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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 6 juli. U kunt uw bijdragen aanleveren 
tot 22 juni. 
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 
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Pastoraal Voorwoord 
 

Pinksteren 2020 
U kent vast wel het beroemde sprookje van 
Aladin met zijn wonderlamp. Wanneer hij 
langzaam over het glas wreef, verscheen er 
een machtige geest die hem vroeg wat hij 
wenste. Die geest was de dienaar van de lamp 
en moest doen wat Aladin wilde. Die kreeg zo 
met schatten en rijkdommen een leven als 
een prins. Tenslotte wenste hij zich een 
prachtig paleis en kreeg hij zelfs de dochter 
van de sultan als vrouw. Dat is dus een 
kostbaar bezit, maar helaas, het is een 
sprookje! Of misschien toch niet? ‘Met 
Pinksteren is er juist sprake van een geest, de 
heilige Geest,’ zeggen de christenen. 
Hoe zit dat?  
Op die pinksterdag verscheen er geen 
‘tovergeest’, maar toch is er wel sprake van 
een wonder! Immers, mensen werden 
helemaal vol van de heilige Geest van God. In 
onze taal kunnen we het niet begrijpelijk 
verwoorden, maar in de oorspronkelijke taal 
van de Bijbel betekent geest: ADEM, de adem 
van God. De mensen werden vervuld met 
Gods Adem! Zoals God eertijds zijn adem had 
ingeblazen bij ADAM en hem daarmee tot 
leven had gewekt, zo beginnen de apostelen 
‘begeesterd’ aan een nieuw leven. Ze laten 
hun angst varen en brengen vanaf dat 
moment troost, bemoediging, mildheid in 
verharde harten, vrede waar ruzie was, en 
gebalde vuisten worden uitnodigende 
handen. Dat kon allemaal gebeuren omdat 
Gods levensadem hen allemaal vervulde. Dat 
is het WONDER van Pinksteren! 
Juist in deze ‘corona-tijd’ waar de hele 
wereld onder te lijden heeft, zien we 
nog duidelijker wat ADEM betekent. 
Beademingsapparatuur redt vele 
mensenlevens. Ook mond-op-
mondbeademing in geval van nood, laat dat 
treffend ervaren. De adem van de mens is het 
teken dat je leeft! Maar nog indringender zien 
we dit gebeuren in het ademen van God. 

Ook Jezus blaast zijn adem uit over de 
Leerlingen en zegt erbij: ‘Ontvangt de heilige 
Geest. Zijn eigen leven komt bij hen binnen. 

En niet alleen bij hen, elke gedoopte 
mens krijgt door Jezus aandeel in Gods 
eigen leven. Elk Pinksterfeest herinnert 
je daar aan:  
God leeft in jou, zoals jouw adem. Hij ‘beleeft’ 
je.  
 

Zoals Aladin iets vroeg aan de geest in zijn 
lamp en het ook kreeg, zo mag jij ook vragen 
aan de heilige Geest in jou. Niet om een 
wonderpil die plotseling weer beter maakt en 
sterk, al is dit wel een verleidelijke vraag, 
zeker nu. Maar vooral om moed en innerlijke 
kalmte, om wat je overkomt aan te kunnen, 
om vertrouwen, geduld, toekomst en durf om 
tegen de stroom in te zwemmen, die je zo 
vaak dwingt om bij jezelf te blijven en de 
anderen moeten zelf maar zien hoe ze met 
het leven klaar komen. Het is die Geest die je 
dan ineens laat voelen dat je nooit alleen 
bent: Mijn GOD is met mij. Dat is geen 
sprookje!  
Ook al zie je HEM niet altijd direct, waar de 
ene mens zorgt voor de ander, mag je HEM 
aanwezig weten. Heel treffend en ontroerend 
kun je dat nu in deze zorgelijke tijd 
meemaken. Een bos bloemen, een 
handreiking, en nog zoveel meer aan zorg en 
liefde dat levensmoed kan doorgeven aan 
anderen.  
 

Daarom: beleef het komende Pinksterfeest als 
een krachtig startpunt voor een intenser en 
geestrijk leven NU en voor de tijd NA de 
Corona. Houd vol en pak aan met dezelfde 
zorg voor elkaar zoals God voor jou elke dag 
zorg draagt. 
 

“Ambula in Spiritu Sancto”, riepen de 
Christenen in vroegere tijd elkaar toe, dat wil 
zeggen: 
“GA IN DE GOEDE GEEST” 
 

Dat wens ik iedereen van harte toe in deze zo 
veranderende en zorgelijke tijd.  
Ondanks alles fijne pinksterdagen! 
 

A.F.M. Goedhart, pastoor 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://nl.dreamstime.com/stock-afbeeldingen-aladin-image530794&psig=AOvVaw1jJRXNzpf9Ko_MGdrh0Plq&ust=1588172920168000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCStqizi-kCFQAAAAAdAAAAABAF
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Voor Jong en Oud 

Pinksteren 
 
Veertig dagen nadat Jezus is opgestaan uit de 
dood, neemt Hij zijn vrienden mee naar de 
Olijfberg. Jezus zegt: ‘Ik ga terug naar de 
hemel, maar Ik laat jullie niet alleen. Mijn 
Vader stuurt de Heilige Geest, Hij zal altijd bij 
je zijn. Jullie zijn Mijn getuigen, en jullie 
moeten van Mij vertellen over de hele wereld. 
Blijf in Jeruzalem wachten, dan worden jullie 
gedoopt met de Heilige Geest en ontvang je 
Zijn kracht.  
Dan gebeurt er iets heel bijzonders, Jezus 
verdwijnt uit hun ogen. De leerlingen zien hoe 
Hij hen met uitgestrekte handen zegent en 
dan zien ze Hem door de wolk niet meer.  
Opeens staan er twee engelen bij hen. Ze 
zeggen: ‘Waarom kijken jullie zo omhoog? 
Jezus is naar de hemel gegaan, maar eens zal 
Hij terug komen.’  
De vrienden gaan terug naar Jeruzalem. Ze  
 

 
 
 

 
blijven bij elkaar en zijn steeds in gebed. 
Enkele vrouwen en Maria, de moeder van 
Jezus, zijn bij hen in het huis. Ze kiezen een  
nieuwe apostel om de plaats van Judas in te 
nemen: Mattias. 
 
Het is vijftig dagen na Pasen. Wat is het druk 
in Jeruzalem! Er zijn zelfs veel buitenlanders 
gekomen om feest te vieren. Plotseling horen 
ze het geluid van een geweldige windvlaag. 
Iedereen blijft verbaasd staan. Wat betekent 
dit?  
Kijk eens, boven de hoofden van de 
apostelen… daar zien ze vuurtongen.  
Zijn het echte vlammen van vuur? Nee, ze 
branden niet echt.  
Wat kijken de vrienden blij en moet je horen…  
De Heilige Geest laat hen spreken in andere 
talen.  
De mensen horen in hun eigen taal wat Jezus 
heeft gedaan!  
 
Toen Jezus gevangen werd genomen was 
Petrus bang. Nu niet meer! Hij doet een stap 
naar voren. ‘We hebben de Heilige Geest 
ontvangen!’ roept hij. ‘Jezus, die jullie aan het 
kruis hebben gehangen is opgestaan! De dood 
kon Hem niet vasthouden, dat hebben we zelf 
gezien. Nu zit Hij bij God op de troon.’ Als de 
mensen dat horen zijn zij blij en laten zich 
dopen. Op dit pinksterfeest ontvangen zij ook 
de Heilige Geest in hun hart.  
 
Kun jij de woordzoeker hiernaast oplossen?  
Succes!  
 
