
            

      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

47e jaargang nummer 3     maart, april, mei 2021 

 

De Rots 

 
Parochieblad St. Petrusparochie en O. L. Vrouw Geboorte 

       Krommenie / Assendelft-Noord / Wormerveer 



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: Deken 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, deken      075 – 6874385 
J. Hoekstra, diaken    075 – 6160053 
N. Kerssens, kapelaan   06-44206738 
 

 
Reserveren  
Voor het bijwonen van de vieringen is reserveren 
noodzakelijk. Dit kan via de website www.st-
petrusparochie.nl Klik op de 3e knop van boven 
links: Reserveren voor vieringen. Bellen kan ook: 
tussen 10.00 uur en 21.00 uur met 06-83119817  
 
 
 
 
 
 

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.  
 

Bij overlijden 
Leden van voormalig Geloof, Hoop en Liefde, nu 
Uitvaartvereniging Associatie kunnen voor 
uitvaart bellen: 0800 -0375.  
Voormalige leden St. Barbara Wormerveer 
kunnen indien gewenst bellen met Memento Mori 
tel. 075–6285149. 
------------------------------------------------------------------
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.  
Als u behoefte heeft aan een bezoek neem dan 
contact op met: Lidy Cool-Meulemans, 075–
6226621 of via het parochiesecretariaat. 
Vanuit Wormerveer kunt U contact opnemen met 
Ria Brusche tel 06–15341829 of Ria Butter 075–
6218756 
 

De volgende editie van De Rots verschijnt in de 
week van 10 mei. U kunt uw bijdragen aanleveren 
tot 26 april. 
Email: redactie.derots@hotmail.com  
 

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 enz. 

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

…om te doordenken… 
 

‘Op de derde dag zal Ik verrijzen’ (bijv. Mc.  8,31 en 9,31, en elders).  
 
 
Had Jezus het al niet herhaaldelijk aan Zijn 
vrienden gezegd? Drie ‘lijdensvoorspellingen’ 
had Hij gedaan. En had Hij, nadat Hij toornig 
de handelaars en geldwisselaars uit de tempel 
van Zijn Vader had verjaagd, niet gesproken 
over de tempel van Zijn lichaam, die na drie 
dagen weer opgebouwd zou worden? 
 

Jezus had mensen al van tevoren over het 
lijden, de dood en opstanding van de Messias 
verteld. Hij had aangetoond dat de profeten 
uit het Oude Testament hiernaar 
vooruitwezen. Maar Jezus’ tochtgenoten 
hadden er eigenlijk maar met een half oor 
naar geluisterd. Ze waren het alweer 
vergeten. Bij de Gedaanteverandering op de 
berg Thabor had Jezus zich wel al een kort 
ogenblik aan Petrus, Jacobus en Johannes 
laten zien, stralend van de glorie en majesteit 
die Hij bezat als God de Zoon. Heel 
indrukwekkend moet dat zijn geweest. Maar 
was het aan de apostelen wel besteed? Of 
was het veeleer langs hen heengegaan? 
 

Bij de belangrijkste gebeurtenis in het leven 
van hun Meester – Zijn verlossend sterven – 
blonken de vrienden uiteindelijk uit in 
afwezigheid. Uitgezonderd de jongste apostel 
Johannes, de sterke vrouw Maria Magdalena 
en uiteraard Onze Lieve Vrouw die als 
Moeder van Smarten bij haar gekruisigde 
Zoon de pijn mee-opdroeg.  
 

Dan komt de Paasmorgen. Het overvalt de 
apostelen. Het laatste waar ze mee rekenden 
wordt werkelijkheid. Toch stapt Jezus niet 
met verwijten op hen af. Hij had kunnen 
zeggen: ‘Ik had jullie er toch op voorbereid?’ 
of: ‘Waar waren jullie nou, hoe konden jullie 
Mij zo in de steek laten op het 
allesbeslissende uur?!’ In plaats daarvan 
mogen ze kijken naar de wonden in Zijn lijf.  
 

 
Hij zegt: ‘Vrede voor 
jullie’. En dan blijft het een tijdje stil. Heel stil. 
 

Vervolgens ademt Jezus de Heilige Geest over 
hen uit en geeft ze de volmacht om namens 
God zelf zonden te vergeven aan mensen met 
berouw. ‘t Is nogal wat. Langzaam maar zeker 
worden ze wakker. 
 

Met Pasen vieren wij nog steeds dat de dood 
niet tegen God op kan. Zou het anders zijn, 
dan was het leven absurd. Maar zo is het niet! 
Een oude kerkvader uit de vierde eeuw 
schreef dat de stervende Mensenzoon aan 
het kruis een soort lokaas was. De dood zag 
zijn kans schoon en stortte zich op Hem, maar 
hij heeft zich in deze prooi verslikt en is eraan 
bezweken. Dat is een heftige manier om te 
zeggen dat de Vader Zijn Zoon helemaal heeft 
losgelaten om ons het Leven te gunnen. 
 

Ik weet dat veel mensen bidden dat de wereld 
nu ook snel mag opstaan uit de doodsslaap 
van ongeloof, liefdeloosheid en de 
beklemmende greep van covid met alle eruit 
voortvloeiende nadelige gevolgen voor de 
mensen. Steeds meer zichtbaar – zeker voor 
hulpverleners zoals pastores – wordt hoe de 
maatregelen, hoe beschermend en nodig ook, 
vanuit een ander perspectief gezien juist erg 
ongezonde effecten hebben op het 
lichamelijk en geestelijk welbevinden van veel 
mensen in alle leeftijden. Wat te doen? Ik 
sluit me graag aan bij het motto: bidden en 
werken voor terugkeer naar Jezus. Dat na de 
coronacrisis niet een wereld wordt gecreëerd 
die nog meer los komt te staan van Hem. En 
daarmee elke dag een beetje gekker wordt. 
Maar dat er juist meer verbondenheid met 
Christus mag groeien. Alleen vanuit je geloof 
in jouw beste Vriend, waarlijk verrezen en 
altijd bij jou, dus niet vanuit een 
egocentrische maar een christocentrische 
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mentaliteit kunnen we de wereld echt 
vernieuwen en wederopbouwen. Dan zal echt 
geluk voor meer mensen ervaarbaar worden, 
echte vrede, échte bevrijding, echt leven. 
Pasen voor de hele wereld, te beginnen in ons 
leven. 
 

Het klinkt paradoxaal maar ware vernieuwing 
is terugkeer tot Traditie. Je hoeft niks nieuws 
uit te vinden als je het goede al gevonden 
hebt. Meer invloed van onze verrezen Heer 

op ons denken en doen kan gestalte krijgen 
vanuit de wijze raad: ‘Ga op de kruispunten  
staan, en kijk uit. Vraag naar de oude paden, 
vraag wat de goede weg is en volg die. En zult 
ge rust vinden (Jer. 6,16). De boodschap van 
de Verrijzenis, eeuwenoud, veroudert nooit. 
Die blijft nieuw.  
 

Zalig Pasen ook namens mijn collega’s in het 
pastoraat,  
deken F. Bunschoten 

 

R.K. Parochieverband Zaanstreek 

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

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

Hieronder een samenvatting van wat in de 
 – on-line –bestuursvergadering van  
23 februari 2021 aan de orde is geweest.  
 

Algemene en lokale zaken 
Pastoor Floris meldt dat de Veertigdagentijd 
er anders uitziet dan voorgaande jaren.  
Het landelijk coronaprotocol van de 
bisschoppen loopt goed en zorgt voor weinig 
uitbraken in parochies. In Wormer is besloten 
om de H. Maria Magdalenakerk tijdelijk te 
sluiten, een moeilijk maar dapper besluit, via 
nieuwsbrieven wordt geprobeerd de 
parochianen toch te bereiken. De 
parochianen begrijpen het besluit maar 
vinden het ook moeilijk. 
Sinds januari zijn de kerktijden van de  
H. Bonifatiuskerk en H. Maria Magdalenakerk 
van 't Kalf op elkaar afgestemd, zodat één 
voorganger op de zondagmorgen in beide 
parochiekerken kan voorgaan.  
 

Verkoop Martelarenkerk 
De aspirant-koper is nog steeds in beeld, er 
zijn weer gesprekken. De makelaar verwacht 
er binnenkort met de koper uit te komen. 
Onze advocaat is bezig om het koopcontract 
te updaten om aan kopers, het bisdom en de 
parochie voor te leggen. De oplevertermijn is  
 

in overleg met de parochieraad op drie 
maanden gesteld. 
Na de verkoop hoopt de parochie van de H.H. 
Martelaren van Gorcum samen te kunnen 
komen in een ruimte van het nabijgelegen 
BWZ-gebouw. Voor dit laatste moet 
toestemming van het bisdom aangevraagd 
worden, dit wordt in gang gezet.  
 

Logo 
Het nieuwe logo is goedgekeurd, de tekst 
onder het plaatje is qua lettergrootte 
aanpasbaar. Zie boven aan dit artikel. 
 

Nieuwe website 
Pastor Hoekstra vraagt de parochies 
fotomateriaal van hun kerkgebouwen aan te 
leveren voor de nieuwe gezamenlijke website. 
De websitebouwer gaat alles na de 
Coronaperikelen afronden. 
 

Uitvaarttarieven 
Binnen onze regio worden verschillende 
tarieven gehanteerd voor uitvaarten. Het 
blijkt erg lastig dit goed af te stemmen. Toch 
willen verschillende bestuursleden naar 
gelijke tarieven toewerken. In de volgende 
vergadering komt dit punt terug. 
Namens het bestuur, 
 
Marga Breed 

mailto:kerkbestuur.pvz@gmail.com
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Hoe verder na corona? 
 
