenberg de 
liederen van Cohen zal vertolken. Net als 
Cohen heeft hij een prachtige warm stem 
waarmee hij je van de sokken blaast.  
 
Wanneer: zondag 17 november  
deur open 16:00 uur, voorprogramma 16.30: 
uur, dienst 17.00 uur. 
Waar:  Grote Kerk van Westzaan, Kerkbuurt 
37 (ingang Torenstraat), Westzaan. 
Toegang: gratis, collecte voor de kerk en voor 
het opvanghuis van het Leger des Heils voor 
dak- en thuisloze jongeren van 18 tot 23 jaar.  
Meer weten?: www.pgwestzaan.nl of 
predikant@pgwestzaan.nl 

 

Nieuwe voorgangers doopsgezinden 
 
De samenwerkende doopsgezinde 
gemeenschappen in de Zaantreek hebben  
met elkaar twee nieuwe voorgangers 
aangesteld. Jannie Nijwening keert weer terug 
naar de Zaanstreek, waar ze overigens was 

blijven wonen en ook Kok Klever keert terug 
als voorganger, maar nu in dienst van de 
Dopersen. Van harte welkom en een 
gezegende tijd toegewenst

. 
 

 
 

 
 

http://www.pgwestzaan.nl/
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Voor  jong  en  voor  oud 
Bloemen voor opa 

 
Het is een natte, winderige dag. Marlot fietst 
snel naar huis. Ze moet vroeg eten vanavond, 
want om half acht moet haar moeder naar de 
kerk.  
Even later zit Marlot achter een bord 
zuurkool. De eerste keer dit jaar, lekker! 
‘Waarom moet je eigenlijk naar de kerk, 
mam?’, vraagt ze. ‘Dat doe je anders nooit.’ 
‘Het is vandaag Allerzielen’, antwoordt mama. 
‘In de kerk denken we dan aan alle mensen 
die gestorven zijn.’ ‘Dus ook aan opa?’, vraagt 
Marlot zachtjes. ‘Ja, ook aan opa. Vandaag 
krijgen we het kruisje mee dat we in de kerk 
op hebben gehangen toen hij werd begraven.’ 
Mama kijkt Marlot aan.  
‘Wou je soms meegaan? Ik zou het heel fijn 
vinden als je meeging.’ 
Marlot schudt haar hoofd. Nee, ze wil niet 
mee. Telkens als ze aan opa denkt, krijgt ze 
een brok in haar keel. Vaak moet ze dan ook 
huilen. Stel je voor, dat iedereen ziet dat ze 
huilt. Nee hoor, Marlot kijkt wel uit. 
‘Ik neem wat bloemen mee, voor op het graf 
van opa’, zegt moeder even later. ‘Opa hield 
zoveel van bloemen. Vooral in de herfst, als er 
buiten geen bloemen meer waren, kon je 
hem zo blij maken met een mooie bos 
chrysanten.’ Marlot glimlacht zachtjes voor 
zich uit. Dan denkt ze weer aan opa, en aan 
mama die zo meteen alleen naar de kerk 
moet. 
Als mama al bijna buiten staat, rent Marlot de 
gang in. ‘Wacht even mam, ik ga toch mee.’ 
Even later komen ze, nog net op tijd, hijgend 
de kerk in. Marlot ziet dat Erik uit haar klas er 
ook is. Zijn oma is pas twee weken geleden 
gestorven. 
De pastor leest een stukje uit de bijbel.  

Dan vertelt hij hoe goed het is om je verdriet 
met anderen te delen, en om samen 
herinneringen op te halen aan mensen die er 
niet meer zijn. Marlot denkt aan opa.  
Hij heeft haar nog geholpen met het timmeren 
van haar geheime hut. Hij sloeg keihard op zijn 
duim, toen. Daar moest hij zelf erg om lachen, 
terwijl het toch wel pijn deed. En opa heeft 
niemand ooit verteld waar die hut was. ‘Dat van 
die duim ga ik straks aan mama vertellen’, denkt 
Marlot. 
Het is nu stil in de kerk. Iemand begint op een 
fluit te spelen en de pastor leest de namen voor 
van alle mensen die dit jaar gestorven zijn. 
Marlot wordt er verdrietig van. Als opa's naam 
gelezen wordt, loopt mama naar voren om een 
kaars aan te steken. Marlot ziet dat mama ook 
tranen in haar ogen heeft. 
Toch heeft Marlot er geen spijt van dat ze is 
meegegaan. Ze vindt het fijn en verdrietig 
tegelijk om zo aan opa te zitten denken.  
Ze pakt mama's hand en knijpt er even in. 
Mama kijkt haar aan en knipoogt. Dat deed opa 
ook altijd. 
De viering is afgelopen. Ze lopen samen naar 
het graf van opa. Vanuit de kerk hebben ze een 
kaarsje meegenomen.  
Ze zetten het op het graf en Marlot mag het 
aansteken. Mama legt de bloemen erbij. ‘Dag 
opa, zegt Marlot zachtjes.  
‘Ik hou nog steeds van je.’  
Ze lopen samen door het hek van de 
begraafplaats. Ze kijken om en zien heel veel 
lichtjes branden.  
En ze knipogen weer naar elkaar. 
. 
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Vorming & Toerusting  

 Regio Zaanstreek 
 

Gesprek bij de koffie 
Vanaf september is 
er iedere eerste 
donderdag van de 
maand ‘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 7 november en 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 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, 22 oktober, 26 
november, 28 januari, 25 februari, 24 maart, 
28 april, 26 mei 20:00 – 21:30 uur.  
Waar:  Pastorie Petruskerk 
             Krommenie 
Begeleiding:  Nicolette Schouten en 

           Ben Commandeur. 
Aanmelden:  Liesbeth Patist 
liesbethpatist@hotmail.com 
 
 
 
 
 

mailto:liesbethpatist@hotmail.com
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Zin in Film 
Voor ons 
programma ‘Zin in 
Film’ hebben we 
zes mooie films 
voor u uitgekozen , 
een aantal 
verhalen met 

inspirerende en ontroerende fragmenten. De 
nabespreking met een drankje is niet 
verplicht, maar het is natuurlijk altijd 
interessant om je wat meer te verdiepen in 
het verhaal van de film. 
De begeleiders bieden ook extra informatie 
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, of let 
op de mededelingen in de parochiebladen. 
In november en december hebben we twee 
voorstellingen.  
 
Wanneer: woensdag 30 oktober 14:00 u.  
Waar:        O.L.V. Geboortekerk, Wormerveer 
Nabespreking o.l.v. Liesbeth Patist. 
 
Wanneer:zaterdag 16 november 20:15 u. 
Waar:       Ontmoetingsruimte Petruskerk, 
                  Krommenie  
Nabespreking o.l.v. Matthé Bruijns. 
 
Gesprek over onze geloofsbelijdenis 

‘Ik geloof in God de 
almachtige Vader...’ 
In iedere viering op zondag 
zeggen of zingen we die 
woorden van onze 
traditionele 
geloofsbelijdenis. 

Maar wat zeg je dan eigenlijk?  
Wat betekenen die woorden?  
Ook de volgende woorden en uitspraken 
roepen vragen op en zijn vaak moeilijk te 
begrijpen. Kiezen we daarom graag voor een 
meer eigentijdse geloofsgetuigenis in plaats 
van de aloude geloofsbelijdenis?  

Dat mag en kan, maar we kunnen ons ook 
verdiepen in die oude tekst om te ontdekken 
wat er nu mee wordt bedoeld, wat die 
woorden wel én niet betekenen.  
Als we dan het stof van de oude woorden 
wegblazen ontdekken we wellicht dat zij een 
verrassend eigentijdse zeggingskracht blijken 
te hebben.  
Wanneer:  donderdag 31 oktober 20:00 u.  
Waar:  Ontmoetingsruimte 
 Petruskerk, Krommenie 
Inleider:  Ko Schuurmans 
 
Dag Hammarskjöld, een kennismaking 
Stilte, roeping en overgave: de spiritualiteit 
van Dag Hammarskjöld 
‘Leven met als doel “geleefd te worden” door 
de verbinding met God.' Zo lezen we in het 
dagboek 'Merkstenen' dat hij na een tragisch 
vliegtuigongeluk in 1961 naliet.  Als secretaris-
generaal van de Verenigde Naties zette 

Hammarskjöld zich 
volledig in voor die 
taak. Dat hij 
tegelijkertijd als 
diepgelovig mens zijn 
zieleroerselen aan 
het papier 
toevertrouwde was 
slechts een enkeling 
bekend. 
Na zijn dood werden 
deze aantekeningen 

gebundeld en uitgeven en - inmiddels - 
veelvuldig vertaald.  
We lezen samen enkele van zijn teksten en 
we proberen in- en mee te voelen met wat 
hem bewoog. Ook bekijken we de stilteruimte 
die Hammarskjöld destijds in het gebouw van 
de VN heeft ingericht, het raam dat Chagall na 
zijn dood voor hem heeft gemaakt. En we 
luisteren naar 'Alle Menschen werden Brüder' 
Kortom, u krijgt een kennismaking met een 
gelovig en bewogen mens uit de twintigste 
eeuw.  
 