 
OPLOSSING: 
.       .      .      .      .      .      . 
.       .      .      .      .      .      . 
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IPCI-Zaanstreek steunt de voedselbank 
 

In deze voor veel mensen bijzondere en 
eenzame dagen tijdens de corona-crisis wil 
het bestuur van de Caritas in de Zaanstreek 
aandacht vragen voor het goede werk van de 
Voedselbank.  
 

 
 
Nu de kerken voor langere tijd gesloten 
blijven en behalve Pasen ook Pinksteren 
slechts in de eigen huiselijke kring mag 
worden gevierd, doen wij via deze 
nieuwsbrief een beroep op u.  
Nee, we vragen u niet om houdbaar voedsel 
te doneren. Dat kan alleen bij de Voedselbank 
zelf; op speciaal daarvoor bestemde locaties.  
Zie daarvoor de website 
https://zaanstreek.voedselbankennederland.n
l. 
 
De gezamenlijke Caritasinstellingen in de 
Zaanstreek vragen u om in plaats van 
etenswaren geld over te maken, zodat de 
Voedselbank – juist in deze moeilijke tijden 
van schaarste – daar iets extra’s van kan 

kopen voor de vele gezinnen en personen, die 
wekelijks een voedselpakket mogen afhalen. 
 
Wij vragen u om geld te storten op 
bankrekening NL79 TRIO 0198107439 ten 
name van IPCI Zaanstreek onder vermelding 
van AKTIE VOEDSELBANK.  
 
Het bestuur van de IPCI Zaanstreek zal het 
totaalbedrag van uw giften verhogen met een 
eigen extra bijdrage aan de Voedselbank. 
 
Op de website http://ipci-zaanstreek.nl kunt u 
lezen wie wij zijn en wat wij doen in de 
Zaanstreek aan hulpverlening aan mensen in 
nood. Onder het kopje ‘Nieuws’ kunt u onze 
brochure lezen. 
 
Wij hopen hiermee dat 
Pinksteren licht zal brengen bij 
zovelen die met heel weinig 
geld rond moeten komen en 
die onze hulp hard nodig 
hebben. 
 
Hartelijk dank! Mede namens het bestuur en 
alle vrijwilligers van onze Caritas 

                                                                         

 
 
 
     Het luiden van de klokken 
 
 

U heeft het misschien inmiddels al gehoord: 
iedere woensdagavond van 19.00 uur tot 
19.15 uur worden de kerkklokken geluid. De 
klokken van alle kerken in de regio zijn dan te 
horen in een samenspel om in deze tijd te 
laten horen dat we er voor elkaar willen zijn,  
 
 

 
 
dat we aan elkaar denken, dat we elkaar 
willen troosten en dat we onze waardering 
willen uiten voor alle mensen die iedere dag 
weer hard werken om iedereen die lijdt onder 
of aan het virus te helpen om te overleven. 
Ook de klokken van de OLVG in Wormerveer 
doen mee! 
.

https://zaanstreek.voedselbankennederland.nl/
https://zaanstreek.voedselbankennederland.nl/
http://ipci-zaanstreek.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F11%2Fklankbord-kerst.pdf&psig=AOvVaw0fH_KizsIGTrnBgdMOMItU&ust=1589114961135000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi--tfopukCFQAAAAAdAAAAABAF
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Vieringen vanuit onze Zaanse kerken

Het is een onzekere periode . 
Graag hadden we in dit nummer informatie 
gegeven hoe we in de periode na 1 juni en na 1 juli 
het openen van de kerk en het houden van 
vieringen zouden hebben georganiseerd. 
Met deze pagina hebben we gewacht tot zondag 17 
mei om de laatste informatie te kunnen geven, 
maar helaas. 
Het laatste nieuws van de website 
www.rkkerk.nl is: ‘Er wordt door de 
bisschoppenconferentie hard gewerkt aan een 
protocol voor de vieringen na 1 juni.  
Dit protocol moet er in voorzien dat er waardig 
en veilig kan worden gevierd met inachtneming 
van de richtlijnen van de overheid op het 
gebied van corona en het vraagt tijd om dit in 
detail goed voor te bereiden. De verwachting is 
dat dit voor 23 mei gedeeld kan worden met de 
parochies.’  
 
Graag hadden we meer info willen geven.  
Er gaan allerlei ‘verhalen’ de ronde van 30 
mensen na 1 juni en 100 mensen na 1 juli. Dat 
betekent ook dat bij het luiden van de klok niet 
iedereen zo maar naar binnen kan. Dat er een 
aanmeldingsprocedure moet zijn. Geeft uw 
emailadres door aan petrusvis@planet.nl voor 
de laatste informatie.  
Ook over het zingen waar we in de kerk 
natuurlijk in zijn gespecialiseerd, (zonder zang 
geen liturgie), doen verschillende verhalen de 
ronde.  
Zingen zou vergelijkbaar zijn met hoesten en 
dat 1,5 meter afstand daarbij volstrekt 
onvoldoende zou zijn.  Hoe graag we ook willen 
zingen we houden ons aan de richtlijnen die 
ons worden aangereikt. Ook hierover voorlopig 
nog onzekerheid. 
 
Het is heel bijzonder om te zien en te horen hoe  
vanuit onze Zaanse kerken vieringen digitaal 
worden aangeboden.  
U vindt de link en informatie over de 
vieringen op de websites van de parochies:  
ww.st-petrusparochie.nl 
klik op ‘vieringen vanuit de kerk’. 
Voor de Jozefparochie: 

http://blog.jozefzaandam.nl/ 
Voor Odulphus, Kalf en Bonifatius 
www.katholiekzaanstreekzuid.nl/vieringen 
De andere Krommeniese kerken op  
www.rvkkrommenieassendelft.nl. 
U heeft aan één zondagmorgen te kort om alle 
diensten te kunnen volgen.  
 
Om over na te denken: 
In psalm 90 staat een smeekbede waar ik in 
deze uren vaak aan moet denken: Leer ons zo 
onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart 
vervult. Misschien is dat omdat we tijdens deze 
epidemie niet anders doen dan tellen. We tellen 
de besmettingen en de genezingen, we tellen de 
doden, we tellen de ziekenhuisopnames en de 
ochtenden dat we niet naar school zijn geweest, 
we tellen de miljarden die op de beurs zijn 
verdampt, de maskers die zijn verkocht en de 
uren die we nog moeten wachten voordat we 
de testuitslag hebben, we tellen de kilometers 
die ons van de brandhaard scheiden en de 
hotelkamers die zijn afgezegd, we tellen onze 
relaties, onze opofferingen. En we tellen en 
hertellen de dagen, dat vooral, de dagen die het 
nog duurt totdat de crisis achter de rug zal zijn.  
Maar volgens mij wil de psalm zeggen ons een 
andere rekensom te laten maken: leer ons om 
onze dagen te tellen, ook deze, die we alleen 
maar een vervelend intermezzo vinden. 
Paolo Giordano, Uit zijn boek In tijden van 
besmetting. 
 
Nieuwsbrieven 
Vanuit de Jozef- en de Petrusparochie worden 
wekelijks per email nieuwsbrieven verzonden. 
Daarin staat een link naar de digitale vieringen vanuit 
de kerken. Daarnaast staat in de 
nieuwsbrief van de Petrusparochie ook 
informatie over de parochie van de Martelaren 
van Gorcum en de tekst van de digitale viering. 
Dagelijks meditatief moment 
ledere dag vindt u op www.zaansekerken.n1 een 
gebedsmoment dat door kerken uit de gehele 
Zaanstreek wordt verzorgd. Heeft u problemen 
met uw computer of tablet, neem contact op 
met uw parochie, wij helpen u graag. 

http://www.rkkerk.nl/
http://blog.jozefzaandam.nl/
http://www.katholiekzaanstreekzuid.nl/vieringen
http://www.rvkkrommenieassendelft.nl/
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Kerk-zijn in een bijzondere tijd 
 
We zijn in een bijzondere tijd terecht 
gekomen. Binnen enkele weken werden 
onzekerheid en sociale onthouding onderdeel 
van ons dagelijks leven, door een onzichtbaar 
virus. Begin maart was het nog een beetje 
onwennig, en ook wel leuk, om elkaar de 
vrede te wensen door geen hand meer te 
geven. Maar in korte tijd werd zichtbaar dat 
er iets heel ernstigs over ons was gekomen 
dat ook niet zo maar weer zou verdwijnen. 
Sluiting van kerken, stilleggen van het 
openbare leven: sinds 75 jaar ongekend in 
ons land. Ik ontdek nu hoe mijn weekritme 
wordt bepaald door ontmoetingen en 
afspraken en hoe deze contacten zin en 
betekenis geven aan mijn leven. 
 