We zijn nu een jaar bezig met het 
coronavirus, of is covid-19 met ons bezig, en 
er is ongelooflijk veel gebeurd. Als kerken zijn 
we heel hard geraakt in het wezen van ons 
bestaan. Door niet of maar beperkt samen te 
kunnen komen wordt één van onze 
wezenlijke bestaanselementen aangetast, 
namelijk om geloven samen te beleven. Ook 
blijkt hoe belangrijk de ontmoeting na afloop 
daarbij is, bij de koffie of op het kerkplein. 
Al het groepswerk ligt al een jaar stil. Geen 
rouwgesprekbijeenkomsten, catechese, 
verdiepingsavonden, geen samenkomsten van 
koren en geen overlegbijeenkomsten ook 
over de parochiegrenzen heen. We zijn al een 
jaar lang heel erg op onszelf teruggeworpen. 
Gelukkig zijn er velen binnen onze parochies 
die hun individuele taken blijven voortzetten 
en op wie we steeds weer kunnen rekenen. 
Ik heb heel sterk ervaren dat het bij vieren of 
rouwen heel wezenlijk is om elkaar ook 
lichamelijk nabij te zijn met een hand, een 
arm of een intense knuffel. 
Alle internetbijeenkomsten, of 
telefoongesprekken, zoom- of 
teamsvergaderingen of hoe het mag heten 
kunnen niet de echte ontmoetingen 
vervangen. Alle verenigingen en clubjes 
hebben hier mee te maken, of je nu bridget, 
sport of muziek maakt.  
De vraag is hoe het straks verder gaat 
wanneer we weer samen kunnen komen. 
Bevalt de rust van het ‘niet meer moeten’ 
straks zo goed dat mensen de draad niet 
meer zullen oppakken? 
Kerkkoren waren altijd wezenlijke onderdelen 
van een parochiegemeenschap, vindplaats 
ook voor vele andere vrijwilligerstaken. 
Hoeveel petten hebben koorleden vaak op. 
Dagblad Trouw schreef onlangs een groot 
artikel over de angst voor de toekomst van 
kerkkoren: Vergrijzing zette het voortbestaan 
al langer onder druk en dit was de druppel die 
veel in een stroomversnelling brengt. Nog 
steeds is er geen enkel uitzicht wanneer het 
samenzingen hervat zal kunnen worden.  

Verder: wat gebeurt er wanneer het 
kerkbezoek straks weer ‘normaal’ kan 
worden. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 
kerkgaande christenen verwacht dat de 
coronacrisis een negatief effect op hun 
kerkgang zal hebben. 15 Procent verwacht 
minder naar de kerk te gaan, 4 procent zegt 
zelfs helemaal geen kerkdienst meer te 
bezoeken.  
Uit onderzoek van de Evangelische Omroep 
en het Nederlands Dagblad bleek dat de 
belangrijkste reden om minder te gaan is dat 
de coronacrisis heeft laten zien dat de 
kerkgang voor velen vooral een gewoonte 
was (34%). Een ander deel (30%) geeft aan 
dat het werkelijk naar de kerk gaan wordt 
vervangen door online kerkdiensten. Vooral 
bij katholieken blijkt het aandeel kerkgangers 
dat minder vaak zal gaan hoog. Ook bij de 
groep die na de coronacrisis helemaal niet 
meer terug denkt te komen zitten relatief veel 
katholieken. Leeftijd speelt daarbij ook een 
rol: vooral de uitval in de categorie 18-35 jaar 
is hoog. ‘Gelukje’ dat deze groep niet de 
hoofdmoot vormt in het Zaanse kerkpubliek.  
Dit jaar heeft ook veel creativiteit losgemaakt. 
Jaren is er gesproken over kerk en internet. 
Over ‘kerktv’ werd vaak gezegd: mensen gaan 
het liefst zelf naar de kerk of kijken naar de 
televisie. Opeens werd vorig jaar de behoefte 
aan de ‘eigen’ kerk zichtbaar en ontstond er 
veel vindingrijkheid. Een viering meemaken is 
niet meer gebonden aan de ‘vroege’ 
zondagmorgen, maar verspreidt zich over de 
hele week. Ook is het bij de buren meevieren 
een stuk gemakkelijker. Je stapt niet zomaar 
bij de oecumenische broeders en zusters naar 
binnen, maar nu hoef je er de deur niet meer 
voor uit.  
De leeftijden waarop mensen gevaccineerd 
worden daalt. Er gloort hoop, maar het wordt 
spannend om te zien hoe het kerk-zijn zich 
straks zal herstellen.  
 
Matthé Bruijns 
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Voor jong en voor oud(er) 

De verschijning aan Maria Magdalena 
 

Maria Magdalena (van Magdala betekent dat) 
liep ’s morgens naar het graf. Ze huilde. Ze 
bukte zich en keek in de grot waar ze haar 
vriend Jezus hadden neergelegd.  
Ze zag twee engelen in witte kleren zitten op 
de plek waar het lichaam van Jezus gelegen 
had, één aan het hoofd, en één aan de 
voeten. 
Ze zeiden: Vrouw! Waarom huilt u? Zij zei: 
omdat zij mijn Heer gedood hebben. En ik 
weet niet, waar zijn lichaam nu is neergelegd. 

Ze draaide zich bedroefd om en zag Jezus 
staan, maar zij herkende hem niet.  
Jezus zei: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt 
u? Zij dacht dat het de tuinman was en zei: 
Meneer, als u zijn lichaam weggehaald hebt, 
zeg het, zeg me dan waar u hem gelegd hebt,  
Toen zei Jezus: Maria! Zij herkende hem en 
zei: Rabboeni (dat betekent Meester)! 
Jezus zei: ga naar mijn leerlingen. 
Maria Magdalena ging naar de leerlingen en 
vertelde dat zij Jezus gezien had. 

 

       
 

       

       
 

 

De plaatjes van het verhaal staan niet in de goede volgorde. Schrijf de nummers 1, 2, 3 en 4 onder 
het goede plaatje zodat het verhaal van de ontmoeting van Jezus en Maria Magdalena weer klopt! 
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Wandelen met een thema               

Ondanks Corona kunnen we veilig buiten 
wandelen, zomaar, voor de frisse lucht, om 
eens iemand tegen te komen, of voor de 
natuur. Dat kan ook samen voor de 
gezelligheid of om het onderweg ergens over 
te hebben.  Wij nodigen u uit voor drie 
bijzondere wandelingen van circa een uur, of 
voor hoeveel verder u dat zelf wilt.  
 

Stille Zaterdag 3 april 
Het rustpunt tussen het lijden van de vrijdag 
en het feest van Pasen op zondag. Een dag 
van bezinnen en stil waken. Mogelijk ook om 
losse eindjes een plek te geven.   
U bent om 10:00 uur welkom in de Vermaning 
van Krommenie (Noorderhoofdstraat 46) voor 
een meditatief moment. (Op veilige afstand 
van elkaar, bij goed weer mogelijk buiten.)  
Daarna kunt u alleen of twee aan twee op 
weg over een route van 3 km, circa een uur. 
Na afloop komen we terug voor koffie/thee 
en een afsluitend meditatief moment.  
Deelname maximaal 15 personen. Opgave bij 
Kok Klever 06 509 64 758 en Jannie Nijwening 
06 494 22 430. Wilt u vanuit thuis meelopen, 
dan zijn de diensten op papier beschikbaar en 
kan er zo nodig overdag gebeld worden.   
 
Wanneer: zaterdag 3 april 10:00 uur 
Waar:        start Vermaning Krommenie, 
      Noorderhoofdstraat 46 
Wat:         ong. 3 km wandelen met afsluiting. 
Aanmelden: Kok Klever 06 509 64 758 of  
           Jannie Nijwening 06 494 22 430 
 

Dinsdagmiddag 20 april Klein kan veel 
Een klein beetje vriendelijkheid maakt al het 
verschil. We bezinnen ons op al die kleine 
goede dingen die een betere wereld maken. 
Start 14:00 uur bij de Vermaning in Zaandam 
(Westzijde 80) met een kort meditatief 
moment. (Binnen of zo mogelijk buiten). 
Daarna kunt u alleen of twee aan twee op 
weg over een route van 3 km, circa een uur. 
Na afloop komen we terug voor koffie/thee 
en een afsluitend meditatief moment.  

Deelname maximaal 15 personen. Opgave bij 
Kok Klever  06 509 64 758 en Jannie 
Nijwening 06 494 22 430.  
 