Wanneer:  dinsdag 5 november 20:00 u. 
Waar:          Ontmoetingsruimte 
 Petruskerk, Krommenie 
Inleider: Kok Klever. 
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Het feest van verzoening – verzoening een 
feest? 

 
De belangrijkste dag in 
het Joodse liturgisch jaar 
is opmerkelijk genoeg 
geen dag van grote 
feesten en lekker eten, 
maar van inkeer en 
vasten: Jom Kipoer, in het 

Nederlands bekend als Grote Verzoendag. 
Waarom? Omdat Grote Verzoendag gaat om 
het besef dat wij mensen fouten maken in 
onze relatie tot God en onze medemensen.  
Die fouten onder ogen zien en daar 
consequenties uit trekken, daarover gaat 
Grote Verzoendag. Alle reden voor een 

gespreksavond, waarop we het hebben over 
de Bijbelse oorsprong en de indrukwekkende 
liturgie van Grote Verzoendag, maar ook over 
de inhoudelijke thematiek van het feest.  
Wat bedoelen we met begrippen als 
vergeving en verzoening?  
Wat bedoelen Joden met tesjoeva, ‘inkeer’?  
Wat maakt vergeving en verzoening soms zo 
moeilijk?  
Waar komen de Joodse en christelijke uitleg 
van verzoening overeen, waar leggen Joden 
en christenen eigen accenten? 
 
Wanneer:  dinsdag 19 november 20:00 u. 
Waar:  Pastorie Bonifatiuskerk,  
 Zaandam           
Inleider: Tineke de Lange

 
 
                            

                                                                

  

   
Pausboodschap  
Zondag 17 november 2019 
 
 
‘ 
De hoop van de armen 
is niet voor altijd 

verloren’ (Psalm 9, 19) is het thema van de 
Wereld dag van de Armen, die dit jaar plaats-
vindt op 17 november. De paus ontleent het 
thema aan psalm 9. ‘Deze psalm werd 
geschreven in een tijd van grote economische 
ontwikkelingen die, zoals wel vaker gebeurt, 
ook leidde tot sociale ongelijkheid, schrijft de 
paus. ‘De situatie is niet veel anders dan 
vandaag de dag. Eeuwen gaan voorbij, maar 
de situatie van rijk en arm blijft constant. Het 
is alsof de geschiedenis ons niets leert. De 
woorden van de psalm gaan niet over het 
verleden, maar over ons heden, zoals God 
daar naar kijkt.’ 
Paus Franciscus noemt families die op de 
vlucht zijn, weeskinderen die worden 
uitgebuit, jonge mensen zonder werk, slacht-
offers van geweld, het leed van immigranten  

en daklozen. De Schrift doet een beroep op 
ons waar het gaat om de zorg voor de arme.  
 
Paus Franciscus: ‘Waar we maar kijken, het 
woord van God wijst ons naar de armen, naar 
degenen die nood hebben aan de eerste 
levensbehoeften, omdat ze afhankelijk zijn 
van anderen.” 
Al wat gij gedaan hebt voor een dezer 
geringsten… 
De paus citeert uit het Mattheüs evangelie, 
waarin Jezus zich juist met hen identificeert: 
‘Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een 
dezer geringsten van mijn broeders hebt gij 
voor Mij gedaan’. (Mattheüs 25, 40). En hij 
verwijst naar de zaligsprekingen, waarmee 
Jezus zijn prediking van het Koninkrijk van 
God begon. De eerste daarvan is: ‘Zalig gij die 
arm zijt, want aan u behoort het Rijk Gods’ 
(Lucas 6, 20). ‘De betekenis van deze para-
doxale boodschap is dat het Koninkrijk van 

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/nieuws/2019/20190802_armen-xl.jpg
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God behoort aan de armen, omdat zij in een 
positie zijn om het te ontvangen’. 
Het is alsof het aantal armen alleen maar 
toeneemt in plaats van afneemt, zegt de 
paus, en hij voegt er een aansporing aan toe: 
‘Jezus, die de prediking van zijn Koninkrijk 
startte met het vooropstellen van de arme, 
vertelt ons dat Hij het Koninkrijk begon, maar 
aan ons, zijn leerlingen, de taak toevertrouwt 
om het voort te zetten en de armen hoop te 
geven.’ Mensen hoop en vertrouwen geven ‘is 
een grote verantwoordelijkheid van de 
christelijke gemeenschap, die niet licht 
opgevat mag worden. De geloofwaardigheid 
van de verkondiging en het christelijke 
getuigenis hangen ervan af’, aldus de paus. 
 
Meer dan concrete hulp 
Het doel van de Wereld dag van de Armen is 
meer dan concrete hulp geven. Het doel is te 
groeien in betrokkenheid op de nood van 
concrete personen en om armen hoop te 
geven. Daarvoor is een volgehouden inzet 
nodig. ‘Vóór alles hebben de armen nood aan 
God en zijn liefde, die zichtbaar wordt door 
‘de middenklasse van de heiligheid’, mensen 
die door hun eenvoud van leven de kracht van 
christelijke liefde helder maken. God heeft 
verschillende manieren en wegen om het hart 
van mensen te raken. Zeker, de armen komen 
naar ons toe, omdat we hen eten geven, maar 
wat ze werkelijk nodig hebben is meer dan 
ons aanbod van een boterham of een warme 
maaltijd. De armen hebben onze handen 
nodig om ze op te tillen, onze harten om weer 
genegenheid te voelen, onze aanwezigheid 
om eenzaamheid te overwinnen. In één 
woord: ze hebben liefde nodig.’ 
 
Hoop en troost 
‘En soms is er maar weinig nodig om hoop te 
geven’, vervolgt de paus. ‘Het is genoeg om 
een moment stil te staan, te glimlachen en te 
luisteren. Laat de statistieken voor een keer 
achterwege. De armen zijn geen statistieken 
om op te voeren als we het trots hebben over 

ons werk en onze projecten. De armen zijn 
mensen om te ontmoeten: ze zijn eenzaam,  
jong en oud, en we nodigen hen uit in ons 
huis voor een maaltijd; mannen, vrouwen en 
kinderen die behoefte hebben aan een 
vriendelijk woord. De armen redden ons, 
omdat ze ons het gelaat van Jezus Christus 
laten zien.’ 
De paus beveelt de aandacht voor de  
Werelddag van de Armen van harte aan bij 
christelijke gemeenschappen en anderen die 
de armen hoop en troost willen geven: ‘Help 
mee om ervoor te zorgen dat de Wereld dag 
van de Armen steeds meer mensen aan-
moedigt om effectief samen te werken, opdat 
niemand gebrek zal voelen aan nabijheid en 
solidariteit.’ 
De Werelddag van de Armen werd door paus 
Franciscus ingesteld in het verlengde van het 
Heilig Jaar van Barmhartigheid (2016) in zijn 
afsluitend schrijven voor dit Heilig Jaar:  
‘Misericordia et Misera’ (nr. 21). De dag wordt 
elk jaar gehouden op de 33e Zondag door het 
Jaar (de één na laatste zondag van het 
kerkelijk jaar) als voorbereiding op het feest 
van Christus, Koning van het Heelal. Dit jaar is 
dat zondag 17 november. De Zaanse 
katholieke kerken voeren dan actie voor de 
kledingbank, waarover u elders in dit nummer 
leest. 
 