We leven gelukkig in een tijd met vele 
mogelijkheden om contact te onderhouden. 
Naast telefoon en post is een internet- 
aansluiting heel belangrijk. Als kerken maken 
we daar gebruik van door vieringen op You 
Tube aan te bieden en door websites meer te 
gebruiken als communicatiekanaal. Maar 
mensen die daar geen toegang toe hebben 
merken daardoor nog scherper dat ze heel 
veel missen.  
 
Bij ons thuis is het weer ouderwets gezellig. 
Alle kinderen zijn thuis en werken vanuit huis 
(onderwijs geven en onderwijs ontvangen), 
maar als je alleen woont dan is dat heel 
anders. Dan blijkt hoe belangrijk de koffieclub, 
de fitnes en sport, zingen bij een koor, en niet 
te vergeten de zondagse kerkgang en de 
ontmoeting bij de koffie zijn. 
 
Dramatisch is het wanneer iemand in een 
verzorgings-, verpleeg- of ziekenhuis is 
opgenomen of verder weg woont. Telkens 
ben ik weer diep geroerd door verhalen van 
mensen die via een telefoon afscheid moeten 
nemen, of van afstand door een raam kunnen 
zwaaien. Je wilt toch op een andere manier bij 
iemand zijn die dit leven loslaat. Hoe 
belangrijk is het om elkaar vast te houden, te  
 

 
knuffelen, te laten voelen wat je voor elkaar 
betekent. En dan bij een uitvaart het  
afgemeten afscheid met een beperkt aantal 
personen. Het is zo belangrijk om juist dat in 
een warme kring van mensen te kunnen 
doen. Er is geen koffie, geen nagesprek, geen 
hand op je schouder en een dikke zoen om te 
laten voelen dat je met elkaar meeleeft.  
Als kerken moeten we gaan nadenken over 
hoe wij straks de slachtoffers van covid-19 
gaan gedenken. Er zal vast en zeker een 
Corona-dag gaan komen. 
 
Er gebeuren ook bemoedigende mooie 
dingen. Heel creatief proberen mensen 
betrokkenheid en nabijheid te tonen. Helaas  
zijn er ook aso-hufters die zich aan niets en 
niemand iets gelegen laten liggen. 
 
Ik denk aan het Bijbelse verhaal van Israël in 
de veertig jaren in de woestijn. Ook daar was 
uitzichtloosheid. Niemand wist hoe lang het 
zou duren en wat ze nog zouden meemaken. 
De verleiding was groot om maar terug te 
gaan naar Egypte en net te doen als vroeger, 
met alle risico’s van dien, tot de dood aan toe. 
Alles beter dan die tergende onzekerheid. 
Sommigen hielden zich toen vast aan het 
manna van iedere dag: het brood uit de 
hemel, precies genoeg, niet te weinig en ook 
niet te veel. Wie zich niet kon beheersen en 
toch meer inzamelde dan voor één dag 
(hamsteren!), want je weet maar nooit, die 
kwam van een koude kermis thuis: het stonk 
en de maden kropen er uit. 
 

                F 

Er werden regels gegeven. Tien Geboden om 
het leven leefbaar te houden, want als je zo 
op elkaar zit gepakt moet je het toch maar 
met elkaar zien te redden. Heel basaal: niet 
stelen, respect voor wat van een ander is, niet 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kinderwoorddienst.nl%2Fimages%2Fwebsites%2Fkinderwoorddienst%2Fjaar_a%2F10_geboden_kindertaal_def.pdf&psig=AOvVaw12gm-QLk-lj1QKChG10brf&ust=1588857833911000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDk8eeqn-kCFQAAAAAdAAAAABAE
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kwaadspreken. Bovenaan dat lijstje stond: 
heb vertrouwen. Gij zult de Heer uw God, 
liefhebben. 
Ook wij leven in woestijntijd. Er zijn veel 
zorgen: over gezondheid, over de economie, 
over ons werk, over ons pensioen, over onze 
toekomst. Geen mens weet hoe het wordt. 
Het beloofde land is voorlopig nog ver weg. 
We dragen een jaarthema mee dat wel een 
heel bijzondere invulling heeft gekregen: 
omzien naar de ander. We kunnen dat waar 
maken door ieder op onze eigen manier 
contact te maken. Door mensen op te bellen 

met de vraag: en hoe gaat het nu met jou? 
Een kaartje te sturen, of een berichtje via de 
telefoon. In ieder geval om te laten merken: ik 
denk aan jou. Meer dan ooit ervaren we dat 
we mensen zijn, die mensen nodig hebben. 
Gelukkig maar. 
Sterkte allemaal, sterkte ieder voor zich, maar 
verbonden met elkaar. Gesterkt door geloven 
dat er Iemand is die ons aanziet, die ons niet 
loslaat. 
 
Matthé Bruijns, pastor. 
 
 

 

Financiën 
 

Vastenactie 
De Vastenaktie had dit jaar een totaal ander 
verloop. Van de activiteiten zijn alleen de 
eerste Vastenmaaltijd en de Violenaktie 
doorgegaan. Klaverjas- en Bridgemiddag en 
de Boekenmarkt zijn uitgesteld en ook de 
Aktiedag vond geen doorgang.  
Ook de bijdrage van basisschool  
De Hoeksteen, in 2019 goed voor 1000 euro 
moeten we dit jaar missen. Ondanks dat is er 
toch het geweldige bedrag van € 8825,- 
binnengekomen.  
Heel veel dank aan alle trouwe bijdragers.  

 
 
 
 

 
De collecte 
Een belangrijke bron van inkomsten zijn de 
wekelijkse collectes. 
Een parochiaan heeft een envelop in de 
brievenbus van de pastorie gedaan met een 
bedrag van € 20,- met daarbij een briefje:  
‘4 weken de collecteschaal gemist’.    
De snelle rekenaar in mij leert dat wanneer 
iedere kerkganger € 5,- in de schaal zou doen  
we een wekelijkse collecteopbrengst van  
€ 1000,- zouden hebben… 
Er zijn meer mensen die de brievenbus weten 
te vinden of een bijdrage overmaken op 
rekeningnummer NL42 INGB 0001 975 736 
t.n.v. Petrus parochie Krommenie 
Veel dank voor alle gaven.