Wanneer: dinsdag 14 april 14:00 uur 
Waar:        start Vermaning Zaandam  
       Westzijde 80  
Wat        3 km wandelen met afsluiting 
Aanmelden: Kok Klever 06 509 64 758 of 
           Jannie Nijwening 06 494 22 430  
 

Pinksteren: Op verhaal komen met Franciscus 
22 en/of 23 mei vanuit huis wandelen met 
een thema. Beide dagen is er om 8:30 uur een 
korte dienst via You Tube als wegzending met 
enkele vragen of activiteiten voor onderweg.  
U kiest zelf de route en met wie u loopt en of 
u één of twee dagen meedoet. ’s Avonds is er 
om 19.00 uur een Thuiskomdienst, wederom 
via You Tube, gevolgd door een Zoom 
ontmoeting voor wie dat wil. Het thema 
bestaat uit verschillende verhalen over 
Franciscus van Assisi, hoe hij zijn broeders 
bemoedigde en hoe hij vrede sloot in het 
stadje Gubbio. Bemoedigen en vredebrenger 
zijn… daar is ieder toe geroepen.  
Er is een programmaboekje beschikbaar met 
alle teksten, ook die van de diensten, voor wie 
geen computer heeft, maar ook recepten en 
tips om onderweg iets te doen. Bestellen via 
de webshop van de Franciscaanse Beweging 
voor € 2,50, www.franciscaansebeweging.nl 
of 073-61313140. Het tweede boekje is gratis.  
Op vrijdag 21 mei ontvangt u een email met 
de links voor de diensten en de Zoom. 
Verdere informatie bij Kok Klever 06 509 64 
758 
 

Wanneer: 22 en/of 23 mei vanaf 8:30 
Wat:          wandelen op eigen gelegenheid na 
een wegzendingsdienst via You Tube om 8:30 
uur en een thuiskomstdienst om 19:00 uur, 
gevolgd door ontmoeting via Zoom. 
Programma: € 2,50, via 
www.franciscaansebeweging.nl of 073-
6131340.   
Nadere informatie: Kok Klever 06 509 64 758 

http://www.franciscaansebeweging.nl/
http://www.franciscaansebeweging.nl/
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Hij wiens kracht in onze zwakheid woont…  
 

Op Goede Vrijdag zingen wij tijdens de 
kruisverering ‘Crucem tuam adoramus 
Domine’ – Uw kruis aanbidden wij, Heer... Een 
kruis vereren: is dat niet gek? Dwaas? 
Belachelijk? Het kruis waaraan Jezus stierf 
was de gangbare manier van de Romeinse 
bezetters om misdadigers en ander gespuis te 
vermoorden. Ga nu niet lachen, maar stel dat 
Jezus in de Middeleeuwen had geleefd. Was 
hij dan vermoord door ophanging aan een 
galg? Had je dan nu een klein galgje om je nek 
hangen? Of stel dat Jezus geleefd had tijdens 
de Franse revolutie, hadden we dan in onze 
huizen een kleine guillotine aan de muur 
hangen? En als Jezus in onze tijd geleefd zou 
hebben, zou er dan een elektrische stoel op 
onze kerken hebben gestaan?  
Na de moord op Jezus vonden de joden het 
belachelijk dat zijn volgelingen een man, die 
gekruisigd was, wilden blijven navolgen. Zij 
lazen in het boek Deuteronomium (21,22-23) 
immers: ‘Want een gehangene – aan een paal 
– is door God vervloekt!’ Ook de Grieken 
begrepen er niks van. Om die reden schreef 
de apostel Paulus in zijn eerste brief aan de 
christenen in de Griekse havenstad Korinthe: 
‘Want joden eisen wonderen, heidenen 
verlangen wijsheid. Maar wij verkondigen een 
gekruisigde Christus, voor de joden een 
aanstoot, voor de heidenen een dwaasheid, 
maar voor hen die geroepen zijn, joden zowel 
als heidenen, is Hij Gods kracht en Gods 
wijsheid’ (1,18-31).  
Eigenlijk hadden die joden en Grieken 
natuurlijk gelijk, want wat kun je nu 
verwachten van iemand die roemloos ten 
onder is gegaan? Op schandelijke wijze is 
vermoord? Niets toch zeker? Dan ben je als 
wereldverbeteraar immers helemaal mislukt! 
Bovendien werkte de bijnaam Christus van 
Jezus ook niet mee. Voor een jood was het 
Griekse woord christos de vertaling van hun 
woord messias oftewel gezalfde. In het 
jodendom werden koningen, (hoge)priesters 
en profeten gezalfd om aan te geven dat zij 
geestesgaven van God hadden ontvangen. In 
de Griekse wereld echter dacht men bij het 

woord christos aan een geparfumeerde vent. 
Iemand met te veel aftershave op zijn wangen 
en klodders gel in zijn haar? 
Of men dacht dat het over een chrestos ging 
en dat woord klonk in die tijd als chreestos, 
dus bijna hetzelfde als christos. Een chrestos 
nu was een eenvoudig wat simpel knechtje. 
Was dat nu die Jezus waar al zijn volgelingen 
nadat hij vermoord was nog steeds 
achteraanliepen? Wees wijzer!       
De eerste volgelingen van Jezus dachten daar 
tegen de stroom in blijkbaar anders over. Zij 
hadden ervaren dat het met Jezus' smadelijke 
dood niet uit was. God had zijn liefste kind uit 
de dood doen opstaan, was hun ervaring. Zij 
hadden hem na zijn dood ontmoet en hij had 
hen opnieuw begeesterd. En dus trokken zij 
erop uit om hem in woord en daad na te 
volgen.  
Konden zij dat wel? Ze waren toch ook maar 
mensen met gebreken en zwakheden?  
Maar Paulus zegt ook: ‘Wat voor de wereld 
dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen 
te beschamen; wat voor de wereld zwak is, 
heeft God uitverkoren om het sterke te 
beschamen!’ Daarom vergeeft een oude, 
zwakke moeder haar hardvochtige zoon en ze 
komen weer samen. Daarom verkondigt onze 
paus Franciscus met zijn zwakke heup in een 
door IS verwoeste kerk in Irak de vrede. De 
kerk wordt gerestaureerd. Ook door moslims. 
En het maakt wereldwijd indruk. Daarom 
zingen wij met Huub Oosterhuis na Goede 
Vrijdag: 
 
De wijze woorden en het groot vertoon,  
de goede sier van goede werken 
de ijdelheden op hun pauwentroon 
de luchtkastelen van de sterken 
al wat hoog staat aangeschreven 
zal Gods woord niet overleven 
hij wiens kracht in onze zwakheid woont 
beschaamt de ogen van de sterken. 
 
Wordt het dan geen Pasen? 
                          
 Ko Schuurmans, pastor 
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             Kerktijden Petrus Parochie  

Reserveren voor et bijwonen van vieringen blijft noodzakelijk  
Dit kan via de website www.st-petrusparochie.nl 3e knop van boven links.  
Bellen kan ook: tussen 10.00 uur en 21.00 uur op 06-83119817. 

Registratie van namen is nodig i.v.m. mogelijk contactonderzoek. 
Bij binnenkomst in de kerk wordt uw naam gecontroleerd op de lijst, we moeten vragen naar uw 
gezondheid en bij de deuren naar de kerk staan desinfectieapparaten voor uw handen.  
De aanvangstijd van de Paaswake is afhankelijk van wel of geen avondklok. 
Op Eerste Paasdag zijn er twee vieringen met afwijkende tijden in verband met de voorgeschreven 
ventilatieperiode tussen de diensten. 
Alle diensten zijn onder voorbehoud van corona maatregelen 

 

   Palmzondag 
Zaterdag 27 Maart 19:00 Eucharistieviering 

   Voorgangers: Pater G. Noom en Pastor M. Bruijns 
Zondag 28 Maart 10:00 Woord- en Communieviering 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns 
    

   Goede Week 
    
   Witte Donderdag 

Donderdag 1 April 19:00 Eucharistieviering 

   Voorganger: Pater G. Noom  
   Goede Vrijdag 

Vrijdag 2 April 15:00 Kruisweg 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns 

Vrijdag 2 April 19:00 Goede Vrijdag plechtigheden 
   Voorgangers: Pater G. Noom en Pastor M. Bruijns 
   Pasen 

Zaterdag 3 April 19:00 
of 

Paaswake, aanvangstijd afhankelijk van wel/geen 
avondklok 

  21:00  
   Voorgangers: Pater G. Noom en Pastor M. Bruijns 

Zondag 4 April 9:00 Woord- en Communieviering 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns 

Zondag 4 April 12.00 Woord- en Communieviering 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns 

Maandag 5 April 10:00 Woord- en Communieviering  
   Voorganger: Pastor M. Bruijns 
    

   2e zondag van Pasen (Beloken Pasen) 
Zaterdag 10 April 19:00 Woord- en Communieviering 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns 
Zondag 11 April 10:00 Woord- en Communieviering 

   Voorganger: Pastor T. Molenaar 
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   3e zondag van Pasen 

Zaterdag 17 April 19:00 Eucharistieviering 
   Voorganger: Pater G. Noom 

Zondag 18 April 10:00 Woord- en Communieviering 
   Voorganger: Pastor S. Baars 
    

   4e zondag van Pasen 

Zaterdag 24 April 19:00 Woord- en Communieviering 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns 
Zondag 25 April 10:00 Woord- en Communieviering 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns 
    

   5e zondag van Pasen 
Zaterdag 1 Mei 19:00 Eucharistieviering 

   Voorganger: Pater G. Noom 
Zondag 2 Mei 10:00 Eucharistieviering 

   Voorganger: Pater G. Noom 
    

   6e zondag van Pasen 
Zaterdag 8 Mei 19:00 Woord- en Communieviering 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns 
Zondag 9 Mei 10:00 Woord- en Communieviering 

   Voorganger: Pastor S. Baars 

    

   Hemelvaartsdag 
Donderdag 13 Mei 10:00 Woord- en Communieviering 

   Voorganger: Pastor S. Baars 
    

   7e zondag van Pasen 
Zaterdag 15 Mei 19:00 Eucharistieviering 

   Voorganger: Pater G. Noom 
Zondag 16 Mei 10:00 Woord- en Communieviering 

   Verzorgd door parochianen 
    

 

De goede week 

 

Palmzondag, een bezinning 

van de goede week, 

gewijde palmtakjes 

worden verdeeld. 

