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Voorwoord
Afscheid nemen behoort tot de moeilijkste taken van ons leven. Het gebouw
toegewijd aan Onze Lieve Vrouwe Geboorte is niet meer ‘onze’ kerk.
Het zal er nog wel staan, maar is niet meer van de gemeenschap die er
generaties lang in geloof, hun lief en leed heeft gedeeld met God en elkaar.
Al vele tientallen jaren speelt dit proces van kerkverdamping en nieuwe
generaties die geen aansluiting meer zoeken. Een gestage terugloop van het
aantal kerkgangers dat uiteindelijk leidt tot de beslissing de kerk te sluiten.
En dat doet daarom zo zeer omdat veel mensen in hun leven veel steun en
inspiratie hebben gevonden in hun geloven rond dit gebouw.
En natuurlijk kerk is meer dan stenen hout en glas. Het zijn op de eerste plaats
de mensen die samen die beweging van geloven vormen.
Die aandacht, die zorg, dat pastoraat gaat ook verder, maar niet meer hier.
Als monument bij dit afscheid op 12 januari 2020 verschijnt dit boekje.
Een groep parochianen heeft verhalen gedeeld. En we hebben foto’s
verzameld die laten zien wat de OLVG kerk en pastorie is geweest.
En bij die foto’s horen herinneringen, beelden, emoties.
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We hebben er voor gekozen om geen namen te noemen in de verhalen.
En ook bij het selecteren van de foto’s was een criterium dat er zo min
mogelijk herkenbare mensen op moesten staan. Want in de meer dan 100
jarige geschiedenis zijn er zo velen actief geweest, dat bij het noemen van
namen er altijd mensen vergeten worden. Dat bij foto’s van werkgroepen er
altijd mensen zijn die er net niet op staan.
Het is een boekje met foto’s van en herinneringen aan ons gebouw.
Dank aan degene die een bijdrage hebben geleverd Henk Al, Gerda Al –
Kraakman, Ank Berkhout-van der Louw, Gré Bogdan – van der Laan, Ria
Brusche - Jonker, Jaap Butter, Ria Butter – van der Stoop, Tine Graas - Bout,
Alie van Hal - Voers, Gré Houniet – van der Laan, Ria Maas - Hoogland, Tijmen
van der Laan, Jos Noordeloos (foto’s), Joh Petra, Jannette Punt – de Grunt,
Sieuke Schenk- Willegers, Jannie Tijm - Hille
Matthé Bruijns en Ria Casalod - Brakenhoff
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Toen de kerk in 1915 werd geconsacreerd door mgr. Callier, bisschop
van Haarlem, waren de muren nog kaal. Ene meneer Brouwer
beschilderde het interieur met prachtige Bijbelse afbeeldingen en
allegorische voorstellingen
Onder pastoor Verhaar wordt in 1959 de kerk van een nieuwe tegelvloer
voorzien en werden nieuwe kruiswegstaties aangebracht.
Hij timmerde zelf allerlei attributen voor de eredienst, zoals een
offertafel, een credenstafel met kunstig uitgesneden letters, bankjes en
lezenaars. De zolder van de pastorie was dan ook een ware
timmermanswerkplaats.
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In oktober 1961 komt er een ingrijpende verandering in de kerk.
De oude preekstoel wordt verwijderd en de deuren van de sacristies
op het priesterkoor, worden dicht gemetseld.
De fa. Kooijman krijgt opdracht om de kerk egaal crème te schilderen.
De oude vertrouwde wandschilderingen van Brouwer zijn dan verloren.

Pastoors hebben er altijd wel een handje van gehad, al of niet met
medewerking van het kerkbestuur, om iets in hun (onze ) kerk te
veranderen. Zo is de antieke preekstoel, die volgens zeggen nog uit
de oude schuilkerk voortkwam, ineens verdwenen. Ervoor in de plaats
kwam een soort preekhekje, dat niet veel later ook weg gesloopt is.
En passant zijn ook de beide zijaltaren geruimd.
De prachtige lampkronen moesten wijken voor moderne lampen hoog in
de ruimte. Het verwisselen van een defecte lamp bleek een gevaarlijk
karwei. Dus weg ermee voor weer iets nieuws.
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Vroeger waren er 14 geschilderde kruiswegstaties.
Ze werden vervangen door fraaie gipsen reliëfs.
Bij de herinrichting van de kerk kon niet alles teruggeplaatst worden
maar zijn die ook niet zorgvuldig bewaard gebleven. Jammer dat men te
weinig oog heeft gehad voor het behouden van het historische interieur.
De Pastoor v.'t Hartzaal (Ontmoetingsruimte) en Mariakapel zijn goede
plussen gebleken, want kerkruimte was er inmiddels genoeg.
Zo kon het liturgische gedeelte verruimd worden,
maar is de nieuwe bankopstelling in de ijskast gebleven.
De koorzolder, nu vergroot en vol gezet met banken en oude
kerkboeken, heeft zijn bestemming nooit meer gekregen.
De smalle trap bleek een obstakel voor de ouder wordende koorleden.
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Mijn vader vertrok met de trein van 07.30 uur naar zijn werk en wij kinderen
liepen elke dag vanaf “de Zuid” met hem mee om daarna door te lopen naar
de kerk waar om 08.00 uur de H. Mis begon.
Als kinderen uit verschillende klassen hadden we ieder onze eigen bank;
de jongens links en de meisjes rechts in de kerk.
Uit de kerk ging je naar de naastgelegen St. Jozef school waar je
het meegebrachte broodje opat want je moest immers nuchter zijn
voordat je te Communie ging.