 

Familiebericht 
 
Op zondag 28 juni is er een intentie  bij 
gelegenheid van het gouden 
huwelijksjubileum van Herman en Marijke 
Klinge-van Veen. Het feest is al uitgesteld, 
maar we zullen die zondag zeker met hen  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
bidden uit dankbaarheid. Sinds vele jaren zijn 
ze betrokken bij onze parochiegemeenschap: 
bij het parochiebestuur, het koor Rotsvast, bij 
de KBO en vele andere incidentele en vaste 
activiteiten. Van harte gefeliciteerd en alle 
zegen en alle goeds gewenst voor jullie 
toekomst, met kinderen en kleinkinderen. 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.stichtingfelice.nl%2Fcollecteren%2F&psig=AOvVaw1zZ8BOygALAljbigyCNdJA&ust=1588858178777000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDYrIysn-kCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F309411436894473370%2F&psig=AOvVaw2W322U3CDLJAY2_tyY3Dcr&ust=1588858458308000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCp4pGtn-kCFQAAAAAdAAAAABAF


 
 

 7 

Parochie zijn in corona-tijd 
 
In deze bijzondere tijd merken we als 
parochies wat onze kracht is, èn dat we juist 
dit nu ontzettend missen: dat we een 
gemeenschap zijn, dat we als mensen met 
elkaar te maken hebben. Het was zo normaal 
elkaar te ontmoeten en juist dit wordt nu zo 
pijnlijk gemist. 
We proberen de band levend te houden door 
vieringen en teksten op internet aan te 
bieden. We versturen iedere week een 
digitale Nieuwsbrief aan 360 e-mail adressen. 
Indien u deze Nieuwsbrief ook wilt ontvangen 
stuurt u dan een bericht aan 
petrusvis@planet.nl en u wordt op de lijst 
gezet. 
Omdat veel mensen geen internet hebben 
worden ook iedere week de teksten van de 
Nieuwsbrief en de viering op papier 
rondgebracht. Wilt u deze ontvangen, belt u 
dan even met telefoon 075-6281208 en we 
zorgen dat u een exemplaar in de bus krijgt.  
Zo houden we contact met elkaar, op een 
andere manier dan we zouden willen, maar 
het is het best haalbare in deze situatie. 
 
Diverse mensen hebben aangeboden om iets 
te doen voor mensen die dat nodig hebben, 
bijvoorbeeld boodschappen als u dat zelf niet 
kunt of niet durft. 
Schroom niet om daar ondersteuning bij te 
vragen. Mensen die zich aangemeld hebben 
doen dat graag voor u. Bel ook daarvoor even 
met 075-6281208. 
 
Marga Breed van de Martelaren is te 
benaderen voor vragen over internet met  
tablet of smartphone. Haar mailadres is 
m.breed@hetnet.nl maar als dat niet werkt is 
telefoonnummer 0611460288 wel zo handig.  
 
De meeste gestelde vraag is wanneer we 
weer open gaan. Daar is nu, begin mei, nog 
geen zinnig woord over te zeggen. Allerlei 
bedrijfstakken hebben ideeën over de 1,5 
meter samenleving. Gelukkig hebben we in 

onze kerken heel wat vloeroppervlak, dus 
daar is heel wat mee te doen. In de 
Petruskerk is 1000 vierkante meter 
beschikbaar. Met een afstand van anderhalve 
meter heeft iedereen 2,5 m² als veilige ruimte 
nodig. Dus dat geeft mogelijkheden met twee 
vieringen in een weekend, op zaterdag en 
zondag. De koren kunnen in een ruimere 
opstelling repeteren. Net als bij sport en 
bewegen geldt immers ook hier: stilstand is 
achteruitgang, de spierkracht van de 
stembanden gaat achteruit.  
Als de vieringen in de kerk hervat worden 
krijgt u daarvan bericht.  
Van een vakantiestop zal de komende zomer 
wel niet veel te merken zijn, want waar kan je 
heen. 
Plannen voor een kerkenpad-bedevaart zijn 
niet gemaakt, want hoeveel mensen gaan er 
in een 1,5 meter bus? Maar op internet is veel 
kerkelijk moois te bewonderen; een pleister 
op de wonde en een opwarmertje voor een 
ander jaar, bijvoorbeeld op  
www.kerkfotografie.nl of 
www.catharijneconvent.nl    
Bij de tentoonstelling ‘Allemaal Wonderen’ 
(uiteraard helaas gesloten) biedt het 
Catharijneconvent wonderverhalen via de 
telefoon aan: 030-3071037. 
 
Voorlopig moeten we het zien uit te houden 
en dat valt niet mee, want voor veel mensen 
is het leven zo heel zwaar geworden: alleen 
zijn, eenzaamheid, niet meer op bezoek 
kunnen gaan bij familie of bij je partner in een 
tehuis. Het is woestijntijd. We kunnen aan 
elkaar laten voelen dat we daarin met elkaar 
meeleven door een geest van warme 
belangstelling en interesse. Dat zou in deze 
tijd van Pinksteren als Gods Geest ervaren 
kunnen worden. Dat is Pinksteren ook 
vandaag. 
Sterkte allemaal en goede moed. 
 
Matthé Bruijns, pastor 

 
 

 

mailto:petrusvis@planet.nl
mailto:m.breed@hetnet.nl
http://www.kerkfotografie.nl/
http://www.catharijneconvent.nl/
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Dagje Uit voor de parochianen van de OLVG Wormerveer 

op vrijdag 4 september 2020 

In de Rots van April 2020 hebben wij een 
uitnodiging geplaatst voor alle parochianen 
van de OLVG in Wormerveer. Waarschijnlijk 
mede door de Corona crisis, hebben we nog 
weinig aanmeldingen gehad. Daarom 
verruimen we de deadline voor inschrijven 
naar 1 juli 2020. 
 
Waarom deze uitnodiging? Wij hebben als 
parochianen van de OLVG Wormerveer veel 
om dankbaar voor te zijn. Na de mooie 
viering van 12 januari 2020 waarna het OLVG 
kerkgebouw officieel is gesloten, willen we 
toch ook met een feestje onze dankbaarheid 
uiten voor al die parochianen die het 
mogelijk hebben gemaakt om 105 jaar lang 
een kerk te hebben op deze plek, dus de 
uitnodiging is voor u allen ! 

 
Immers zonder uw 
werk als vrijwillig(st)er 
en/of een financiële 
bijdrage bij actie 
Kerkbalans, zouden wij 
niet zolang met elkaar 
hebben kunnen vieren 

en herdenken.  
 
Om deze dankbaarheid te benadrukken 
hebben wij een parochie-uitje georganiseerd 
op vrijdag 4 september 2020. We verzamelen 
om 08.45 uur  op het plein bij de OLVG kerk  
 
 
 

en we vertrekken daar om klokslag 09.00 uur 
naar het  Chocoladeatelier van Frits in 
Ridderkerk waar we koffie drinken met iets 
lekkers, een humoristische chocolade 
demonstratie krijgen en een interessante 
film met een proeverij.  
 

Vervolgens staat de lunch klaar. Na de lunch 
rijden we naar Rotterdam waar we op de 
boot stappen voor een vaartocht  door de 
grootste zeehaven ter wereld.  
 
Om 16.15 uur is de bus er weer en rijden we 
terug naar Wormerveer waar we rond 18.00 
uur hopen aan te komen. 
 
Inschrijven kan tot 1 juli 2020 door 
onderstaande strook in te vullen en te 
bezorgen bij Ank Berkhout, Houtkade 67, 
1521 VM Wormerveer, telefonisch  mag ook: 
075 7503636 of email: 
ankberkhout@zonnet.nl. 
 
Als u voor een zonnig humeur en mooi weer 
zorgt, doen wij de rest. 
En laten we hopen dat zo’n dagtochtje in 
september weer kan!  
 
Groetjes,  
Marianne de Beurs, Sieuke Schenk, Jannette 
Punt en Ank Berkhout 

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

Naam/Namen : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Aantal personen : ……………………………………………………………………… 

 

Telefoon  : ……………………………………………………………………… 

 

Diëet wensen  : ………………………………………………………………………. 

mailto:ankberkhout@zonnet.nl
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   GEBEDSINTENTIES 
 

 

Zaterdag 23 mei 

Piet Boon, Eef Heijne-Conijn.  

 

Zondag 24 mei  

Tonie van der Hut, Jaap en Gre 

Wagensveld-Molenaar, Henk Sombroek, 

Jac. Knol, Marie Noom-Nanne, Jan Noom 

en zoon Arie, Jan Breeuwer en Henny 

Breeuwer-Visser, Maria Agnes Sombroek-

Nielen, Ied Franken-Engel, Daan Witlox.  