(ontleend aan Katholiekleven.nl en de website 
Bisdom Haarlem-Amsterdam: vrijdag, 2 
augustus 2019) 
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Kledingbank Zaanstad 
 
 

De Voedselbank Zaanstad kent u, maar wist u 
dat er ook een Kledingbank Zaanstad bestaat? 
Het idee erachter is vergelijkbaar met dat van 
de voedselbank: mensen die niet of 
nauwelijks kunnen rondkomen een handje te 
helpen door te zorgen dat er voor hen 
tweedehands kleding en ander textiel 
beschikbaar is. De kledingbank is gevestigd 
aan de Inzet 110 in Wormerveer. Intussen 
staan er 1500 klanten ingeschreven, allemaal 
woonachtig in de Zaanstreek of net 
daarbuiten. Het zijn mensen van alle 
leeftijden, ieder met een eigen rugzakje en 
een eigen verhaal, maar ook allemaal 
vooruitkijkend naar de toekomst. Bij de eerste 
binnenkomst moet men een verwijsbrief 
hebben van bijvoorbeeld het Sociaal 
Wijkteam, de Voedselbank, een 
bewindvoerder of een zorginstelling. Die 
screenen de cliënten op de vraag of ze recht 
hebben op gratis kleding van de Kledingbank.  
 
Sorteren en inrichten 
15 vrijwilligers zijn drie dagen en twee 
avonden in de week bezig met sorteren van 
het ingebrachte textiel. We hebben ook 
schoenen, handtassen en toiletartikelen in 
ons assortiment. 
In de winkel hebben we een heren- en 
jongensafdeling, en een voor vrouwen en 
meisjes. Alle kleding hangt gesorteerd op 
maat en soort, broeken bij broeken, truien bij 
truien, enz. De mannenafdeling is iets kleiner 
dan die voor de vrouwen. Vooral naar 
kinderkleding is veel vraag: kinderen groeien 
en slijten het meest. Baby’s kruipen, peuters 
vallen, kleuters kliederen en schoolkinderen 
voetballen.  
Alles uitzoeken en netjes op maat en soort 
hangen is veel werk. We hebben een gouden 
team van vrijwilligers, van wie velen ook weer 
hun eigen verhaal en hun eigen rugzakje 
meedragen. Sommigen zijn oud-cliënten,  
 
 

 
anderen hebben een opstapje nodig om weer 
mee te kunnen doen in de maatschappij.  
 
Loterij 
Drie keer per jaar houden we een loterij 
waarbij overgebleven nieuwe gesponsorde 
prijzen worden verloot. Van de opbrengst 
kunnen we sokken en ondergoed inkopen. 
Dat zijn de enige artikelen die we niet 
tweedehands aanbieden, om hygiënische 
redenen. Met een beetje geluk kunnen we 
dan al onze klanten verblijden met twee paar 
sokken en twee paar onderbroeken. Maal 
1500 is dat een hoog bedrag!  
Daarnaast hebben we ook geld nodig voor de 
huur en verzekeringen en ook een bus zou fijn 
zijn, zodat we meer textiel kunnen ophalen.  
 
Hulp dichtbij 
De kledingbank is er voor het lenigen van 
nood dichtbij. In uw eigen omgeving kunnen 
zomaar ‘stille armen’ wonen die onze hulp 
goed kunnen gebruiken. U denkt misschien: 
ai, nu was er net Sam’s kledingactie. Maar die 
is maar een keer per jaar, en u komt 
misschien wel vaker dingen tegen in uw kast 
die u niet meer gebruikt. Ook een verhuizing 
kan een goede reden zijn om eens flink op te 
ruimen. Bovendien: wat echt niet meer 
bruikbaar is gaat naar opkopers en brengt dus 
toch wat op.  
 
Sokken en ondergoed  
Op zondag 17 november, de Wereldzondag 
van de armen, voert onze Zaanse 
Caritasinstelling actie voor de Kledingbank 
Zaanstad. Wij houden dan in alle kerken een 
collecte voor de bestrijding van de onkosten 
die de kledingbank moet maken om te 
kunnen bestaan en wij vragen u ook om 
nieuwe sokken en/of nieuw ondergoed mee 
te brengen.  
 
Lonneke Kroon, voorzitter kledingbank 
Gerard Schavemaker, secr. IPCI Zaanstreek 
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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 

O.L. Vrouw 
Geboorte 
Wormerveer 

H. Bonifatius 
 
Zaandam 

H. Jozef 
 
Zaandam 

H. Magdalena 
 
‘tKalf Zaandam 

H. Odulphus 
 
Assendelft 

Za 26-10  Eucharistie 
G. Noom 
Samenzang 

  Eucharistie 
N. Kerssens 

  Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo 27-10 
30e  
zo dhj 

Woord&Comm. 
A. Dijkers 
Marbosko 

Woord&Comm. 
T. Molenaar 
Rotsvast 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Woord&Comm. 
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

Eucharistie 
N. Beemster 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
St. Caeciliakoor 

Vr. 1-11 
Aller-
heiligen 

    9:30 uur 
Eucharistie 
A. Goedhart 

  10:00 uur 
Eucharistie 
N. Kerssens 

Za 2-11 
Aller-
zielen 

 19:00 uur 
Allerzielen 
M. Bruijns 
rouwkoor 

19:00 uur 
R. Casalod 
Maria M.-koor 

 19:30 uur 
Requiemmis 
A. Goedhart 

 10:00 uur 
Requiemmis 
N. Kerssens 
 
19.30 uur 
Woord en gebed 
N. Kerssens 

10:00 uur 
Requiemmis 
F. Bunschoten 
 
19.30 uur 
Woord en gebed 
F. Bunschoten 

Zo 3-11 
31e  
zo dhj  

Woord&Comm 
Allerzielen 
K. Schuurmans 
Marbosko 

Eucharistie 
G. Noom 
St. Caecilia 

DOP 
All Ages 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
Cantare 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Woord&Comm. 
W. Waardijk 
Gemengd koor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
S. Fieggen 
Liturgiekoor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
St. Caeciliakoor 

Za 9-11  Eucharistie 
G. Noom 
Rotsvast 

  Eucharistie 
N. Kerssens 

  Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo 10-11 
32e  
zo dhj 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Marbosko 

Woord&Comm. 
R. Casalod 
St. Caecilia 

Gezinsviering 
DOP Samenzang 
of Band Yes! 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
Samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 
S. Fieggen 

Woord&Comm. 
DOP 
Gemengd koor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
St. Caeciliakoor 

Za 16-11  Woord&Comm. 
M. Bruijns 
Samenzang 

  Eucharistie 
A. Goedhart 

  Eucharistie 
N. Kerssens 
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 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 

Zo 17-11 
33e  
zo dhj 

Woord&Comm. 
A. Dijkers 
Samenzang 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
St. Caecilia 

Woord&Comm. 
W. Waardijk 
All Ages 

Woord&Comm. 
T. Molenaar 
Cantare 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Woord&Comm. 
R. Casalod 
Con Brio 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
St. Caeciliakoor 

Za 23-11  Eucharistie 
G. Noom 
Samenzang 

  Eucharistie 
N. Kerssens  

  Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo 24-11 
Christus 
Koning 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
Marbosko 

Eucharistie 
P. Vlaar 
Rotsvast 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Woord&Comm. 
W. Waardijk 
Gemengd koor 

Eucharistie 
N. Beemster 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
St. Caeciliakoor 

Za 30-11  Woord&Comm. 
M. Bruijns 
Samenzang 

  Eucharistie 
N. Kerssens 

  Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo 1-12 
1ste 
Advent 

Woord&Comm. 
K. Schuurmans 
Samenzang 

Woord&Comm. 
S. Baars 
St. Caecilia 

Woord&Comm 
M. Bruijns 
Caeciliakoor 

Woord&Comm. 
A. Dijkers 
Cantare 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Woord&Comm 
n.n.b. 
Gemengd koor 

Eucharistie 
N.Kerssens/S.Fie
gen 
Liturgiekoor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
St. Caeciliakoor 

Za 7-12  Eucharistie 
G. Noom 
Rotsvast 

  A. Goedhart   Eucharistie 
N. Kerssens 

Zo 8-12 
2ste 
Advent 

Eucharistie 
G. Noom 
Marbosko 

Woord& Comm 
M. Bruijns 
St. Caecilia 

DOP 
All Ages 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 
S. Fieggen 

Woord&Comm 
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
St. Caeciliakoor 

Za 14-12  Woord& Comm 
M. Bruijns 
Samenzang 

  Eucharistie 
A. Goedhart 

  Eucharistie 
N. Kerssens 

Zo 15-12 
3ste 
Advent 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
Samenzang 