Witte Donderdag stoppen, 

de klokken met luiden. 
 

 

 

 

Goede Vrijdag, 

de dag dat Jezus Christus, 

aan het kruis wordt genageld. 

Zaterdag is het stil afwachten. 

Zondag is het Pasen 

Jezus Christus is verrezen, 

er wordt gevierd. 

Van Hees Annie 
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Gebedsintenties 
 
 

Zaterdag 27 maart  
Riek van der Laan-Mous, Annie Glas-van der 
Laan, Ge Mulder, Jan de Graaf en dochter 
Marjon, ouders Nielen, ouders de Graaf, 
Georgina Oud-Stoelinga, Nieck Oud en zoon 
Jack, Riek Danko-Croese en Theo Danko, Siem 
van der Stoop, Fia Franken-de Waal, Lucienne 
Charmant. 
 
Zondag 28 maart  
Nel Ursem-Huismans, Kees Jongkind, Lida en 
Edwin, Jan en Trien Molenaar-Heijne en hun 
dochter Lidwien, Gerard Kerkhoff, Carla 
Brussel-Kerssens, Niek en Gré Henneman-
Oudejans, Jan Breeuwer, Henny Breeuwer-
Visser, Harrylall Ramlagan, Deken Ton Cassee. 
 
Donderdag 1 april Witte Donderdag 
Cees Nielen, Jan van Straalen, Leny van 
Tunen-Bloedjes, Henny Kuijt-Floris en Gerard 
Kuijt, Jan Foekema. 
 
Zaterdag 3 april Pasen 
Ton Joosen, Martinus Tjipjes en Cornelia 
Tjipjes-Schut, Henk de Haan, Piet van Diepen,  
 
Theo Kramer en overleden familie Kramer-
Vink, Siem Bloetjes en zijn zoon Jantje, Piet 
Boon, overleden leden van de 
Uitvaartvereniging Geloof, Hoop en Liefde.  
 
Zondag 4 april Eerste Paasdag  
Jan Koning en overleden familieleden, Annie, 
Piet, Kees en Nico Vrouwe, Ad Pollemans en 
Johanna Pollemans-Verzet, Jan Apeldoorn, 
Gré Apeldoorn-Kramer en zoon Gert, Tiny 
Petra-Boon, Jan Petra en zoon Theo Petra, 
Marie Arends-Vroom, Wil Foekema, Toni van 
der Hut, Niek Houniet, Frans Heine, Gre 
Mooij-Daas, overleden leden van de 
Uitvaartvereniging Geloof, Hoop en Liefde. 
 
 
 

 
 
Zaterdag 10 april  
Familie Beek-Dallee, Martin Dekker, 
overleden familie Hogenstijn, Cornelia Neeft 
Beentjes en Cornelis Neeft, Wil Strengman, 
Nel van Diepen-Noom, Rie Steen-Jacobs. 
 
Zondag 11 april  
Johan Friedrichs en Corrie Friedrichs-
Swagerman, Victoria Molina Flores, Theo 
Dijkzeul, Johanna Boon-Duin, Nicolaas Boon 
en zoon Gertjan, ouders Boon-Kloppenburg 
en voor de 90e verjaardag van hun zoon, 
Herman Nijhuis, Ingrid Carmelita Palmberg. 
 
Zaterdag 17 april  
Francisco Alvarez Abril, Jobje Huisman-
Dekker, Kees Maas, Jan de Graaf en dochter 
Marjon, ouders Nielen, ouders de Graaf, 
overleden leden van de Katholieke Bond van 
Ouderen.  
 
Zondag 18 april  
Jan Brusche, Arie en Annie Neeft-Verduin, 
Simon Heijnen en Truus Heijnen-Knots, 
overleden leden van de Katholieke Bond van 
Ouderen. 
 
Zaterdag 24 april  
Agnes Vrouwe-Kleij, Carla Brussel-Kerssens, 
Gé Mulder. 
 
Zondag 25 april  
Jan en Trien Molenaar-Heijne en hun dochter 
Lidwien, Henk en Gré Schermer-van der Laan, 
Riek van der Laan-Mous, Annie Glas-van der 
Laan, Jan Breeuwer, Henny Breeuwer-Visser, 
Harrylall Ramlagan, Riek Danko-Croese en 
Theo Danko, Siem van der Stoop, Fia Franken-
de Waal, Lucienne Charmant.   
 
Zaterdag 1 mei    
Ton Joosen, Martinus Tjipjes en Cornelia 
Tjipjes-Schut, Henk de Haan, Cees Nielen, Jan 
van Straalen, Leny van Tunen-Bloedjes. 
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Zondag 2 mei  
Jan Koning en overleden familieleden, Annie, 
Piet, Kees en Nico Vrouwe, Ad Pollemans en 
Johanna Pollemans-Verzet, Jan Apeldoorn, 
Gré Apeldoorn-Kramer en zoon Gert, Nel 
Ursem-Huismans, Kees Jongkind, Lida en 
Edwin, Theo Dijkzeul, Marie Arends-Vroom,  
Wiebe Dijkstra en voor de 55e verjaardag van 
zijn dochter, Wil Foekema, Frans Heine. 
 
Zaterdag 8 mei  
Cornelia Neeft-Beentjes en Cornelis Neeft, Wil 
Strengman, Henny Kuijt -Floris en Gerard 
Kuijt, Jan Foekema. 
 
Zondag 9 mei  
Johan Friedrichs en Corrie Friedrichs-
Swagerman, Gerard Kerkhoff, Gre Mooij-
Daas. 
 
 
 
 

Donderdag 13 mei Hemelvaartdag 
Tiny Petra-Boon, Jan Petra en zoon Theo 
Petra.  
Zaterdag 15 mei Francisco Alvarez Abril, 
Familie Beek-Dallee, Martin Dekker. 
Zondag 16 mei  
 
Jan Brusche, Herman Nijhuis, Ingrid Carmelita 
Palmberg, Nico Veenboer. 
 
Zaterdag 22 mei Pinksteren  
Jobje Huisman-Dekker, Kees Maas, overleden 
leden van de Uitvaartvereniging Geloof, Hoop 
en Liefde.  
 
Zondag 23 mei Pinksteren  
Jan Koning en overleden familieleden, Arie en 
Annie Neeft-Verduin, Simon Heijnen en Truus 
Heijnen-Knots, Carla Brussel-Kerssens, Marie 
Arends-Vroom, Jan Breeuwer, Henny 
Breeuwer-Visser, Harrylall Ramlagan, 
overleden leden van de Uitvaartvereniging 
Geloof, Hoop en Liefde.  

 

Licht om te dragen 
 
In het Paasvuur grijpt warmte 
aan de nieuwe pit. 
Even wachten.. 
het aarzelt nog wat – 
totdat opwekkend vuur 
de nieuwe lont omvat. 
Voorzichtig licht begint te stralen – 
klein maar dapper.  
 
Ik draag je licht met me mee 
Ik hou je vast in mijn hand 
nee , ik blaas je nog niet uit 
ik draag je mee naar voren. 
 
Nieuw licht in de donkere kerk 
voorzichtig, het flakkert een beetje 
maar jouw kleine licht houdt vol. 

 
Jouw licht, lief mens 
wordt gezien door velen 
naamloos brandend – 
maar niet voor mij 
niet voor de Eeuwige . 
 
Je brandt stil, 
maar sterk en krachtig 
aanwezig ben je!! 
Voor jou is dit Nieuwe Licht 
Houd het brandend! 
Hou vol, houd moed, 
je kan het! 
Licht draagt ook jouw zware dagen. 
 
Ria Casalod Brakenhoff 
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In memoriam 
 

Joop van Amerongen 
Op dinsdag 19 januari is Joop van Amerongen 
overleden in Festina Lente ten gevolge van de 
corona uitbraak. Joop werd geboren op 26 
februari 1934 in Waverveen, hij werd dus 
ruim 86 jaar oud. Hij leerde Riet Kok kennen 
en zij trouwden elkaar in 1959 en hadden 
inwoning in Muiden. Toen ze de gelegenheid 
kregen een eigen woning te kopen kwamen 
ze naar Assendelft. Twee dochters en een 
zoon werden er geboren.  
Joop was sociaal en zeer actief. Hij was 
betrokken bij de voetbalvereniging SVA, 
onder andere als jeugdvoorzitter en 
penningmeester en bij diverse activiteiten in 
de Odulphusparochie. Hij werkte als drukker 
bij de stadsdrukkerij van de gemeente 
Amsterdam en kwam later op de 
administratie. Hij beleefde veel plezier aan de 
volkstuinen die hij op diverse plaatsen in 
Assendelft gedurende vele jaren had. Die 
verbondenheid met de grond betekende veel 
voor hem. Daarom lazen we bij het afscheid 
de tekst over het opkomende zaad. Als zaaier  
kan je er alles aan doen, maar het leven komt 
zoals het komt, je kunt er slechts met 
verwondering naar kijken. Er kwamen acht 
kleinkinderen in hun leven, met wie ze veel 
hebben ondernomen. Ze genoten intens van 
de caravan in Drenthe en hebben daarmee 
ook veel ondernomen. Eindeloze fietstochten 
hebben ze samen gemaakt. In de jaren 
negentig kwamen Joop en Riet naar 
Krommenie waar ze zeer betrokken waren bij 
de Petrusparochie. Toen ze in 2014 
verhuisden naar De Vlinder in Assendelft 
sloeg het noodlot toe toen Riet onverwacht 
overleed. Joop verhuisde naar Spanbroek. 
Hij werd meer en meer vergeetachtig en 
kwam vorig jaar net voor de uitbraak van de 
coronapandemie terug naar Assendelft. 
‘Degenen die ik liefheb verlaat ik, om degene 
die ik liefhad terug te vinden.’ stond er op de 
rouwkaart. 