 

Vrijdag 29 mei Rosariumhorst   

Georgina Oud-Stoelinga, Nieck Oud en 

zoon Jack. 

 

Zaterdag 30 mei Pinksteren 

Jac. Knol, Jan de Graaf en dochter Marjon, 

ouders Nielen, ouders de Graaf, Gé 

Mulder, Theo Kramer en overleden familie 

Kramer-Vink, overleden leden van de 

Uitvaartvereniging Geloof, Hoop en Liefde.  

 

Zondag 31 mei  

Jan Koning en overleden familieleden, 

Gerard Kerkhoff, Annie Kerkhoff-van 

Seeters, overleden fam. De Beer-Tiebie, 

voor opa Wiebe Dijkstra, zijn jarige 

kleinzoon en oma Corrie Houtkamp, Nel 

van Diepen-Noom, Siegfried-Peter 

Goudsmit, Jos Tijm, Jan Brusche, Ied 

Franken-Engel, Corrie Verheul, Cor Ruwiel, 

Agatha Rijkhoff-Schavemaker en dochter 

Ineke, overleden leden van de 

Uitvaartvereniging Geloof, Hoop en Liefde. 

 

Vrijdag 5 juni Rosariumhorst  

Piet Boon. 

 

 

 

 

Zaterdag 6 juni  

Ton Joosen, Martinus Tjipjes en Cornelis 

Tjipjes-Schut, Agnes Vrouwe-Kleij, Riet Jak-

Bakker en Piet Jak, Theodorus en Cornelia 

Jak-van Steen, Guus en Tiny Jak-

Brakenhoff, Toos Jak-Jongkind, Nel van 

Diepen-Noom, Siem Bloedjes en z’n zoon 

Jantje. 

 

Zondag 7 juni    

Jan Koning en overleden familieleden, 

Annie, Piet, Kees en Nico Vrouwe, Ad 

Pollemans en Johanna Pollemans-Verzet, 

Gré Apeldoorn-Kramer en zoon Gert, Piet 

van Diepen, Hermina Jak, Piet Hoogeboom, 

Henk Elings en zoon Roy Elings, Jansje 

Roet-de Graaf en Bobby, Marie Arends-

Vroom. 

 

Vrijdag 12 juni Rosariumhorst   

Rie Steen-Jacobs.  

 

Zaterdag 13 juni  

Familie Beek-Dallee, Ko van den Idsert, 

Cornelia Neeft-Beentjes en Cornelis Neeft, 

Wil Strengman, overleden familie 

Hogenstijn. 

  

Zondag 14 juni  

Johan Friedrichs en Corrie Friedrichs-

Swagerman, Marie Noom-Nanne, Jan 

Noom en zoon Arie, Tiny Sierhuis-de Wit, 

Paulina Oomen-Mannaart. 

 

Zaterdag 20 juni   

Gerard Kerkhoff, Karel van Laar, Jan de 

Jong. 
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Zondag 21 juni  

Carlos Molina Espeleta, Jan Breeuwer en 

Henny Breeuwer-Visser, voor vader en opa 

Wiebe Dijkstra, Co Konijn en Thea Konijn-

Boon, Ad Melsen, Agatha Rijkhoff-

Schavemaker en dochter Ineke. 

 

Vrijdag 26 juni Rosariumhorst   

Georgina Oud-Stoelinga, Nieck Oud en 

zoon Jack. 

 

Zaterdag 27 juni 

Jan de Graaf en dochter Marjon, ouders 

Nielen, ouders de Graaf, Eef Heijne-Conijn. 

 

Zondag 28 juni 

Henk Sombroek, Jo Opdam-Nielen en Piet 

Opdam, Jan Brusche, Jan Molenaar, Trien 

Molenaar-Heijne en dochter Lidwine, Daan 

Witlox, Corrie Verheul, Cor Ruwiel. 

 

Vrijdag 3 juli Rosariumhorst  

Piet Boon.  

 

Zaterdag 4 juli 

Ton Joosen, Martinus Tjipjes en Cornelis 

Tjipjes-Schut, Theodorus en Cornelia Jak-

van Steen, Guus en Tiny Jak-Brakenhoff, 

Hermina Jak, Piet Hoogeboom.  

Zondag 5 juli 

Jan Koning en overleden familieleden, 

Annie, Piet, Kees en Nico Vrouwe, Ad 

Pollemans en Johanna Pollemans-Verzet, 

Gré Apeldoorn-Kramer en zoon Gert, Tiny 

Petra-Boon, Jan Petra en zoon Theo Petra, 

Riet Jak-Bakker en Piet Jak, Wiebe Dijkstra 

en overleden familieleden, Jos Tijm, 

Agatha Rijkhoff-Schavemaker en dochter 

Ineke, Henk Elings en zoon Roy Elings, 

Jansje Roet-de Graaf en Bobby, Marie 

Arends-Vroom. 

 

Vrijdag 10 juli Rosariumhorst  

Rie Steen-Jacobs.  

 

Zaterdag 11 juli   

Agnes Vrouwe-Kleij, familie Beek-Dallee, 

Cornelia Neeft-Beentjes en Cornelis Neeft, 

Wil Strengman. 

 

Zondag 12 juli  

Johan Friedrichs en Corrie Friedrichs-

Swagerman, Ko van den Idsert, Tiny 

Sierhuis-de Wit, Paulina Oomen-Mannaart, 

Truus Brussel-van ´t Ent, Henk Elings en 

zoon Roy Elings, Jansje Roet-de Graaf en 

Bobby. 

 

 

 
Feest van de Geest 
 
Het feest van de Geest 
van kracht en vernieuwing 
van liefde, van blijdschap 
door Jezus beloofd 
dit vurige feest 
het heeft een bedoeling 
een feest met een boodschap 
voor elk die gelooft. 
 

Het vuur van de Geest 
van gaven en vruchten 
van bidden en werken 
verbindende kracht 
zie uit naar dit feest 
als jij loopt te zuchten 
de Geest wil jou sterken 
dus bid en verwacht.

 
 

Alie Holman  
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fdocplayer.nl%2F110463665-40-e-jaargang-nr-5-mei-2018.html&psig=AOvVaw3xP-iWtdwrBVHAd0xVvWgf&ust=1588858823258000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiMzr-un-kCFQAAAAAdAAAAABAF
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          In Memoriam 
 
 
 
 
Deken Ton Cassee 
Maandag 30 maart overleed pastoor-
deken Ton Cassee op 75-jarige leeftijd. 
Hij was een warm mens met een groot 
hart voor mensen in de parochie waar hij 
als herder was aangesteld, maar ook voor 
veel mensen in zijn steeds groter 
wordende dekenaat. 
Met belangstelling en betrokkenheid 
volgde hij de ontwikkelingen, hij had een 
luisterend oor en was een bemoedigende 
collega en een gelovig voorganger. Als 
deken zat hij altijd tussen aambeeld en 
hamer. Vele malen werd hij van boven en 
van onder gepasseerd, maar hij ging toch 
altijd weer blijmoedig verder. 
Ook in de Zaanse parochies was het niet 
gemakkelijk. Ik heb er veel bewondering 
voor gehad dat hij naast zijn drukke 
pastorale functioneren in Heemskerk, op 
een leeftijd dat vele anderen al lang met 
pensioen zijn, ook nog aandacht vrij 
maakte voor andere gemeenschappen. Hij 
gaf altijd de indruk, in welke parochie hij 
ook kwam, dat dit toch wel de fijnste 
parochie was die hij kende. Met 
Vietnamese wijsheid zei hij vaak: ‘maar het 
gaat zoals het gaat’. Het gaf ook de 
bescheiden invloed aan die wij mensen 
hebben op veel in ons leven. Vorig jaar 
zomer kreeg hij longkanker. Vlak voor 
Pasen moest hij dit leven loslaten. Maar 
met hem vertrouwen we erop dat er in de 
wijngaard van de Heer altijd iemand is die 
ook jou kent.  
 