Woord& Comm 
T. Molenaar 
St. Caecilia 

Woord&Comm 
Ria 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 

 
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 
 
 

   Feest van Allerheiligen 

 

 

Vrijdag 25 oktober 15:30 Eucharistieviering in Rosariumhorst 
   Voorganger: Kapelaan N. Kerssens 

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 

     

   31e zondag door het jaar  
Vrijdag  1 november 15:30 Woord- en communieviering in Rosariumhorst 

   Gedachtenis van de overledenen 
Zaterdag  2 november 19:00 Allerzielen viering m.m.v. Het Rouwkoor 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
Zondag  3 november 10:00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pater G. Noom  

     

   32e zondag door het jaar  
Vrijdag  8 november 15:30 Woord- en communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag  9 november 19:00 Eucharistieviering m.m.v. Rotsvast 
   Voorganger: Pater G. Noom  

Zondag 10 november 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorganger: Pastor R. Casalod  

     

   33e zondag door het jaar  
Vrijdag 15 november 15:30 Oecumenische viering in Rosariumhorst 

   Verzorgd door de Doopsgezinde Gemeente  
Zaterdag 16 november 19:00 Woord- en communieviering met samenzang 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
Zondag 17 november 10:00 Woord- en communieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  

     

   Feest van Christus Koning 
Vrijdag 22 november 15:30 Woord- en communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 23 november 19:00 Eucharistieviering met Samenzang 
   Voorganger: Pater G. Noom  

Zondag 24 november 10:00 Eucharistieviering m.m.v. Rotsvast 
   Voorganger: Pastor P. Vlaar  
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1e zondag van de advent 

Vrijdag vr 29 november 15:30 Woord- en communieviering in Rosariumhorst 
Zaterdag za 30 november 19:00 Woord- en communieviering met Samenzang 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
Zondag zo 1 december 10:00 Woord- en communieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor S. Baars  
     

   2e zondag van de advent  
Vrijdag vr 6 december 15:30 Woord- en communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag za 7 december 19:00 Eucharistieviering m.m.v. Rotsvast 
   Voorganger: Pater G. Noom  

Zondag zo 8 december 10:00 Woord- en communieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
     

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

Zaterdag za 14 december 19:00 Woord- en Communieviering met Samenzang 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns  

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

     

 

 
GEBEDSINTENTIES 

 
 

 
Vrijdag 25 oktober Rosariumhorst 
Nieck Oud en zoon Jack.  
 
Zaterdag 26 oktober 
Kees van ’t Hoff, Tiny Uitentuis, Jo Kee-Graaf, 
Bets Arens-Neele en Albert Arens, overleden 
donateurs van de Stichting Fonds Vredenburg. 
 
Zondag 27 oktober 
Henk Nielen, Marie van Ingen-Elshuis, Henk 
Sombroek, Henk Elings en zoon Roy Elings, 
Jansje Roet-de Graaf en Bobby, overleden 
donateurs van de Stichting Fonds Vredenburg.  
 
Vrijdag 1 november Rosariumhorst 
Guurtje Hoogeboom-Mettes, Piet Boon. 
 
Zaterdag 2 november Allerzielen 
Ton Joosen, Theodorus en Cornelia Jak-van 
Steen, Guus en Tiny Jak-Brakenhoff, Toos Jak-

Jongkind, Piet Boon, Truus Brussel-van ’t Ent, 
Tiny Petra-Boon, Jan Petra en zoon Theo, Ge  
Mulder, Jan en Rie Apeldoorn, Martinus 
Tjipjes en Cornelia Tjipjes-Schut, Nel van 
Diepen-Noom, Jan de Graaf en dochter 
Marjon, ouders Nielen, ouders de Graaf, Trien 
Boon-Dekkers en Koos Boon, Henk Elings en 
zoon Roy Elings, Jansje Roet-de Graaf en 
Bobby, Piet van Diepen, Cornelia Neeft-
Beentjes en Cornelis Neeft, Wil Strengman, 
Agnes Vrouwe-Kleij, Wim den Ouden en Mien 
den Ouden-Mathijsen, Jan Huijgen en 
Engelien Huijgen-Zuidervaart, de overleden 
leden van de Katholieke Bond van Ouderen, 
overleden leden van de Uitvaartvereniging 
Geloof, Hoop en Liefde.  
 
Zondag 3 november  
Jan Koning en overleden familieleden, Annie, 
Piet, Kees en Nico Vrouwe, Ad Pollemans en 
Johanna Pollemans-Verzet, René van Tunen, 
Nicolaas Boon en zoon Gert-Jan, 
Gré Apeldoorn-Kramer en zoon Gert.  
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Zaterdag 9 november  
Henk Kerssens (jaardienst), overleden ouders 
Boedijn-Krause, familie Beek-Dallee, Siem 
Bloetjes en zijn zoon Jantje.  
 
Zondag 10 november  
Johan Friedrichs en Corrie Friedrichs-
Swagerman, Jan Breeuwer en Henny 
Breeuwer-Visser, Corrie Neeft-Beers, Ko van 
den Idsert. 
 
Zaterdag 16 november 
Gerard Kerkhoff, overleden familie Kerkhoff-
Posthuma. 
 
Zondag 17 november 
Dick Mosch en overleden familie, Lau Mirck, 
Piet Opdam, ouders Kraakman-Borst, Anita 
Kroon-Leering. 
 
Vrijdag 22 november Rosariumhorst 
Nieck Oud en zoon Jack. 
 
Zaterdag 23 november 
Tiny Uitentuis. 
  
Zondag 24 november 
Gerard Kerkhoff, Henk Nielen, Marie van 
Ingen-Elshuis, Frans Noom en Henny Noom-
Kruiver, Henk Sombroek, Nico Nielen, Kees 

van ’t Hoff, Wim van Doorn, Tonie van der 
Hut, Jaap en Gre Wagensveld-Molenaar.  
 
Zaterdag 30 november 
Jo Kee-Graaf, Bets Arens-Neele en Albert 
Arens. 
 
Zondag 1 december 
Jaap Noom, Wiebe Dijkstra, Atie Rijkhoff-
Nielen. 
 
Vrijdag 6 december Rosariumhorst   
Guurtje Hoogeboom-Mettes, Piet Boon. 
 
Zaterdag 7 december 
Ton Joosen, Nicolaas Al en Christina Jacoba 
Al-Maijer, Joop Al en Truus Al-van der Maat, 
Nico Al, Theun Hoekstra, Theodorus en 
Cornelia Jak-van Steen, Guus en Tiny Jak-
Brakenhoff, Toos Jak-Jongkind, Martinus 
Tjipjes en Cornelia Tjipjes-Schut, Agnes 
Vrouwe-Kleij, Riet Jak-Bakker en Piet Jak.  
 
Zondag 8 december 
Jan Koning en overleden familieleden, Annie, 
Piet, Kees en Nico Vrouwe, Ad Pollemans en 
Johanna Pollemans-Verzet, Wilhelmus de Wit 
en Maria de Wit-Schavemaker, Albert Kok, 
Agie Kok-Appelman en zoontje Siem, Gré 
Apeldoorn-Kramer en zoon Gert.  
 

Allerzielen 

Gedenken is meer dan herinneren. 
Is even zijn 
met jou 
die wij zo missen. 
 
Wij zullen je namen noemen 
jouw licht ontsteken 
je woorden en daden 
in herinnering roepen. 
 
Ons hart zal vervuld worden 
van alles wat ons ooit 
zo sterk met elkaar verbond… 

in een warm licht dat nooit doven zal… 
is een stilte die nog altijd pijn kan doen. 
Daarom: 
Noem mij 
zoals ik was voor jou 
gedenk mij 
zoals ik leef in jou 
Wees mij 
opdat ik ben, 
alleen besta door jou 
in mijn gedachtenis. 
 