Bij de afscheidsdienst klonken mooie, 
humoristische en dankbare verhalen over zijn 
lange levensweg. 
Matthé Bruijns  
 
Piet Rijkhoff 
Op donderdag 18 februari 2021 is Piet Rijkhoff 
na een kort ziekbed thuis in zijn vertrouwde 
omgeving overleden. Hij werd 92 jaar. Piet 
werd geboren aan de Dorpsstraat in 
Assendelft als zesde kind van het gezin van 
Jan en Rika Rijkhoff-van Steen. Bij zijn doopsel 
in de St. Odulphuskerk ontving hij de 
betekenisvolle naam van Petrus. De kracht 
van deze steenrots heeft Piet waargemaakt in 
zijn leven. Hij werd een man op wie je kon 
bouwen en vertrouwen. Vriendelijk, 
bescheiden, deskundig en betrokken, werd hij 
een gezien mens. Piet trouwde op 15 mei 
1957 met zijn overbuurmeisje Atie Nielen. 
Beiden hielden van de natuur, van 
kampeervakanties op fietsafstand, een goed 
gesprek en een glas wijn. Zij kregen een mooi 
gezin van drie kinderen, Hetty, Niek en Piet. 
Zij zorgden ervoor, samen met André, Anna 
en Simone, dat zij trotse grootouders werden 
van acht kleinkinderen en twee 
achterkleinkinderen. Door zijn administratieve 
opleiding werd Piet boekhouder bij diverse 
grote bedrijven. Piet was veelvuldig te vinden 
op en rond de voetbalvelden. Voor zijn 
jarenlange bewezen diensten als jeugdleider, 
organisator, bestuurslid en penningmeester, 
eerde het toenmalige G.V.O. hem met het 
erelidmaatschap. Piet kende iedereen, groot 
en klein. Hij wist wat er speelde bij de leden 
thuis en loste met een groot hart en een goed 
gesprek menig probleem voor hen op. Voor 
de club was hij met recht een man op wie je 
kon bouwen. Intens groot was zijn verdriet 
toen zijn geliefde Atie in 2001 overleed. Het 
kostte Piet moeite om de draad weer op te 
pakken. Dankzij zijn brede belangstelling en 
hulpvaardige karakter vond hij toch weer veel 
voldoening in het vervullen van allerlei taken 
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bij zijn kinderen in hun kinderkledingzaak 
Morris en Mara. Hij genoot van het 
ongedwongen contact met mensen in de 
winkel of op de braderiekraam. Piet was een 
familieman, samen uit eten om mooie 
herinneringen te gedenken. De mannen-
familie-uitjes zijn beroemd geworden in de 
familie Rijkhoff. Helaas werd een valpartij 
thuis het begin van een versneld afscheid van 
deze sterke Pa en Opa Piet. Nog eenmaal 
allen biddend rond zijn bed en luisterend naar 

zijn muziekkeuzes. Toen alles was gezegd en 
gedaan heeft St. Petrus voor hem de 
hemelpoort geopend. Na 20 jaar werd Piet 
verenigd met zijn liefste Atie. Thuis werd Piet 
omringd door een zee van kleurige bloemen, 
zijn kamer omgetoverd tot een Rijke-Hoff. 
Met dank voor zijn leven hebben wij in de St. 
Petruskerk afscheid van hem genomen. Adieu 
Piet, tot ziens bij God. 
Ria Casalod-Brakenhoff 
 

 

Bij de vieringen 
Een jaar lang is alles wat er georganiseerd 
wordt onder voorbehoud. Op dit ogenblik 
geldt de ‘maximaal 30 kerkgangers regeling’ 
en is er een avondklok waarvan nog niet 
duidelijk is tot wanneer deze loopt. Daarom 
zijn de aanvangstijden van de Goede 
Weekplechtigheden om 19:00 uur. Ook de 
Paaswake is om 19:00 uur, terwijl het toch 
donker zou moeten zijn om het doorbreken 
van het licht van Christus echt te ervaren.  
Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid 
te geven een viering te bezoeken is het 
volgende bepaald: Voor Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en de Paaswake kan slechts 
éénmaal gereserveerd worden per persoon.  
Op Eerste Paasdag bieden we twee vieringen 
aan, een om 9:00 uur en een om 12:00 uur. 
Wie graag een Paasbrunch kan houden kan 
dat dus voor of na kerktijd doen. De 
afwijkende tijden hebben te maken met het 
voorschrift om te ventileren.  

Ook op Tweede Paasdag is er een viering. 
Maar voor de beide Paasdagen kunt u maar 
een keer reserveren. Afhankelijk van de 
belangstelling kan er op Tweede Paasdag nog 
een viering worden gepland. 
 
Voor de kinderen is er op Palmzondag een 
eigen dienst op een ander tijdstip. Diegenen 
van wie we een email adres hebben worden 
hiervoor benaderd. Wie geen bericht 
ontvangt en wel wil meedoen kan een bericht 
sturen naar petrusvis@planet.nl. We gaan 
coronaproof Palmpasen stokken versieren. 
 
In andere jaren was er op Witte Donderdag 
een collecte in Natura voor de Voedselbank. 
Er zijn nog steeds lang houdbare 
levensmiddelen nodig. Achter in de kerk 
zullen in de Goede Week kratten klaar staan 
om uw producten in te leveren. 
 

 

Pasen in coronatijd 
We zijn onderweg naar Pasen, het kernfeest 
van het christelijk geloof. 
Vaak lijkt het erop dat wanneer we het over 
Pasen hebben het dan over één bepaalde dag 
in het jaar gaat; vastgesteld op de eerste 
zondag na de volle maan in de lente. Maar 
Pasen is niet alleen een tijdsbegrip. Het is ook 
een levenshouding, een basisvertrouwen 
waaruit we leven: dat er doortocht is, dat je 
altijd kunt wegtrekken uit de situatie waarin jij 
je bevindt, die jou vastbindt. Jezus vierde met 

zijn vrienden Pasen om de bevrijding van zijn 
volk lang geleden uit de slavernij te gedenken. 

Hij maakte zelf die uittocht om, 
via het kruis, door de dood de 
weg naar het leven te vinden.   
Hij is de eerste bevrijde uit de 
ketenen van de dood. 
Christenen hebben die weg 
ervaren als een route die ook 
zij steeds weer kunnen gaan: 

dat alle ellende waarin jij je bevindt niet het 
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laatste is, dat alles wat zwaar valt niet het 
enige is, dat er in Gods Naam nieuw begin 
mogelijk is. Pasen hoort daarom niet bij de 
ene dag lang geleden, hoort niet bij de ene 
zondag in het jaar, maar iedere dag mag die 
houding van Pasen ons leven bepalen. De 
beweging van Jezus Christus is een beweging 
van hoop, van vergeving, van nieuw begin, 
steeds weer.  
Te midden van de coronacrisis waarin zo veel 
ons gevangen houdt, waarin zoveel wat we 
graag zouden doen niet meer kan, waarin 
mensen lijden onder de beperkingen, ziek 
worden van het virus en de eenzaamheid mag 
Pasen een hoopvol teken zijn. We zijn niet 
alleen, Jezus Christus trekt met ons mee.  
In vele vormen is zijn mede-lijden in de 
christengeschiedenis vormgegeven. Vorig jaar 
bad de paus in de regen op het St. 
Pietersplein rond een kruisbeeld met een 
gewonde Christus. Ten tijde van pest 
epidemieën werd de gekruisigde afgebeeld, 
overdekt met zweren van de pest, in 
melaatsendorpen afgesneden van de 
buitenwereld was hij als een melaatse. In een 
concentratiekamp waar gevangenen moesten 
toekijken hoe een jongen werd opgehangen 
schreeuwde iemand: ‘daar hangt God’. 
Christenen geloven ten diepste dat ze in het 
lijden niet alleen zijn, dat God met hen 
medelijdt. Dat God in de gekruisigde Jezus 

nabij is. 
 
Ieder jaar ontsteken we 
met Pasen het nieuwe 
licht: ‘Licht van Christus’ 
zingen we. Licht dat het 
duister van de wereld 
verdrijft. Op die 
paaskaars staat het kruis 
afgebeeld: het wordt 
geen Pasen zonder 
Goede Vrijdag. Vijf 
wierookkorrels verwijzen 
naar de wonden van 
Jezus en naar onze 
gewonde wereld. Maar 
ook het kruis is niet 

alleen symbool van dood, maar ook van leven. 

De A en de Ω staan afgebeeld, de eerste en 
laatste letter van het Griekse alfabet: Christus 
is voor ons begin en einde. 
En een afbeelding die verwijst naar het 
Paasmysterie: een lam, de feniks die uit haar 
as verrijst, de Emmaüsgangers, levensboom, 
regenboog, brood en vissen. 
Gelukkig heeft de ‘Kerk’ hier niets over 
bepaald en is er een grote creativiteit. 
Er is in dit coronajaar op de Paaskaars weer 
gekozen voor de hand, 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.  