 
 

 
 
 
Simon Heijnen 
Donderdag 2 april is Simon Heijnen 
overleden in verpleeghuis De Bonte Ruiter  
in Wormerveer. In deze plaats werd hij 
geboren op de feestdag van Maria ten 
Hemelopneming in 1927. Hij werd ruim 92 
jaar oud, een gezegende leeftijd voor een 
mens. Bijna 63 jaar was hij getrouwd met 
zijn Truus Heijnen-Knots. Simon groeide op 
aan de Evertsenstraat, werd automonteur 
maar werkte het grootste deel van zijn 
leven als tekenaar bij het gasbedrijf. 
Vanwege de woningnood hadden ze maar 
liefst zes jaar verkering. Toen was er een 
huis aan het Oversluispad waar de twee 
dochters en drie zonen opgroeiden. Ze 
werden opa en oma en in de laatste fase 
zelfs overgrootouders. In 1988 ging Simon 
met pensioen en braken er rijke jaren aan. 
Samen hebben ze veel gewandeld en 
gefietst. Ze maakten mooie reizen, er 
waren de trimclub en de vriendenclub. Hij 
was supporter bij Saenden. Met veel 
plezier heeft hij geschilderd bij de 
Schilderskring Krommenie. Simon had een 
opgeruimd karakter, had humorvolle 
uitspraken. Zeventien jaar geleden 
verhuisden ze naar het Marktplein. Hij 
genoot van liedjes en teksten van Toon 
Hermans:  
De laatste uren voor het einde, dan wordt 
die grote wereld klein, 
is plotseling alles onbeduidend tot aan het 
laatste beetje pijn. 
Wat wij zo indrukwekkend vonden verliest 
zijn glans, verliest zijn zin. 
maar achter de gesloten ogen glanst een 
gigantisch groot begin.  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.kleurplatenenzo.nl%2Fkleurplaat%2Fkleurplaat-van-vlinders%2Fvlinders%2F7570&psig=AOvVaw0J7LW0Yg9GWpKBIVHdvGnq&ust=1588858955524000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiM3P6un-kCFQAAAAAdAAAAABAE
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Vanaf zijn 85e levensjaar moest hij telkens 
wat inleveren. Zijn vrouw heeft vele jaren 
voor hem gezorgd, tot ze dat moest 
overgeven. Een moeilijke beslissing was 
dat. 
‘Na een mooi en goed leven is Simon in alle 
rust ingeslapen’ stond er op de kaart. 
Simon is gedoopt in en was betrokken bij 
de OLVG parochie aan de Markstraat. 
Vanwege de beperkingen rond corona was 
het kerkelijk afscheid in familiekring in het 
crematorium in Zaandam. 
 
Jo Boon-Duin 
Dinsdag 7 april is Jo Boon-Duin overleden 
in de Acht Staten in Wormerveer. Op 27 
mei zou zij 98 jaar zijn geworden. Jo werd 
geboren in 1922 in Heemskerk als derde 
kind in een gezin van elf. Haar ouders 
hadden een groentezaak en al jong moest 
zij meehelpen met venten. 
Ze leerde Nico Boon kennen en ze 
trouwden elkaar in 1951. Ze betrokken een 
nieuwbouwwoning aan de Populierenlaan, 
waar hun drie dochters en twee zonen 
opgroeiden. Vader werkte buitenshuis en 
moeder zorgde voor binnenshuis. Mooie 
herinneringen werden opgehaald aan een 
moeder die altijd klaar stond, die naaide en 
lekker kon koken, die van verzorgd en 
netjes hield. In 1987 overleed haar man 
veel te jong, het was een groot verdriet in 
haar leven. Ze verhuisde naar de Jutestraat 
waar ze goede jaren beleefde. Ze hield van 
kaarten. Op visite bij haar kinderen en 
blijven eten was een grote vreugde voor 
haar. Er kwamen kleinkinderen: twaalf 
meisjes en jongens en op hun beurt 
werden sommigen daarvan ook weer 
vader en moeder zodat zij 
overgrootmoeder was van een grote 
schare achterkleinkinderen. Elf jaar 
geleden kwam er weer een grote schaduw 
over haar leven toen haar zoon Gert Jan 
veel te vroeg onverwacht overleed. Ze 
woonde inmiddels in een aanleunwoning 
aan het Rosariumpark, waar ze zich erg 

thuis voelde. Ze had altijd gehoopt dat zij, 
wanneer zelfstandig wonen niet meer ging, 
naar het huis zou kunnen. Het werd tot 
haar grote verdriet Wormerveer, waar ze 
nooit heeft kunnen wennen. Door de 
coronabesmetting was een warm en nabij 
afscheid niet mogelijk. Dat maakte haar 
heengaan tot een verdrietig proces. 
‘Dankbaarheid wint het van droefheid, 
door alles wat zij voor ons heeft betekend.’ 
Ook het afscheid was in beperkte kring, 
met haar laatste zus, eigen kinderen en 
partners en alleen de kleinkinderen, 
zonder hun partners. Anders zou het 
afscheid eerst in de Petruskerk zijn 
geweest waar ze zich altijd in grote trouw 
mee verbonden heeft gevoeld, nu 
was er een kerkelijk afscheid in het 
crematorium. 
 
Trien Molenaar-Heijne 
Op de avond van Witte Donderdag 9 april 
is Trien Molenaar-Heijne overleden op de 
leeftijd van 94 jaar. Enkele uren daarvoor 
was ze vanuit haar huis aan de 
Vermaningstraat naar het ziekenhuis 
gebracht vanwege hartproblemen. Trien 
was een geboren en getogen 
Krommeniese. In 1948 trouwde ze met Jan 
Molenaar. Samen kregen ze negen 
kinderen en het is best een grote opgave 
geweest voor hen beiden om hen kansen 
te geven die zij zelf niet hadden gekregen. 
Uit haar levensverhaal blijkt dat we 
allemaal kinderen van onze tijd zijn. Graag 
had ze willen doorleren, ook de 
gezinsgrootte zou, wanneer ze tien jaar 
later was geboren, anders zijn geweest. 
Hun kinderen vertelden: ‘Ma was niet 
gemakkelijk. Ze stelde hoge eisen, zowel 
aan zichzelf als aan ons kinderen.’ Jan en 
Trien leerden Esperanto en dat gaf 
contacten ver over de grenzen en ook 
reizen, heel bijzonder in die dagen, naar 
het Oostblok. Samen hadden ze een sterk 
sociaal leven. Aan het begin van deze eeuw 
zijn ze daar beiden koninklijk voor 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.123rf.com%2Fstock-foto%2Fvlinder_zwart_wit.html&psig=AOvVaw0J7LW0Yg9GWpKBIVHdvGnq&ust=1588858955524000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiM3P6un-kCFQAAAAAdAAAAABAK
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onderscheiden. Ze zijn bekend vanwege de 
kledinginzameling, ooit voor 
Oostpriesterhulp, Mensen in Nood, nu 
Sam’s kledingactie. Ook de EHBO vond 
onderdak in het kleine huisje en er was 
betrokkenheid bij de sport. Geloven was 
belangrijk. Trouw kwamen ze naar de kerk. 
De laatste jaren kwam Trien 
zondagmorgen, kromgebogen over de 
rollator, lopende naar de kerk, maar ook 
op andere momenten was ze erbij. Bij de 
grote kerkschoonmaak hield ze zich, toen 
het grotere werk niet meer ging, bezig met 
koperpoetsen. Ze waren hofleverancier 
van de wilgen- en kastanje- takken voor de 
Vastenaktie. Ondanks dat het lichaam haar 
beperkte wilde ze zoveel mogelijk alles zelf 
doen: boodschappen, koken, de tuin 
bijhouden. Vorig jaar zomer dachten we 
dat we haar al zouden kwijtraken, maar 
sterk als ze was kwam ze terug.  
Afhankelijk zijn was niets voor haar. 
Vroeger noemden we ’s middag nog in je 
tuin werken en ’s avonds inslapen ‘een 
zalige dood’. Trien was op tijd om Pasen in 
een andere tijd te vieren, Gods tijd, in 
eeuwigheid. In de uitvaartdienst hebben 
enkele koorleden gezongen en 
onder een strakblauwe hemel en 
bij vogelgezang is zij begraven bij 
haar man. 
 