Ria Casalod-Brakenhoff  
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In memoriam 
 

 
 

 
Carlos Molina Espeleta 
Op 13 september 2019 overleed Carlos 
Molina Espeleta in het ZMC. Carlos werd 
slechts 63 jaar. Zijn laatste levensjaren waren 
getekend door de longziekte COPD. Niet voor 
niets schreven zijn vrouw en kinderen 
bovenaan zijn overlijdensaankondiging: ‘we 
zijn intens verdrietig, maar vol bewondering 
voor zijn wilskracht’. Hij heeft gestreden voor 
wat hij waard was. Carlos was de oudste zoon 
van Carlos en Rosario uit het Spaanse 
Cordoba. Als 12-jarige kwam hij met het hele 
gezin naar Krommenie. Carlos doorliep de LTS 
en werkte daarna 35 jaar bij Chromos aan de 
Vaartdijk, eerst als offsetdrukker, later 
inktmenger en uiteindelijk als werkvoor-
bereider. Een prachtig getuigschrift ontving 
hij bij zijn afscheid. Hij trouwde intussen met 
Dolores in de OLVG kerk in Wormerveer, zij 
gingen wonen aan de Kerkstraat. Eerst werd 
dochter Mari-Carmen geboren en na de 
verhuizing naar de Jutestraat in Krommenie 
zoon Carlos. Vader Carlos was trots op zijn 
kinderen en stimuleerde hen zich extra in te 
zetten en hard te studeren voor een goede 
toekomst. Heel trots was hij ook op zijn twee 
kleinkinderen. Carlos was een beschermende 
en zorgzame vader, lief, 
vasthoudend en traditioneel. 
Heel trots op zijn Patria España, 
zijn vaderland. Zijn grote passie 
was van jongs af aan de 
duivensport. Hij was een zeer 
succesvolle duivenmelker. Heel 
hun huis hangt vol trofeeën van gewonnen 
vliegwedstrijden. Zijn grootste trots was duif 
Carmelo, die zorgvuldig is opgezet en 
bewaard. Hij sierde ook de baar van Carlos in 
de kerk. Met velen hebben wij hem de laatste 
eer bewezen en zijn leven in Gods hand 
gelegd.  

 
Samen met drie witte duiven aan het slot van 
zijn afscheidsviering,hebben we Carlos ook 
losgelaten en toevertrouwd aan alle engelen 
die hem verder zullen dragen. 
hasta en el Paraiso. 
Que descanse en Paz. 
 
Ria Casalod 
 
Ineke Rijkhoff 
Op vrijdag 20 september is Ineke Rijkhoff 
overleden. Ze werd geboren op 7 december 
1950 als tweede kind in het gezin van Niek en 
Agatha Rijkhoff-Schavemaker. Bij haar 
geboorte bleek dat zij afwijkingen had aan 
haar ledematen. Haar hele leven is Ineke klein 
gebleven. Volgens de artsen in die tijd zou zij 
niet oud worden. Haar ouders waren inventief 
en creatief. Er waren in die dagen maar erg 
weinig hulpmiddelen. Haar moeder kon goed 
patroontekenen en kon haar dochter voorzien 
van kleding op maat. Vader werkte op de 
Hoogovens en bedacht en maakte vele 
aanpassingen in huis. Ineke doorliep de lagere 
school in de Lange Heit en ging naar de VGLO 
in Krommenie, daarna werkte zij 25 jaren bij 
Wessanen. Ze woonde aan de Marskamp in 
Assendelft. Vele aanpassingen kwamen er in 
de loop der jaren beschikbaar en zo was ze 
heel lang zelfstandig, ook door haar 
aangepaste auto. Maar met het ouder 
worden namen ook de beperkingen toe en 
toen zelfstandig wonen niet meer ging 
verhuisde ze naar de Rosariumhorst. Het 
leeftijdsverschil en de cultuur van het huis 
pasten niet bij haar en ze ging naar de 
Bongaert in Castricum, waar ze zich thuis 
voelde. Door de ontwikkelingen van het 
internet en de sociale media onderhield Ineke 
contact met velen en bleef ze van alles op de 
hoogte. Haar eerste woorden waren bijna 
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altijd: hoe gaat het met jou? Ze was ook al 
bezig mensen uit te nodigen voor haar 
verjaardag. 
Een aantal jaren zong ze mee met het koor 
Rotsvast, maar door de onbetrouwbaarheid 
van het vervoer ging dat niet meer. Toch bleef 
ze verbonden met het wel en wee van de 
Petrusparochie en haar wens was dan ook om 
vanuit deze kerk te worden uitgevaren. Dat 
hebben we gedaan met vele mensen die rond 
haar samen kwamen in een middagwake en 
de volgende dag de 
uitvaartdienst. Daarna is haar 
lichaam gecremeerd. 
 
Marie Noom-Nanne 
Zondag 23 september is Marie 
Noom-Nanne overleden in 
verzorgingshuis de Santmark in Castricum. Ze 
werd geboren in 1924 in Bergen. Vlak voor de 
oorlog brandde hun boerderij af en het gezin 
verhuisde naar Jisp. Marie ging werken bij 
verschillende werkhuizen en moest op jonge 
leeftijd ook intern wonen op boerderijen. 
Midden in de oorlog leerde ze op een 
dansavond in Purmerend Jan Noom van Busch 
en Dam kennen. In 1947 trouwden zij elkaar, 
ze gingen wonen aan de Hoogedijk in Uitgeest 
waar Jan als landarbeider werkte. In 1957 
kwam hij bij de LUM en werd er aan de Busch 
en Dam een eigen huis gebouwd. In deze 
periode werden er zes kinderen geboren. Een 
mooie anekdote is dat vader Jan op haar 

verjaardag Marie heeft verrast door met een 
nieuwe groene auto het garagepad op te 
rijden en te zeggen: ‘Rie, voor jou! Dan kan ik 
je een keer meenemen voor een ritje’. Zo had 
Jan dus zonder overleg zijn auto gescoord!  
Er zijn mooie herinneringen aan 
vakantiereizen. Ook is zij diverse malen op 
bezoek geweest bij haar broer in Canada. 
Helaas overleed Jan in 1996, spoedig daarna 
ging ze naar Castricum. Ze werd ook actief in 
de parochie daar en genoot van de contacten. 
Ze was voor de kleinkinderen een echte 
spelletjes oma en ze werd diverse keren 
overgrootmoeder. Ze hield van klaverjassen, 
bingo en rummikub. Dat is ze altijd met veel 
plezier blijven doen. Heel moeilijk was voor 
haar het ziekbed en het uiteindelijk overlijden 
van haar zoon Arie. Na een ongelukkige val is 
zij twee jaar geleden naar beschermd wonen 
gegaan. Daar heeft zij een liefdevolle 
verzorging gehad, door haar plezierige niet 
veeleisende gemoedelijke houding was zij ook 
geliefd bij de verzorgenden. Met een grote 
kring van mensen hebben we afscheid 
genomen van Marie Noom-Nanne, een lieve 
bescheiden vrouw, oerbron van zes kinderen 
en vele klein- en achterkleinkinderen, die 
‘voor altijd in ons hart zal blijven’, zoals haar 
kinderen memoreerden. Haar lichaam is 
begraven in het familiegraf aan de Eikelaan.  
 
Matthé Bruijns, pastor 

                                              
 

BENT U HET VERGETEN??? 
 
Ieder jaar wordt u met de actie Kerkbalans 
om een bijdrage voor onze eigen kerk 
gevraagd. Veel parochianen hebben ook dit 
jaar weer een bedrag overgemaakt. Uw 
bijdragen zijn onmisbaar voor het 
functioneren van onze parochie. Maar 
misschien is het er bij u dit jaar nog niet van 

gekomen om iets over te maken. Elk bedrag is 
welkom! Onze kerkbalansrekening is: 
NL58INGB0000290073 ten name van Petrus 
Parochie Krommenie. 
Help ons om samen kerk te blijven, dank u 
wel, 
 