                                   
En er staat het symbool van de Geest op, een 
duif die vliegt, onderweg is. Er is een gezegde 
dat luidt: ‘dat gebeurt als Pasen en Pinksteren 
op één dag vallen’. Dan bedoelen we dat iets 
nooit zal gebeuren. Tussen Pasen en 
Pinksteren zitten immers 50 dagen. Maar in 
het Johannes evangelie is het wel Pinksteren 
met Pasen: 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.’  
Zo wordt het ook dit jaar weer Pasen. Niet 
alleen op 3 april, maar in ons hele leven 
 
Matthé Bruijns  

 

Rooster Kerkwerken 
Maandag 10 mei 08:30 u. 

Maandag 7 juni 09:30u 

Coördinator: Marie-José Mooij:  06-

37421977  
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Nieuws van de Vastenactie!!        

 

De start van de Vastenactie is dit jaar weer 
geweldig: De thermometer staat op 3 maart 
al op € 5.300,00. Op 12 maart was dat reeds 
8400 euro 
Goed onderwijs is “Werken aan je toekomst”, 
het levert een beter leven op. Met een 
gedegen opleiding zijn mensen beter in staat 
een redelijk inkomen te verdienen en 
eventueel een eigen bedrijf op te zetten. 
 
Op bankrekeningnummer NL12 INGB 
0000309622 t.n.v. Werkgroep Missie & Ontw. 
St. Petrusparochie Krommenie kunt u een 
bijdrage kwijt.   
 

Alternatieve acties 
 
Soep Take Away  

Een gezamenlijke 
vastenmaaltijd kan niet 
maar we hebben een 
alternatief gevonden om 
u toch te laten genieten 
van een heerlijke soep 

en tegelijkertijd de Vastenactie te steunen. 
Heerlijke verse soep is te koop in bekers met 
deksel van 500 ml per stuk met een heerlijk 
broodje erbij. In een papieren tasje, met een 
Vastenactieplacemat en een mooie 
bezinnende tekst. Thuis nog even opwarmen 
en dan smullen maar.  
Prijs per beker met een broodje is € 5. 
 
Hoe werkt het?  
Bestellen: tot en met dinsdag 23 maart via de 
website, onder de knop Vastenactie of telefoon 
06 83119817.  
Afhalen: donderdag ochtend 25 maart 11:00 -
12:00 uur in de Ontmoetingsruimte. Hierbij 
hanteren we de coronaregels (blijf thuis bij 
klachten, houd afstand, reinig uw handen). 
Kunt u de soep niet komen halen, dan 
brengen wij deze graag bij u thuis. 
Afrekenen: bij het ophalen (of bezorgen), met 
gepast geld, maar het liefst pinnen. 

 
Thuis wandelen door Afrika. 
Altijd al eens in de prachtige natuur van Kenia 
willen wandelen? De mensen in Sierra Leone 
willen ontmoeten? De zon zien ondergaan in 
Zambia? We gaan het gewoon doen! Op 
woensdag 17 februari zijn we gestart met de 
virtuele wandeltocht ‘Wandel voor een 
ander’. U kunt zich nog steeds aanmelden. 
We lopen in ruim zes weken van Sierra Leone 
via onder andere Kameroen, Oeganda, 
Zambia en Zuid-Afrika weer terug naar Sierra 
Leone, zo’n 25.000 kilometer!  
 

Hoe werkt het? 
Wandel, of loop hard in uw 
eigen omgeving en meldt 
vervolgens op de speciale 
actiewebsite hoeveel 

kilometer u hebt afgelegd. De kilometers van 
alle deelnemers worden toegevoegd aan de 
reis en zo leggen we samen de 25.000 
kilometer in ruim zes weken af. U ontvangt 
tussentijds regelmatig updates over de landen 
en plaatsen waar we doorheen lopen. Ook 
kunnen deelnemers hun wandelervaringen 
met elkaar delen. 
Aanmelden gaat via de aanmeldknop op de 
website: www.vastenactie.nl en de rest wijst 
zich vanzelf.  
Afrika is, een heel mooi en afwisselend 
continent maar ook ons eigen Noord-Holland 
mag er zijn. In onze directe omgeving vind je 
het echte Noord-Hollandse platteland, met 
weilanden, sloten en meren. Verder is het 
afwisselende duingebied vlakbij. Wel een 
duinkaart nemen. Wij proberen iedere dag 
een wandeling te maken, daarbij tel ik ook 
mijn hardlooprondjes mee en deze geven we 
op via genoemde website.  
We zijn alleen – helaas – nog niet veel 
bekenden tegengekomen… Wat let je. Geef je 
op en ga aan de wandel. Goed voor de 
Vastenactie, en goed voor jezelf.  
 
Peter en Nelleke Smit 

http://www.vastenactie.nl/
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Rad van Avontuur Online zondag 28 maart 2021

De actiedag 
krijgt dit jaar 
een 
onlineversie, 
en wel via het 
programma 

MS TEAMS. Op palmzondag 28 maart. Vanuit 
uw huis, van achter uw computer, laptop of 
tablet kunt u meedoen met het Rad van 
Avontuur en mooie prijzen winnen. Henk 
Burgman draait als vertrouwd aan het Rad. 
Koffie/thee of een drankje schenkt u dit keer 
zelf in, maar gezelschap regelen wij! U 
reserveert van tevoren deelname aan een van 
de twee rondes, rood of zwart. Om zoveel 
mogelijk mensen mee te laten doen kunt u 
per reservering maximaal twee plankjes met 
elk drie nummers bestellen, voor € 5,-- per 
plankje. Maar u speelt wel, met de oude 
vertrouwde plankjes, in de ronde waarvoor u 
heeft gereserveerd mee bij elke keer dat het 
rad draait. We maken tussendoor een praatje 
en we hebben nog een verrassing in petto.  
 
Hoe doet u mee? 
Reserveer uiterlijk woensdag 24 maart via de 
website (of telefonisch) onder het kopje 
Vastenactie.  
 
Er zijn twee rondes:  Rood: om 13.30 uur  
   Zwart: om 14.30 uur  
U ontvangt een bevestiging met de instructie 
hoe u het programma TEAMS installeert om 
mee te kunnen doen.  
De plankjes die bij uw reservering horen kunt 
u ophalen en betalen, contant of met pin, op 

donderdag 25 maart tussen 09:00 en 12:00 
uur in de Ontmoetingsruimte.  
Moeilijk?? Nee hoor, wij kunnen helpen vanaf 
afstand en we oefenen nog een keer samen 
op donderdag 25 maart 19.30 uur. Dan kan 
iedereen testen of het lukt om online te 
komen. 
Op vrijdag 26 maart ontvangt u de 
toegangslink voor het feest. Op zondag kunt u 
vanaf een kwartier voor aanvang deelnemen 
aan onze online Actiedag. 
Wij noteren wie welke prijs heeft gewonnen. 
Prijzen kunt u ophalen op donderdag 1 april 
tussen 09.00-12.00 uur of op afspraak.               
 
Samengevat:  

Woensdag 24 maart 
sluit de reservering 
voor het Rad van 
Avontuur op 
Palmzondag.  
Donderdag 25 maart 
09:00 tot 12.00 
plankjes met nummers 

afhalen en betalen in de Ontmoetingsruimte. 
Donderdag 25 maart 19.30 uur oefensessie 
met TEAMS. 
Vrijdag 26 maart per e-mail de link om mee te 
kunnen doen.  
Palmzondag 28 maart Rad van Avontuur 
online:  
13.30 uur Ronde Rood 
14.30 uur Ronde Zwart  
Donderdag 1 april (geen grap!) 09:00 tot 
12:00 uur prijzen afhalen in de 
Ontmoetingsruimte.  

PCI : Aangifte Inkomstenbelasting 2020 
 

Beste Parochianen, 
De belastingdienst heeft een aardige slogan: 
“Leuker maken kunnen we het niet, wel 
makkelijker. 
Bij de aangifte van de inkomsten over 2020 
dient de belastingbetaler bij zijn/haar giften  

 
aan een ANBI instelling de juiste naam van het 
goede doel op te geven. Met een trefwoord 
kunt u dat helaas niet makkelijk vinden. 
Heeft u een gift gedaan in 2020 aan onze St. 
Petrus Parochie en/of aan de Caritas IPCI 
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Zaanstreek dan geven wij hieronder aan wat u 
in de zoekbalk kunt vermelden. 
Voor de St. Petrus Parochie is dat: 002617705 
Parochie St. Petrus  
ook uw gift voor de Werkgroep Missie 
Ontwikkeling en Vrede, dus ook die van de 
Vastenaktie kunt u daar onder vermelden. 

En voor de Caritas IPCI Zaanstreek: 
824111989 PCI Interparochiële Caritas. 
Wij hopen dat wij uw belastingaangifte hierbij 
wat leuker hebben gemaakt. Succes met uw 
aangifte! 
Lokale Werkgroep PCI St. Petrus  

  

 Caritas IPCI Zaanstreek – Jaaroverzicht 2020 

 
Corona 
Vanzelfsprekend kreeg ook het IPCI bestuur te 
maken met alle maatregelen van de overheid 
om het coronavirus te beteugelen. 
Persoonlijke ontmoetingen werden steeds 
lastiger en uiteindelijk hebben ook wij in 
december digitaal vergaderd. Sommige 
activiteiten moesten worden gestaakt, zoals 
de fietslessen aan allochtone vrouwen in 
Wormerland.  
 