Gre Schermer-van der Laan 
Op Goede Vrijdag 10 april is  
Gre Schermer-van der Laan overleden. Ze 
werd geboren in Wormerveer op 13 
februari 1928 en overleed in de Acht 
Staten ten gevolge van het coronavirus. Ze 
groeide op als oudste meisje in een 
katholiek gezin dat het niet breed had. Dat 
betekende dat ze snel ingeschakeld werd 
bij huishoudelijk werk. Ze vertelde dat de 
zondagse jurk na kerktijd weer moest 
worden uitgedaan. Ze werd 
kraamverzorgster. Bij haar huwelijk in 1960 
met Henk Schermer gingen ze wonen aan 
de Fortuinlaan, later in een 

eengezinswoning aan de Gagarinstraat. 
Twee zonen en een dochter werden er 
geboren en later werden ze grootouders 
van vier kleinkinderen. Zowel Gre als Henk 
waren sociaal actief. Gre werd 
geportretteerd in het boekje van de KBO 
met als titel Krachtig 80 in Krommenie (net 
als Trien Molenaar). Gre’s levensverhaal 
werd daar opgetekend met als titel ‘Kom 
dat huis eens uit en denk ook aan jezelf.’ 
Dat laatste was vooral een oproep om je 
als vrouw ook te ontwikkelen, want in haar 
tijd moest zij verplicht stoppen met 
werken bij haar huwelijk. Gre werd actief 
in de Vrouwenbeweging en werd 
voorzitter. ‘Vrouwen laat je zien en horen’, 
was het motto. Later werd ze actief bij de 
KBO, zij was jarenlang secretaris. Ze 
bereidde de vieringen voor met Kerst en 
de bedevaarten. Vijfenveertig jaar waren 
ze getrouwd toen Henk overleed, nadat hij 
steeds wat had moeten inleveren. Ze 
hebben samen ook kunnen genieten van 
vakanties en fietstochten. Heel naar was 
haar teruglopende gezichtsvermogen. Ze 
verhuisde naar het Durghorstplantsoen en 
vorig jaar na een ziekenhuisopname ging 
ze naar een verzorgingshuis. Haar kinderen 
schreven: 
‘Een moeder sterft altijd te vroeg .  
Het leven werd steeds moeizamer, elke dag 
een beetje meer.  
Telkens werd je weer iets ontnomen. Dat 
deed jou en ons zeer.  
Het is een gemis, een stille pijn,  
dat je nooit meer bij ons zult zijn.’  
In kleine kring was er een uitvaartdienst in 
de Petruskerk waarna haar lichaam is 
begraven in het familiegraf. 
 
Matthé Bruijns 
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Paaskaars 2020 
 
En dan is het toch nog Pasen geworden. 
Mensen die gewoonlijk naar de kerk gaan 
hebben het gevoel iets overgeslagen te 
hebben. De vieringen en de activiteiten die in 
de Veertigdagentijd en de Goede Week naar 
deze dag voeren zijn op een andere manier 
beleefd. Er zijn mensen ziek geworden, er zijn 
mensen overleden aan de gevolgen van het 
virus. En vele mensen hebben grote zorgen 
over hoe het financieel verder moet. Hoe gaat 
het met mijn baan, met mijn bedrijf, want dit 
gaat langer duren dan ons lief is.  
En toch werd het ook Pasen, feest van hoop, 
van doorzicht. Het perspectief, het visioen 
levend houden en weten dat we niet alleen 
staan. Dat we ook zijn in Gods hand. 
De Paaskaars die in de parochies van 
Martelaren en Petrus is gekozen laat dat ook 
zien. 
 
Het kruis staat centraal  
Teken van lijden, van pijn en dood, maar in de 
christelijke traditie ook teken van opstanding, 
van leven. Daarom tekenen we ons met het 
kruisteken. 
 
De letters Alfa en Omega  
In het Griekse alfabet de eerste en de laatste 
letter. Voor christenen is Christus het begin 
en het einde, de eerste en de laatste, 
alomvattend.  
 
Een hand  
in een ontvangende houding die opvangt. 
Voor mij is het ook de hand van God, van wie 
we zeggen dat onze namen daarin staan 
opgeschreven. Dat wil zeggen: we worden 
gekend, jij wordt gekend, ik word gekend. Uit 
die hand verdwijn je niet. 
Zo is in de onzekere dagen de Paaskaars teken 
van Hoop, van vertrouwen, beeld van de 
liefde van God. 
 
 
 
 
 

De Duif 
En er staat het symbool van de Geest op, een 
duif die vliegt, die onderweg is. Er is een 
gezegde dat luidt: ‘dat gebeurt als Pasen en 
Pinksteren op één dag vallen’. Dat wil zeggen  
dat zal nooit 

gebeuren, je kunt wachten tot St. Juttemis. 
Tussen Pasen en Pinksteren zitten immers 50 
dagen. Maar in het Johannes evangelie valt 
het wel op dezelfde dag. Er staat geschreven 
dat de opgestane Jezus bij de leerlingen op de 
dag van Pasen binnenkomt en zegt: 'Vrede zij 
u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend 
Ik u.' Na deze woorden blies Hij over hen en 
zei: 'Ontvang de heilige Geest.’  
We dachten nog even dat we misschien Pasen 
en Pinksteren op zondag 31 mei konden 
vieren, maar dat zit er niet in, maar de 
Paas/Pinksterkaars herinnert ons dat de 
opgestane Heer in het licht en de geest onder 
ons aanwezig is en dat allen zijn in Gods hand. 
 
 
Matthé Bruijns 
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Uit het Afleesboek van de Sint Petrusparochie 1951-1952, 
nummer 50 
25 mei 

Er is in deze parochie opgericht een algemeen 
parochieëel comité tot bijeenbrenging van 
gelden voor het interieur van de nieuwe kerk. 
In dit comité hebben zitting afgevaardigden 
van diverse organisaties. De parochianen 
worden aangespoord dit comité in al haar 
acties te steunen. Het doel moet zijn: De 
parochianen bieden hun pastoor het interieur 
van hun eigen kerk aan. (…. ) Parochianen: 
begrijpt dit grote belang en werkt allen mee 
om dit grote doel te verwezenlijken.  
 
1 juni 
Wij menen verplicht te zijn er eens op te 
wijzen, dat volgens voorschrift van de H. 
Paulus niet alleen dames maar ook jonge 
meisjes in de kerk steeds een hoed of muts 
behoren te dragen. Ouders, wilt u daar ook 
eens op letten?  
Donderdag is er om 8 uur in het 
Verenigingsgebouw te Wormerveer een 
Ouderavond voor de ouders wier jongens de 
ambachtsschool verlaten om naar het werk te 
gaan.  
 