Uw Parochieraad. 
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Terug en vooruitblik 
We zijn inmiddels in de herfst beland. Achter 
ons ligt de presentie van de gezamenlijke 
kerken op de braderie en een fijne 
openluchtdienst in Saendelft. De zon werkte 
volop mee. Er klonken dialecten van Drentse 
en Zeeuwse nieuwkomers in onze buurten, 
dat is best even wennen om ‘thois te raken in 
je hois’. De kinderen kregen het verhaal 
'Kikker en de vreemdeling' voorgespeeld. 
Keihard, zoals die rat in het bos wordt 
ontvangen. En... wat ontdooit iedereen als die 
rat een hele goede buur blijkt te zijn! 
Achterliggende vraag is natuurlijk of wij 
'nieuwkomers' de kans geven om voor ons 
iets te betekenen. Over de Kaaik verwaaiden 
de mooie tonen van het Saens Harmonie 
Orkest. Bij de collecte kregen de aanwezigen 
informatie over het project  van 'de Sluis' die 
taallessen en hulp aan nieuwkomers geeft, 
sinds kort ook in Zaanstreek Noord. Het echte 
kadootje deze morgen was dat we als kerken 
bij elkaar onze ontmoeting met zang, 
verdieping en gezellig koffiedrinken zo 
konden vieren. We hebben elkaar nodig, en: 
Nieuwkomers blijven van harte welkom! 
De week daarna was er de startzondag met in 
de middag een gezellige en lekkere barbecue. 
Fijn om als parochieraad zo naar de vele 

vrijwilligers een dank je wel uit te spreken 
voor hun onbetaalbare werkzaamheden. Door 
deskundige parochianen is er gekeken naar de 
kachels, zodat we er de komende winter weer 
warm bijzitten. 
Begin oktober was er ook de jaarlijkse grote 
kerkschoonmaak. In vroegere jaren waren er dan 
dagelijks 15 mensen m/v aan het werk. Veel van 
deze trouwe medewerkers zijn inmiddels 80-ers 
geworden of zijn niet meer in ons midden. In de 
schoonmaakweek waren dit de aantallen 
aanwezig werkers: maandag vijf, dinsdag zeven, 
woensdag vier, donderdag zes, en dat waren dus 
geen 20 verschillende parochianen, maar vele 
dubbele diensten. Voor de grote schoonmaak 
waren er tien parochianen… HULDE aan hen, 
want kerk, pastorie en ontmoetingsruimte zijn 
van boven tot onder gedaan, en het was echt 
nodig. Maar het is wel heel teleurstellend dat 
maar zo’n kleine groep zich verantwoordelijk 
voelt voor het geheel. Er wordt vaak gezegd dat 
we in de Petrus zo’n levende en actieve parochie 
vormen. Maar nu zet ik toch wat vraagtekens. Ik 
ken Zaanse parochies waar een gebrek aan 
vrijwilligers het begin van het einde betekende. 
Hun kerken zijn inmiddels verkocht. 
 
Matthé Bruijns 

 

Berichten uit de parochie  
 
Honderdjarigen 
Dit jaar zijn er twee honderdjarige heren in 
onze parochie. Nadat deze zomer dhr Niek 
Rijkhoff zijn eeuwfeest vierde hoopt op 31 
oktober Piet Hoogeboom de tien kruisjes vol 
te maken. Al meer dan een kwart eeuw 
geleden kwam ik Piet in onze parochie tegen 
op de vrijdagmorgen om stapels 
liturgieboekjes te vouwen. Dat was altijd ‘heel 
gezellig’, om een echt Piet Hoogeboom-
woord te gebruiken. Hij en zijn vrouw waren 
betrokken bij vele parochie activiteiten. Bij 
het Kerkenpad in Den Briel beklom Piet op 
hoge leeftijd de 60 meter hoge toren. Op de 
terugweg konden zijn knieën niet meer 
buigen en zaten we klem op de smalle 
torentrap.  ‘Wanneer je van achter tegen mijn 

knieën duwt doen ze het weer’. Al weer heel 
wat jaren geleden werd er voor de tweede 
maal darmkanker bij Piet gevonden. ‘Ik laat er 
niets meer aan doen, ik ben al zo oud’. En zie. 
Wel heeft hij inmiddels drie zonen en ook 
schoonzonen in het sterven zien voorgaan. 
Iedere week komt hij trouw naar de vieringen 
op de vrijdagmiddag in de Rosariumhorst. Van 
harte gefeliciteerd met deze bijzondere 
verjaardag en wie volgt? 
 
Pater Noom 
Pater Noom is begin september tijdens zijn 
vakantie in Zuid-Duitsland met de fiets 
gevallen. Hij werd in het ziekenhuis  
opgenomen en gelukkig bleek er niets 
gebroken te zijn. (Afgelopen winter met de 
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sneeuw brak hij zijn heup.) Begin oktober 
vierde hij zijn 85e verjaardag en is hij weer 
begonnen met voorgaan. Probleempje is wel 
dat zijn rijbewijs door problemen bij de 
overheid nog niet is verlengd, daar hebben 
helaas heel veel mensen last van. In de geest 
van het bovenstaande hopen wij dat hij ook 
gaat voor de 100.  
 
Opgeven Gebedsintenties 
Bepaalde data in het jaar, een verjaardag, 
trouwdag, sterfdag zijn vaak momenten om 
extra aan onze dierbaren te denken en voor 
hen te bidden tijdens de vieringen. Op 
donderdag 7 november van 9 - 11 uur is er 

weer gelegenheid om voor het komende jaar 
uw intenties op te geven. Daarnaast staat 
natuurlijk ook de mogelijkheid open intenties 
op te geven op het wekelijkse spreekuur, of 
via een briefje naar de pastorie, of per e-mail 
petrusvis@planet.nl.  
De Rots is daarvoor niet het geschikte adres, 
als er een nummer klaar is kijkt de redactie 
doorgaans pas op onze e-mail pagina tegen 
de tijd dat de volgende deadline eraan komt. 
Als we een bericht met een intentie op tijd 
zien geven we het uiteraard door, maar we 
zouden het dus ook kunnen missen, en dat is 
dan heel verdrietig.  

 

TAXICENTRALE PETRUS 
 
Er is een verzoek binnengekomen of er op 
geregelde basis vervoer georganiseerd kan 
worden voor mensen voor wie het fysiek 
bezwaarlijk is om naar de vieringen te komen. 
Er zijn natuurlijk al bestaande initiatieven 
zoals Vrijwilligersvervoer Zaanstreek, 
Automaatje van ANWB of de buurttaxi. Maar 
die hebben zo hun beperkingen.  
Vrijwilligersvervoer Zaanstreek heeft op 
zaterdag/zondag te weinig vrijwilligers voor 
deze korte ritten, AutoMaatje van ANWB is te 
ver uit de regio etc. 
Vandaar deze oproep: is er iemand onder U 
die de organisatie hiervan op zich wil nemen? 

De bedoeling is het opzetten van een 
netwerkje van chauffeurs en auto’s en het 
maken van een rooster voor de ‘kerktaxi’. 
Op de website van de ANWB wordt 
AutoMaatje een groot maatschappelijk succes 
genoemd. Wellicht kunnen we voor de Petrus 
Parochie iets dergelijks tot stand brengen dat 
weinig moeite kost en veel warmte biedt. 
Voelt u zich aangesproken? Neemt u dan 
contact op met Pim Gorter: 
pim@bovuassendelft.nl.

 

Lichtjesavond in Krommenie 

We vergeten ze nooit: onze dierbaren van wie 
we afscheid hebben genomen. Of het nu kort 
of lang geleden is: bepaalde mensen draag je 
altijd in je hart mee.  Zeker nu de dagen weer 
korten. 
Vrijdagavond 1 november willen we 
samenkomen op de begraafplaats 
Krommenie/Het Blok aan de Eikelaan om onze 
dierbaren te herdenken.  Zowel dierbaren die 

aldaar begraven zijn als anderen.  In een 
stemmige sfeer met lichtjes, muziek en het 
noemen van de namen.  Het is geen kerkelijke 
bijeenkomst. Die namen kunt bij binnenkomst 
op de begraafplaats opgeven.  De Raad van 
Kerken Krommenie Assendelft biedt u deze 
avond belangeloos aan, in samenwerking met 
de gemeente Zaanstad. U bent welkom vanaf 
19.15 uur!  

mailto:petrusvis@planet.nl
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Brood op de plank!! 
 
Steeds meer bedrijven willen het voedsel dat 
ze overhouden niet meer weggooien, maar er 
een goede bestemming aan geven. Dat geldt 
ook voor enkele bakkerijen. Vrijwilligers 
mogen aan het eind van de zondag het brood 
dat ze die dag over hebben ophalen. Daar 
zitten vaak ook nog stokbroden, croissants, 
belegde broodjes en dergelijke bij. Heerlijke 
verse producten, die voor sommige mensen 
een welkome aanvulling zijn op wat ze 
dagelijks kunnen kopen. 
Iedere zondagavond worden die op een plek 
in Wormerveer of Krommenie uitgedeeld. Dat 
gebeurt ook in onze kerk: de komende 
maanden op 20 oktober en 10 november. 
Als dat iets voor u is dan kunt u zich 
aanmelden op de facebookpagina:  
Prakkie eten over 075. Daar vindt u alle 
gegevens. 