Bestuur 
De samenstelling van het Bestuur onderging 
geen verandering. Het bestuur stelt het op 
prijs dat voormalig bestuurslid Els Heine onze 
bestuursvergadering bleef bijwonen. Zij was  
echter vanwege familieomstandigheden 
genoodzaakt hiermee per 1 december 2020 
te stoppen. Zij blijft achter de schermen in 
Wormerveer actief als betrokken vrijwilligster. 
Er zijn zorgen over de continuïteit van het 
bestuur na 1 september 2021, de datum 
waarop de benoeming van alle huidige 
bestuursleden afloopt. Slechts 
penningmeester Piet Boon en secretaris 
Gerard Schavemaker komen in aanmerking 
voor een herbenoeming. Laatstgenoemde is 
wel herbenoembaar is, maar hij heeft 
aangegeven dat hij vanwege zijn gezondheid 
geen voorzitter of secretaris kan zijn. De 
overige vijf bestuursleden hebben dan de 75-
jarige leeftijd (bijna) bereikt. Het zoeken naar 
mogelijke opvolgers wordt door Corona 
ernstig belemmerd en heeft tot nu toe helaas 
niets opgeleverd. In een gesprek met Vicaris 
Generaal Bart Putter en Caritasmedewerkster  

 
Corine van der Loos bij het Bisdom heeft het 
bestuur haar zorgen hierover kenbaar     
gemaakt en gevraagd om mee te denken over 
een oplossing. 
 
Samenstelling van het bestuur in 2020  
Voorzitter Frans van Rooij, penningmeester 
Piet Boon, secretaris Gerard Schavemaker, lid-
administrateur Ben van Lammeren en overige 
leden Wim Niekus, Patricia Beenen-
Schlatmann en Riet Hooijschuur-Kerssens. 
Het Bestuur vergadert periodiek, waarbij ook 
Els Heine-Kruidenberg en Deken Floris 
Bunschoten, de regiopastoor van de 
Zaanstreek, aanwezig is. In 2020 is het 
bestuur vijfmaal bijeengekomen en werd er 
eenmaal digitaal vergaderd.  
De vrijwilligersbijeenkomst, waarbij naast alle 
bestuursleden en de lokale vrijwilligers een 
afvaardiging van het Kerkbestuur en enkele 
pastores aanwezig zijn, werd vanwege de 
Corona afgelast. 
 
Brochure 
Op 12 januari 2020 was de laatste viering in 
de Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk te 
Wormerveer. Het gebouw is verkocht en de 
parochie is gefuseerd met de Petrusparochie 
in Krommenie. Daardoor waren de gegevens 
in onze brochure niet meer actueel. Deze en 
nog enkele kleine veranderingen hebben 
geleid tot een nieuwe brochure. 
 
Externe contacten 
Er worden contacten onderhouden met 
Inloophuis De Bron, De Sluis in Justitieel 
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Complex Zaanstad, Voedselbank Zaanstreek, 
Kledingbank Zaanstad, Humanitas Zaanstreek, 
Stichting Voor Elkaar 
Zaanstad/Schuldhulpmaatje en Fonds De 
Hoop. Het Bisdom Haarlem-Amsterdam heeft 
onze hulp gevraagd bij het voortbestaan van 
Fonds Maatschappelijke en Medische 
Dienstverlening Zaandam.  
 
Hulpvragen 
In 2020 hebben diverse cliënten gebruik 
gemaakt van financiële ondersteuning; in 
totaal voor een bedrag van € 6.884, --. Soms 
ging het om kleine donaties van enkele 
honderden euro’s aan goederen. Tevens 
ondersteunden wij diverse activiteiten binnen 
de verschillende parochies met een financiële 
bijdrage voor in totaal € 6.416, --. De jaarlijkse 
collecte tijdens het Diaconaal weekend 
leverde in totaal € 2.990, -- op voor het 
Corona Noodfonds. Een groot deel hiervan is 
al ingezet bij speciale projecten. 
Een speciale post bij onze inkomsten in 2020 
bestond uit een legaat ter grootte van  
€ 2.700, --, nagelaten door een overleden 
parochiaan, een mevrouw uit Zaandam. 
 
Samenwerking 
In Zaanstad wordt nauw samengewerkt met 
de diverse Wijkteams. 
In geval van schuldhulpverlening worden in 
Wormerland contacten onderhouden met 
Woningstichting WormerWonen, de 
gemeente Wormerland (Wethouder, afd. 
Werk & Inkomen en afdeling Sociale Zaken) 
en Stichting Maatschappelijke Dienstverlening 
(SMD).  
 
Overige activiteiten: 
✓ De periodieke bloemenhulde tijdens 
diensten in de gevangenis in Zaanstad. 
✓ SAM’s Kledingactie; voor het eerst 
centraal gecoördineerd in de Zaanstreek. 
✓ Het beheer van een container bij de 
Maria Magdalenakerk in Wormer voor 2e 
hands kleding van Cordaid Mensen in Nood. 

✓ Het afwikkelen van de financiën voor 
Kotor Varos (in Bosnië en Herzegovina).  
Het betreft hier het afhandelen van de 
geldstroom van inzamelingsactie(s) vanuit de 
Jozefparochie in Zaandam. 
 
Financiële toestand 
Net als in de afgelopen jaren was in 2020 het 
rendement van de bank(en) weer bijna nihil. 
Het belegd vermogen bij het R.K. Beheerfonds 
van het Bisdom Haarlem-Amsterdam leverde 
in 2020 een ongerealiseerde koerswinst (4%) 
op, ondanks de crisis. In 2019 was dat een 
koerswinst van 10%. Dit komt echter niet tot 
uiting in de baten en lasten, omdat een 
koersstijging een positief effect heeft op ons 
eigen vermogen. 
 
Ik eindig het jaaroverzicht met een goed 
gevoel. De IPCI Zaanstreek met haar bestuur 
en met haar lokale vrijwilligers heeft zich 
weer nuttig en dienstbaar getoond in 
Zaanstad en Wormerland. Wel laat ik hier 
nogmaals de zorg doorklinken over de 
continuïteit van ons bestuur in 2021. 
Het jaar 2020 was vanwege de Corona-
pandemie een bijzonder jaar.  
Ik spreek de wens uit dat de wereld in 2021 
weer ‘normaal’ mag worden. 
Op onze website www.ipci-zaanstreek.nl kunt 
u een uitgebreide versie van dit jaaroverzicht 
lezen. 
 
Gerard Schavemaker, secretaris 

 

http://www.ipci-zaanstreek.nl/
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Uitvaartvereniging ‘overleden’ 
 
 

De uitvaartvereniging Geloof, Hoop en Liefde 
heeft zich per 31 december 2020 opgeheven, 
nadat de vereniging St. Barbara in 
Wormerveer dat  ook al had gedaan. 
G.H.L. werd opgericht op 8 juli 1886 en 
bestond dus bijna 135 jaar. 
Uitvaartverenigingen werden begonnen 
vanuit de coöperatieve gedachte. Zij waren 
ook een uitdrukking van sociale 
verbondenheid. Het initiatief werd in de tijd 
van verzuiling vaak vanuit de parochies 
genomen. Vandaar de nauwe band met de 
plaatselijke geloofsgemeenschap.  
In Wormerveer was er een mortuarium in de 
kerk en bij het opruimen afgelopen jaar 
kwamen de doodshemden (zonder zakken) uit 
de kast.  
De verenigingen hadden tot doel uitvaarten 
waardig te verzorgen tegen geringe kosten. 
De dood kon vele malen in een familieleven 
binnenkomen en de financiële middelen 
waren vaak beperkt.  
In het archief vonden we de volgende 
gegevens die de ontwikkelingen in een eeuw 
illustreren. 
“Rechten van de leden:” Bij overlijden 
verzorgt G.H.L. de overledene, het kisten, het  
gebruik van de rouwkamer (in het gebouw 
van de B.O.K. aan het Visserspad – Begrafenis 
Onderneming Krommenie), het leggen in een 
algemeen graf en twee Heilige Missen. 
Hiervoor had G.H.L. eigen personeel: een 
eerste, tweede en derde uitvoerder en tien 
dragers.  
Contributie werd opgehaald door een bode 
die jaarlijks een kwitantie afgaf. De  
jaarcontributie was vanaf 1969 ƒ 7,50 per jaar, 
oplopend tot ƒ 18,00 in 1992. Het bestuur gaf 
de veiligheid van de reserves de voorkeur  
boven rendement, G.H.L. heeft daarom nooit 
in ‘aandelen gedaan’.   
In de loop van de jaren veranderde door de 
toegenomen welvaart het uitvaartwezen. Er  
 