8 juni 
Mej. A. Bleeker heeft als hoofdzelatrice van 
de Pauselijke Missiegenootschappen bedankt. 
Na meer dan 30 jaren als zodanig voor de 
Missie gewerkt te hebben, meent zij het aan 
een jongere kracht te moeten overlaten. Voor 
haar vele werk zeggen wij haar oprechte 
dank! Nu hoopt mevr. van Ewijk, dat zij met 
eenzelfde liefde en ijver voor de missies zal 
kunnen werken. De zelatricen zullen haar huis 
aan de Zuiderhoofdstraat no. 1 wel weten te 
vinden en kunnen bij haar de maandelijkse 
contributies afdragen.  
 
15 juni 
Spoorkaartjes en programma’s voor onze 
Parochiële Bedevaart naar Heiloo zijn in plaats 
van heden Vrijdagavond om 8 uur te 
bekomen in het Veren. gebouw. Wij raden u 

tevens aan een pelgrimsboekje te kopen voor 
de geringe prijs van slechts 10 cents.  
 
29 juni  
[Lang verhaal van pastoor Schmidt waarin hij 
herinnert aan het feit dat hij 10 jaar geleden, 
in oktober 1942, werd aangesteld als 
bouwpastoor in Krommenie. O.a. door de 
oorlog is die nieuwe kerk er nog steeds niet.] 
Onze oude kerk is vooral door het water in 
een desolate toestand gekomen die niet meer 
te herstellen valt. Zij is een der onooglijkste 
van het Bisdom geworden: een Huis van God 
onwaardig. Zij is daarenboven veel en veel te 
klein. (…) Nadat een officieel verslag over de 
gehouden telling van het aantal 
kerkbezoekers op Zondag, 20 April, in totaal 
bijna 2300 had aangegeven, terwijl er maar 
526 plaatsen beschikbaar zijn per H. Mis [vier 
per zondag] dreigde er weer een groot gevaar 
dat de nieuwbouw tot minstens 1956 zou 
moeten worden uitgesteld. (…) De bijdragen 
voor de Bijzondere Noden in het Bisdom zijn 
over het algemeen ver beneden de redelijke 
verwachting. (…) Wij in Krommenie met zijn 
arbeidersbevolking zijn voor het allergrootste 
deel op bedoelde bijdragen aangewezen. 
[Gelukkig is men bij het bisdom intussen wel 
overtuigd van onze noodtoestand.] De 
architect C.F.L. van der Lubbe (…), dezelfde 
die hier de Sint Jacobusschool gebouwd heeft 
(…), heeft opdracht gekregen om in de loop 
van de komende maand Juli een voorlopig 
schetsplan bij de Commissie van het Fonds 
voor de Kerkenbouw in te leveren. (…) Dan 
kan de aanbesteding nog tegen het einde van 
dit jaar of in het begin van het komend jaar 
verwacht worden. [Volgt een oproep om ook 
de acties voor de aankleding van de nieuwe 
kerk te steunen.] Wij zijn met z’n allen niet 
rijk, maar het zou de eerste keer niet zijn dat 
men verstomd staat over hetgeen met 
eendracht en enthousiasme tot stand kan 
worden gebracht in betrekkelijk korte tijd.  
 

samenstelling Corrie van Sijl  
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Kerk op slot! Kerk op straat? 
 

De kerken zitten op slot. We komen niet meer 
samen om te luisteren naar de verhalen uit de 
Bijbel, om te bidden en te zingen. Om na 
afloop samen koffie te drinken en te vragen 
hoe het met je gaat. Voorgangers nemen 
vieringen op en zetten die op internet. Je 
spreekt je verkondiging uit richting de 
camera. Heel onwerkelijk. In kerkdiensten 
met veel kinderen zongen we dikwijls:  
‘Geef mij je hand, geef mij ze allebei  
en vertel mij even  
dat je niet kunt leven  
zonder mij, zonder mij!’  
We kunnen het lied niet meer zingen. Handen 
geven is taboe. We leven in een bizarre tijd. 
Hoe lang gaat dit nog duren?  
Lichamelijke nabijheid is belangrijk om te 
kunnen leven. Om elkaar te troosten of te 
bemoedigen geef je elkaar een zoen, een klap 
op de schouder, een arm om elkaar heen. 
Bij de vredeswens geef je elkaar een hand. Je 
raakt elkaar in ieder geval aan.   
Als Jezus mensen genas raakte hij ze aan. Hij 
ging naar het huis van Petrus en zag diens 
schoonmoeder met koorts op bed liggen. Hij 
nam haar bij de hand en de koorts verliet 
haar. (Matteus 8, 14-15). Jezus wekte het 
gestorven dochtertje van Jairus, hoofd van de 
synagoge weer tot leven. Hij pakte haar bij de 
hand en riep: ‘meisje, sta op!’ Het leven 
keerde in haar terug en ze stond onmiddellijk 
op. (Lucas 8,54-55). Hoe moeten wij leven 
zonder lichamelijk contact? Dat kan toch niet? 
Jezus werd vermoord. Maar het werd Pasen: 
God deed zijn liefste kind opstaan uit de 
dood. De Engelse katholieke priester en 
schrijver Ronald Knox (1888 - 1957) zei eens: 
‘Pasen? Dat is wanneer de muur veranderd 
wordt in een raam!’ En ik voeg er aan toe: 
‘waardoor je zicht krijgt op nieuw leven!’ Ook 
voor ons? Ook voor de leerlingen van Jezus? 
Ze hebben na de moord op hun vriend en 
inspirator alle moed verloren. Zij hebben de 
geest gegeven. Ze zagen het niet meer zitten. 
Er werd verteld dat Jezus was opgestaan. Hij 
was zelfs verschenen om hen moed in te  

spreken. Hij was ten hemel gevaren, maar 
niet dan nadat hij de komst van een helper 
had aangekondigd. Moesten zij nu het werk 
van Jezus voortzetten? Daar waren ze toch 
niet voor toegerust? De leerlingen waren 
bang en verstopten zich in een huis. De deur 
ging op slot.  
Toen werd het Pinksteren en kregen zij de 
Geest. Wij ook? Om te doen als Hij, om God 
te doen? Ze renden naar buiten, Petrus 
voorop. Als altijd haantje de voorste. Daar, op 
straat getuigden zij van Jezus. Voor iedereen 
hadden zij een woord van bemoediging. 
‘Houd moed! Jullie gaan het redden!’ Ook als 
de kerk op slot zit? Omstanders riepen: ‘wat 
heeft dit te betekenen?’ Anderen zeiden 
spottend: ‘ze zitten vol wijn!’ 
Het verhaal maakt ons duidelijk dat de 
bevrijdende Pinkstergeest niet alleen bedoeld 
is voor de leerlingen van Jezus. Nee, ook over 
ons op straat komt die Geest. Dietrich 
Bonhoeffer, de grote visionaire Duitse 
theoloog en verzetsman (1906 - 1945) schreef 
in de nazitijd, dat de kerk, als dat door de 
nood nodig zou zijn, ook wel verder zou 
kunnen zonder dak. Ook de straat kan de kerk 
zijn waar je mensen nabij bent, zo leerde hij 
ons. Zo ontdekken wij, dat de Pinkstergeest 
aan allen wordt gegeven, die er zich voor 
openstellen. Die niet zeggen: ‘ach, al die 
ellende veroorzaakt door het coronavirus, dat 
is het einde.’ Nee, de Geest van God, van 
Jezus komt over allen, die ‘Neen’ zeggen 
tegen de wereld zoals ze is. Die opstaan en 
roepen: ‘wij hebben allemaal talenten, zeven 
gaven, gekregen om te bouwen aan een 
wereld die de moeite waard is voor iedereen, 
de minsten voorop!’ Om als open kerk, op 
straat ons te laten aanblazen door die 
bevrijdende Geest van God en Jezus. En die 
Geest waait waar Zij wil! De boze coronageest 
krijgen wij eronder. Ook al roepen velen: 
‘jullie hebben teveel wijn gedronken!’ 
 
Ko Schuurmans, pastor

 