Is dat ingewikkeld, of lukt het niet, kom dan 
gewoon op een van deze dagen om half zes 
naar de ontmoetingsruimte in de kerk, dan 
kunt u kennis maken met deze activiteit. 
Weet u iemand voor wie dit een uitkomst zou 
zijn, attendeer hem of haar hier dan op. We 
kunnen mensen hier echt mee helpen. 
 
PCI werkgroep St. Petrus.  

 

 
Kerkwerkrooster  
  Maandag 28 oktober om 08:45 uur.   
Maandag 25 november om 08:45 uur.   
Informatie:Marie-José Mooij: 06-37421977/ 
6216059 

 
 
 

 

KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord 
Krachtig, Betrokken en Ondernemend 
 

 

Activiteiten 
  

Bingo in Krommenie  
Wanneer: woensdag 30 oktober 14:00 uur,  
Waar:        De Palmboom 
Kosten:     € 3,50 
Daarna:     woensdag 27 november zie e.v..   
       KBO’er 

 

 
SOOS in Wormerveer  

Wanneer: iedere donderdag 13:30 uur Waar: 
Ontmoetingsruimte O. L. V. Geboortekerk, 
Marktstraat  
Kosten: € 1,50.  
U kunt hier klaverjassen, sjoelen en rummikub 
spelen of gewoon gezellig komen babbelen. 
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Wandelen rond Krommenie 
Wanneer: donderdagen 31 oktober, 28 
november v.a. 10:00 uur.  
Start: vanaf Tante Tee aan de 
Noorderhoofdstraat. 
Doel: gezelligheid en delen ervaringen in 
Krommenie. 
 
Wandelen met Hans Kattenberg 

Wanneer: dinsdag 12 noevember. 
Nadere informatie in de KBO’er van oktober.  
 

Museumbezoek  
vrijdag 25 oktober 2019. 
 
De Grote Suriname Tentoonstelling 
Vanaf 5 oktober te zien in De Nieuwe Kerk, 
Amsterdam: een veelomvattende 
tentoonstelling over Suriname, die het 
boeiende verhaal van het land en zijn 
bewoners uitgebreid uit de doeken doet van 
de oudste nederzettingen van voor de 
kolonisatie tot en met de huidige republiek.  
Musea, archieven en particulieren in 
Suriname en Nederland werkten mee en het 
verhaal wordt verteld door Surinamers zelf. 
 
Rijke collectie 
In een spectaculaire setting worden ruim 
driehonderd objecten gepresenteerd: 
archeologische vondsten, historische foto’s en 
documenten, kledingstukken, hedendaagse 
kunst, film- en muziekfragmenten, sieraden 
en toegepaste kunst. Ze zijn afkomstig uit 
tientallen musea en privécollecties in 
Suriname en Nederland, waaronder ook het 
Koninklijk Huis Archief. Samen met grote 
audiovisuele voorstellingen vormen zij een 
kleurrijk, veelzijdig geheel. 
 
Onverwachte en persoonlijke invalshoeken 
Vanuit verrassende perspectieven verbeeldt 
de tentoonstelling talloze aspecten van 
Suriname. Met eyeopeners over de 
oorspronkelijke bewoners, de 
plantagecultuur, de slavernij en 
contractarbeid, het veelkleurige culturele 
leven, de monumentale binnenstad van 
Paramaribo tot de Surinamerivier en de rijke 
flora en fauna van het land. Bekende 

historische momenten worden afgewisseld 
met persoonlijke verhalen. De bewoners laten 
letterlijk hun stem horen, in interviews en 
audiovisuals. 
 
Wanneer: vrijdag 25 oktober  
Trein 09.22 uur v.a. Station Krommenie-
Assendelft naar Amsterdam Centraal. Lopen 
via het Damrak naar de Nieuwe Kerk. 
Na het bezoek bent u vrij om uw dag verder in 
te vullen. 
Kosten: Trein: enkele reis, vol tarief € 4,30, 
met korting € 2,58. 
     Museum: Volwassenen € 18,00 
     MJK € 2,50 
     inclusief audiotour,  
Het volgende museumbezoek is op 29 

november, zie hiervoor onze KBO’er. 
 

Workshop Het Nieuwe Fietsen 
We willen allemaal zo lang mogelijk blijven 
fietsen. Maar het verkeer wordt drukker en 
ingewikkelder en de jaren gaan tellen. Hoe 
gaat u daar mee om? Wat zijn mogelijke 
oplossingen? Veilig Verkeer Nederland biedt 
met de workshop Het Nieuwe Fietsen 
antwoord op deze vragen. Het is geen 
traditionele fietscursus en ook geen 
verkeersles. Wel delen we elkaars ervaringen 
en krijgt u tips over uw eigen veiligheid en wat 
u daar zelf aan kunt doen. 
Aan de hand van stellingen, feiten en filmpjes 
komen allerlei onderwerpen aan de orde, 
zoals: 
Welke voertuigen komen we tegen op het 
fietspad; 
U en de ander in het verkeer; 
Vitaal op de fiets; 
Een veilige fiets. 
 
Waarom een workshop over fietsen? 
Hoewel wij van jongs af aan fietservaring 
opdoen, stijgen de ongevallen met fietsers, 
vooral van senioren. Niet omdat zij onveiliger 
fietsen, maar omdat een ongeval voor hen 
ernstiger gevolgen heeft dan voor jongeren. 
Veilig Verkeer Nederland sluit met Het 
Nieuwe Fietsen aan bij het programma 

‘Doortrappen’ van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat. 
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Het programma duurt ongeveer 2,5 uur 
inclusief een pauze, er is plaats voor 20 á 30 
deelnemers. Aanmelden is verplicht. 
 
Wanneer: woensdag 13 november 14.00 u.  
Waar: Pelikaan, Kervelstraat 185a, 
Krommenie. 

Kosten: Geen  
Aanmelden: vanaf 1 november bij Peter Smit, 
tel. 075-6282517 (bij antwoordapparaat 
duidelijk inspreken) of briefje naar J. H. 
Dunantstraat 33, Krommenie of e-mail: 
pcs.smit@kpnmail.nl.  
 

 

  
 

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! 

 

 
 
 
 

 
 

23 oktober Leliekerk, Lisdoddelaan 1 
30 oktober Leliekerk, Lisdoddelaan 1 
 6  november Petruskerk, Snuiverstraat 2 
13 november Doopsgezinde Vermaning, 

Noorderhoofdstraat 46 
20 november Petruskerk, Snuiverstraat 2 
27 november Leliekerk, Lisdoddelaan 1 
  4 december Petruskerk, Snuiverstraat 2 
11 december Doopsgezinde Vermaning, 

Noorderhoofdstraat 46 
 
 

Willibrordzondag 2019  
 
De jaarlijkse Willibrordzondag werd in 1949 
ingesteld ter ondersteuning van het werk 
voor oecumene en evangelisatie van de 
Willibrordvereniging, een voorloper van de 
Katholieke Vereniging voor Oecumene. De 
heilige Willibrord is de patroon van de 
christenen in Nederland, katholieken en 
protestanten.  
Oecumene is een kostbare gave aan én 
opdracht van de kerken in de 21e eeuw. Sinds 
het midden van de 20e eeuw is in de 
verhoudingen tussen de grote en kleine 
christelijke kerken en stromingen veel ten  

goede veranderd. Dankzij de oecumenische 
beweging is op veel plaatsen vriendschap 
ontstaan waar eerder onverschilligheid of 
zelfs vijandschap tussen geloofsgemeen-
schappen heerste. Dat is kostbaar en dient 
gekoesterd te worden. Maar daarmee zijn we 
er nog niet. Oecumene is nog steeds een 
opdracht die zeer de moeite waard is en die 
als het er op aankomt veel vraagt en kan 
kosten.  
Zijn we ons dat bewust en daarop 
voorbereid? 
Deurcollecte: 9 en 10 november voor de 
Katholieke Vereniging voor Oecumene. 

mailto:pcs.smit@kpnmail.nl
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28 oktober 
Heden de 24ste zondag na Pinksteren. 
Christus-Koningfeest. Onze schoolvrije jeugd 
wordt verzocht naar de Hoogmis te komen en 
naar de gezamenlijke Aanbidding om twee 
uur. ’s Avonds om 6 uur het Lof met 
Predikatie en Toewijding aan het H. Hart. Het 
Rozenkranshoedje wordt tien minuten voor 
het Lof gebeden. 
Vandaag Pijltjesdag voor de Katholieke 
Arbeiders Vrouw.  
Vrijdag Allerzielen. Om 9 uur de gezongen 
Requiem. Hierna zegening van de graven op 
het kerkhof. Het is een vroom gebruik die dag 
de graven met bloemen te versieren en te 
bidden op het graf van de overledenen.  
 