 
kwamen nieuwe, grotere uitvaartorganisaties 
als gevolg van fusies van kleinere  
ondernemingen en verenigingen, zoals de 
naam Associatie al zegt. Als een soort 
tegenbeweging kwamen er in de 21e eeuw 
weer veel kleine bedrijfjes die vaak door 
vrouwen worden geleid en zich specialiseren 
in een ‘uitvaart op maat’.  
In de jaren tachtig werd het moeilijker voor 
G.H.L. om met eigen mensen uitvaarten te 
verzorgen. Daarom gebeurt dat al 30 jaar 
door de Associatie Uitvaartzorg in 
Wormerveer waarmee een goede 
samenwerking bestond en waardoor de 
kwaliteit werd gegarandeerd. 
Vele jaren werden de jaarvergaderingen in 
Atlantic gehouden, verzorgd door de heer Jak. 
De opkomst van de leden liep niet echt storm, 
dus werd er na 15 minuten een nieuwe 
vergadering geopend met het dan aanwezige 
aantal leden. Praktischer was daarom de 
opzet van een ledenraad, dan weet men wie 
er komen en die hebben echt belangstelling 
voor de vereniging. 
In 1994 kwam het “Bejaarden besluit”: wie 
naar een bejaardenhuis ging mocht ƒ 5.000,00 
onttrekken aan zijn/haar vermogen/ 
spaarcenten om apart te houden voor een 
uitvaartvoorziening. Dit gaf G.H.L. de 
gelegenheid een Depositofonds op te richten 
voor een belastingtechnisch gunstige 
reservering van uitvaartgelden. 
In het jaar 1994, toen de vereniging steeds 
groter werd, verscheen de eerste G.H.L. 
Nieuwsbrief, waarin het bestuur de leden 
informeerde over de gang van zaken. Begin 
deze eeuw kregen de leden een “zwarte map” 
waarin alle relevante informatie over 
uitvaartwensen konden worden ingevuld.  
In september 2011 vierde de vereniging het 
125-jarig bestaan. 
De tijden veranderen voortdurend en in onze 
samenleving zijn steeds minder mensen 
bereid om zich voor een ‘groter’ doel dan hun 
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eigen directe belangen in te zetten. Vele 
verenigingen ervaren dit. Een ander probleem 
is dat door de lage rentestand het 
ledenkapitaal op de deposities, zeker bij een 
dreigende negatieve rente, dreigt te 
verminderen. Vandaar het besluit om de 
vereniging op te heffen en de leden ‘gratis’ 
onder te brengen bij de uitvaartvereniging 
Associatie in Wormerveer. 
Al die jaren was er een zeer nauwe band 
tussen G.H.L. en de parochie St. Petrus. 
Maandelijks waren er ook intenties voor de 
overleden leden. Het is verleidelijk om namen 
te noemen om mensen dank te zeggen, maar 
dan worden er mensen vergeten, zeker uit 

verder achter ons liggende generaties. 
Mannen en vrouwen die veel hebben 
betekend om een waardig afscheid mogelijk 
te maken tegen een redelijke kostprijs.  
Dus dank aan al die mensen van het bestuur, 
van het depositiefonds, aan uitvoerenden, 
dragers, aansprekers, verzorgers die in die 
135 jaar klaar hebben gestaan voor hun 
medemens vanuit de gedachte van het 
zevende werk van Barmhartigheid: de doden 
begraven.  
 
Matthé Bruijns  
(met dank aan Henk Leering en Henk 
Burgman)

 

1961     -      2021 

Het was voor mij een mooi en fijn weekend 
waarop ik mijn zestigjarig feest  kon vieren 
met vele mensen uit de kerkgemeenschap. Ik 
wil u daarvoor bedanken: uw aanwezigheid, 
de vele gelukwensen die ik mocht ontvangen 
via e-mail, post-  en bankrekening voor mijn 
project en niet te vergeten de grote bijdragen 
van de parochies Krommenie en Koog aan de 
Zaan. 

Zelf kijk ik met dankbaarheid terug op deze 
dagen - dankbaar dat ik het mocht beleven, 
dankbaar voor een nog goede gezondheid en 
dat ik nog in staat ben om nog wat dienstbaar 
te zijn aan de mensen waar ook. 
Lieve mensen, nogmaals mijn hartelijke dank 
en mogen we eensgezind verder gaan in het 
leven. 
Met hartelijke groet,  Gerard Noom 

 

Afscheid 
Op zondag 18 april zal ds. Neeltje Reijnders 
afscheid nemen als predikant van de 
Protestantse Gemeente Krommenie. Zij heeft 
een beroep aangenomen van de kerk in 
Naaldwijk in het Westland. Helaas zal door de 
corona het afscheid in kleine kringen moeten 
plaatsvinden.  
Bijna 12 jaar geleden kwam Neeltje naar 
Krommenie. De dominees Marius de Geus, 
Menno van Oel en Frans Weeda gingen haar 
in mijn tijd voor. Met groot enthousiasme en 
vele ideeën ging ze aan de slag. In het begin 
dacht ik wel eens: verdeel het een beetje over 
de jaren die komen. Verschiet niet al je kruit 
in een keer, maar Neeltje was daarin meer 
dan een zevenklapper.  
Binnen de Raad van Kerken hebben we vele 
activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd in 
steeds wisselende samenstellingen. Altijd 

bleek een groot gevoel voor humor onze 
gemeenschappelijke deler, naast een groot 
geloof natuurlijk. Het 4-5 mei project, het 
Kerkenpad, de kraam op de braderie, de 
Openluchtdiensten, de leerhuizen, de 
Lichtjesavond.  
Het is altijd jammer als een collega vertrekt 
met wie je het goed kunt vinden.  
In protestantse kring duurt het vaak een lange 
periode voor een vacature is ingevuld. We 
wensen onze medebroeders en zusters van 
de Nicolaaskerk veel wijsheid en inspiratie van 
de Geest.  
En voor Neeltje, haar man en gezin: alle goeds 
in het Westland en bedankt voor je 
geestdriftige inspiratie en gulle lach. 
 
Matthé Bruijns 
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Afleesboek van de Sint Petrusparochie 1953,  

nummer 56  
22 maart 
Woensdag 25 Maart: Feestdag van Maria 
Boodschap. Algemene boetedag voor onze 
vrouwen en meisjes tot behoud van de 
wereldvrede.  
De bus voor de vasten-dispensatiegelden 
hangt achter in de kerk. Zij die gebruik 
hebben gemaakt van de dispensatie op de 
Zaterdagen van de Vasten en vlees en 
vleesspijzen hebben gebruikt en de 
gebruikelijke gebeden niet hebben verricht, 
dienen allen 25 cent te offeren voor ieder 
gezinslid boven de 7 jaar.  
 
29 maart 
Zondag: intentie voor de H. Mis van 7.45 uur: 
Voor de afgevallen katholieken van 
Krommenie.  
Vóór de Hoogmis wijding en uitdeling der 
palmen. Tijdens het lezen of zingen van het 
Lijdensverhaal behoren allen te blijven staan. 
(Ook Dinsdag, Woensdag en Vrijdag). 
Witte Donderdag: De gezongen H. Mis is om 
7.30 uur. Ook vóór deze H. Mis wordt de H. 
Communie uitgereikt, maar uitsluitend aan 
hen die onmogelijk onder de H. Mis kunnen 
communiceren. Na de H. Mis processie naar 
het H. Graf. De gehele dag aanbidding van het 
H. Sacrament. U denkt natuurlijk om de stille 
uren! ’s Avonds om 7 uur openbare 
Aanbidding. Wilt u er om denken om ook 
tijdens de plechtigheid van de “Ontbloting” 
van het altaar Donderdag en Vrijdag op uw 
plaats in de kerk te blijven?  
Goede Vrijdag: Om 8 uur de Plechtigheden 
met Kruisverering door alle gelovigen. 
Processie vanaf het H. Graf. Om 2.30 uur de 
Kruisweg met verering van de relikwie van het 
H. Kruis. Aan degenen die onmogelijk naar de 
kerk kunnen komen, wordt verzocht om als 
het 3 uur in de middag is even stilte te 
bewaren en te bidden voor de zondaars. 
Speciaal aan de zieken wordt gevraagd om op 
Goede Vrijdag hun lijden en ongemakken aan 

god op te dragen voor de zondaars in onze 
parochie. 
Paaszaterdag: De Plechtigheden in de morgen 
zijn vervallen. Des avonds om 11 uur de 
Paaswake. Dit keer behoort ook tot de 
indrukwekkende plechtigheden van de 
Paaswake: ‘de toediening van het H. Doopsel 
aan een volwassene”. Degenen die onder de 
Paaswake communiceren, moeten nuchter 
zijn vanaf ’s avonds 10 uur. Zij zijn niet 
verplicht om op Paasdag nog eens de H. Mis 
bij te wonen – al is dit sterk aanbevolen – en 
kunnen ook niet meer communiceren.  
U behoeft vandaag niet naar het gebouw te 
gaan om te loten voor een plaats tijdens de 
Paaswake. Op verzoek wilden wij het dit keer 
eens op een andere manier proberen. De kerk 
gaat ’s avonds op Paaszaterdag open om half 
elf, niet eerder. Alle plaatsen zijn vrij. Voor 
plaatsengeld, kaars en tekstboekje tesamen 
betaalt men vijftig cents. Dit geld wordt door 
de Heren kerkmeesters tijdens de 
Plechtigheid opgehaald. Kaars en tekstboekje 
krijgt u achter in de kerk. Geen kinderen.      
Gelegenheid om te biechten. Er wordt 
overvloed van gelegenheid tot biechten, ook 
bij een Eerw. Pater, gegeven. Wilt u zo veel 
mogelijk spreiden, zodat het met 
Paaszaterdag niet overstelpend druk wordt?  
Dinsdagavond is er ’s avonds van 7 tot 9 uur 
in de V.G.L.O school, in de St. Jan School en in 
de St. Jacobusschool voor de ouders 
gelegenheid om het werk van hun kinderen 
van nabij te bezichtigen en tevens eens te 
praten met de onderwijzer of onderwijzeres 
bij wie het kind in de klas zit. Ook het 
bezichtigen van de vernieuwingen in de 
V.G.L.O.school en in de St. Jan school is de 
moeite waard.  
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