4 november 
Driejarige Sociale Cursus 
Maandag 5 november kan men zich ’s avonds 
om 7.30 uur in de St Janschool te Krommenie, 
Vlietsend 21, opgeven als cursist voor de 
driejarige sociale cursus: De lessen worden 
gegeven op Maandag- en Dinsdagavond. Aan 
onze jongens en mannen wordt het volgen 
van deze cursus juist in onze tijd en deze 
omgeving ten zeerste aanbevolen.  
 
11 november 
St Willibrordzondag. Heden collecte voor het 
bekeringswerk in ons eigen vaderland. Om 7 
uur het Lof met Rozenhoedje voor de 
bekering van ons Vaderland.  
 
18 november 
De zevenentwintigste zondag na Pinksteren. 
Heden de collecte voor Katholiek Thuisfront. 
Collecte ‘warm’ aanbevelen.  
Zaterdag om 7 uur Marialof met Rozenhoedje 
voor de vrede.  
 
25 november 
Heden de 28ste en laatste Zondag na 
Pinksteren. A.s. Zondag begint de Advent.  
De collecte voor het Nationaal Katholiek 
Thuisfront (Baas boven Baas) heeft  

opgebracht ƒ 224,03. Deze mooie collecte is 
reeds naar Hilversum gebracht.  
  
2 december 
Heden de 1e Zondag van de Advent. Heden 
collecte voor onze nieuw te bouwen kerk. De 
vorige maandcollecte voor hetzelfde doel 
heeft opgebracht ƒ 154,74.  
Wij willen er gaarne even de aandacht op 
vestigen dat in Bergen dit jaar nog de 
volgende Retraites gehouden worden:  
Van 11 tot 14 December voor de Jonge 
Mannen van de N.K.J.B. en van de L.T.J.  
Van 18 tot 21 December voor de meisjes die 
verloofd zijn of verkering hebben.  
Aanstaande Zondag moet op last van onzen 
Bisschoppen een collecte gehouden worden 
voor hulp aan het overstroomde Italië. 
Hiermede moet onze eigen collecte voor onze 
armen alwéer worden uitgesteld. – Wij hopen 
echter dat onze armen, wanneer de collecte 
voor hen gehouden zál worden door onze 
Parochianen niet zullen vergeten worden.  
Heden is het Gebouw tot twaalf uur gesloten 
wegens tegenwoordigheid van het H. 
Sacrament.   
 
9 december 
Dinsdag ’s avonds om 7 uur Congregatie voor 
de meisjes van 12 tot 15 jaar. Om 8 uur voor 
de meisjes van 15 en 16 jaar.  
Woensdag ’s avonds om 7 uur Congregatie 
voor de jongens van 12 tot 15 jaar; om 7.30 
uur voor de jongens van 15 en 16 jaar. Om 
7.30 uur Godsdienstcursus voor de meisjes 
van 18 jaar en om 9.30 uur voor de jonge 
mannen van 18 jaar.  
Donderdag ’s avonds om 8 uur 
Buitenkerkelijke Bezinningsavond voor de 
mannen. Om 8 uur bijeenkomst voor de Vrije 
Meisjes Club, afd. 1.  
 
Samenstelling Corrie van Sijl)  



 

24 

Vaarwel?  Of à Dieu? 
Allerzielen: wij gedenken onze doden van lang 
of kort geleden. Ze hebben kort of lang 
geleefd. Gestorven na een lang ziekbed of zo 
maar plotseling.  
Een liefste verliezen door de dood. Is het 
afscheid een vaarwel? Komen zij ergens 
thuis? Of zijn ze voorgoed verdwenen? Ze 
leven nog lang of kort voort in de herinnering 
van mensen, in de gedragingen van hun 
kinderen. Lang leef je voort als je beroemd of 
belangrijk was. Kort als je naar de onmaat van 
deze wereld niet veel voorstelde of 
hoegenaamd alleen door het leven ging.  
Met Allerzielen gedenken wij onze doden. 
Het is een heel goede gewoonte in onze kerk 
om dat te doen. Ook al krimpt de kerk in veel 
opzichten en vinden veel mensen dat geloven 
geen zin – meer – heeft, het gedenken van 
onze doden wordt ook buiten de 
kerk ’populair’. Het aantal bijeenkomsten en 
manifestaties rond 2 november neemt toe. Je 
leest over Allerzielen Alom, Lichtjesavonden, 
Troostbijeenkomsten en noem maar op. Het 
geeft aan dat wij onze doden – zij die ons zijn 
voorgegaan – niet willen en kunnen vergeten. 
Of je nu gelovig bent of niet. Vroeger was het 
duidelijk. Als je gelovig was hoorde je dus bij 
een kerk. Daar leerde je dat mensen die dood 
gingen, als ze goed geleefd hadden, in de 
hemel zouden komen. Daar zou je hen – als 
het mee zat – weer terugzien. Dus geen 
vaarwel.  
Voor alle anderen, de niet-gelovigen, de niet-
kerkelijken, hield het leven door de dood 
definitief op. Over en uit. Vaarwel. Zand 
erover. Maar al neemt het aantal kerkelijk 
betrokken gelovigen alsmaar af, ook bij 
verklaard niet-kerkelijken tref je het geloof, 
het vertrouwen aan dat de dood het einde 
niet is. Recent onderzoek wijst dat uit.  
Wat alle mensen, kerkelijk of niet, gelovig of 
niet, bovenal in toenemende mate verbindt, is 
dat men vaak meer vragen dan zekerheden 
heeft. Over God, over leven, over dood en 
daarna. En dat is niet nieuw. Het was al zo in 
de tijd van de Bijbel en haar lange 
ontstaansgeschiedenis, dus ook in de tijd van 
Jezus. In het Oude Testament lees je een 

ontwikkeling van dood is dood en verder niks 
naar: maar God, dat kan toch niet? U bent 
toch een God van levenden? Want men had 
geen vrede met de te vroege dood van 
rechtvaardige mensen. In Jezus' tijd waren er 
eveneens mensen, die daar niks van wilden 
weten. Dood is dood en daarmee uit! zeiden 
zij.  
Anderen hebben echter zo hun vragen. Toen 
en nu. Niet zozeer als je lang en gelukkig hebt 
geleefd. Dan ben je een mens van alle dag en 
zijn je dagen geteld, zegt ons de Bijbel. Wel 
als je jong sterft, van honger in een 
vluchtelingenkamp of als je zomaar op straat 
wordt doodgeschoten. Of als je gewoon een 
rotleven hebt gehad met armoede en alsmaar 
tekort. Waar is God dan? Wat heb je dan aan 
Jezus? Zeg dat niet te snel en te hard, want 
Jezus – in wie God aan het licht komt als in 
geen ander – bemoedigt ons met de 
woorden: Ik ben de opstanding en het leven! 
Wie in mij gelooft mag dan wel sterven, toch 
zal hij leven en iedereen die leeft en in mij 
gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven! 
(Johannes 11, 25 - 26). Anders gezegd: wie in 
zijn of haar, korte of lange, bijzondere of 
dood- gewone leven heeft willen leven 
omwille van vrede, liefde, rechtvaardigheid 
voor de ander, ver weg of dichtbij – en mij zo 
bewust of onbewust heeft nagevolgd – zal 
eeuwig leven in het licht en de vrede van onze 
bevrijdende God. Of je nu gelovig, kerkelijk 
bent geweest of niet. En daar hoort de 
verlangde ontmoeting met je geliefden hoe 
dan ook bij.  
En alle hufters, dictators, schoften en 
moordenaars? Die kennen ze ‘daarboven’ niet 
meer. Verdwenen – voorgoed. Zo wordt een 
afscheid van alle goede mensen van vaarwel 
tot een á Dieu – een tot weerziens bij God. Is 
het daarom dat Huub Oosterhuis schreef: 
 
Gelezen heb ik wat geschreven staat, mij 
toevertrouwd aan onbewezen woorden, 
Gij laat mijn ziel niet aan het dodenrijk, 
geschreven staat Uw Naam: Ik zal er zijn! 
 
Ko Schuurmans, pastor 

 