Pastoor Verhaar gaf Catechese les op school.
Een keer in de week vertelde hij verhalen uit de Bijbel, best spannend.
Mijn broer was misdienaar en mocht soms bij een bruiloft of uitvaart
als misdienaar helpen onder schooltijd.
Ook weet ik nog dat we novene baden,
dat was 10 keer Onze Vader en Wees gegroet bidden,
daarna even de kerk uit en weer naar binnen
om overnieuw te beginnen.
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Tijdens de schooltijd gingen wij te biecht, klas na klas.
We hadden het er onderling over wat we in de biechtstoel zouden zeggen
want ja, wat was nou stout?
We kwamen er altijd genadig vanaf door als boete doening vijf keer
het Onze Vader en Wees Gegroet te moeten bidden.

Glas in lood ramen Mariakapel:
engel met doek, Geestesduif en engel met kaars
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De Doopvont stond vroeger op de plek waar jaren later de altaartafel
in de Mariakapel stond opgesteld.
Op Paaszaterdag kon daar wijwater worden gehaald
wat vaak een natte Doopkapel gaf.
De Mariakapel werd met de bouw van de ontmoetingsruimte
ingericht als dagkapel.
Tot het allerlaatst is de Kapel een dierbare plek voor heel veel
passanten, die een kaarsje wilde opsteken of een gebedsintentie bij
Maria wilde achterlaten.
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Aan de veranderingen in de liturgie ontkwam ook de OLVG niet.
Het Nederlands deed zijn intrede en jongeren introduceerde
hun beatmuziek in de mis.
Lang niet iedereen was het met de veranderingen eens.
Heftige discussies met parochianen en pastores bleven niet uit.

Het enthousiaste gastkoor “Brasil-op-weg”
had zowel voor- als tegenstanders.
In de kerk kwam het zelfs tot een
handgemeen waarbij de bril van de kapelaan
het moest ontgelden.
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Vanaf januari 1970 wordt er geen plaatsengeld tijdens de mis
meer opgehaald en alle plaatsen in de kerk zijn ‘vrij’.
Aan de kerkgangers wordt verzocht voortaan hun bijdrage
aan de kerkcollecte inclusief plaatsengeld te geven.
Het minimumbedrag wordt gesteld op ƒ 1,25.
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Begin jaren ’70 verandert er veel in de structuur van de parochie.
Parochieraad en Kerkbestuur worden samengevoegd
tot R.K. Parochiebestuur, bestaande uit een dagelijks bestuur
en een aantal leden vanuit werkgroepen.
Het besturen van de scholen wordt losgemaakt van het kerkbestuur.
Het armenbestuur wordt omgezet in een charitasfonds,
dat later de Parochiële Caritas Instelling zal worden.
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Opdracht van Maria

16
15

17
16

Van de 105 jaren OLV
Geboorte Kerk heb ik er
bewust of onbewust 83
meegemaakt.
Er waren 4 rijen, naar
voren gerichte banken in
zijbeuken en middenschip,
waarvan de laatste als
‘armenbanken" reikten
tot aan de kerkdeur.
Op zon- en feestdagen was
de kerk afgeladen vol,
de mannen links en de
vrouwen (allemaal met
hoeden) rechts.
ledereen bad de H.Mis mee
vanuit een eigen kerkboek.
Het uitreiken van de
H.Communie (op de tong)
duurde vaak lang.

Alleen de pastoor en de kapelaan waren daartoe gerechtigd en alle
parochianen moesten naar voren komen en knielen aan de communiebank.
Het priesterkoor - voor leken taboe- was via deuren vanuit de sacristie en
bijsacristie (later de aula) toegankelijk voor priesters, misdienaars en
de koster en werd aan de voorzijde besloten door een communiebank.
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In 1969 komt pastoor van ’t Hart naar Wormerveer.
De laatste kapelaan, Piet Kolkman, vertrekt in 1972.
Vanaf dat moment is er dagelijks nog 1 eucharistieviering
en het aantal weekendvieringen wordt teruggebracht van 5 naar 3.
In die dagen waren de pastores ook koster.
Er wordt een akolietencollege van 12 personen opgericht.
Is het aantal van twaalf toeval of heeft het te maken met Iemand
die 2000 jaar geleden ook met 12 is begonnen?
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Vele jongens (meisjes
mochten pas veel later)
werden misdienaars. Allen
hoopten zij op assistentie bij
een huwelijk of uitvaart.

Dan kregen de jongens immers
vrij van school om te dienen
en kregen zij met een beetje
geluk een zakje bruidssuikers
van het nieuwe bruidspaar.
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Boven de pilaren waren met kopspijkers linnen medaillons
met portretten van de 4 evangelisten aangebracht,
waarvan een sprekend leek op de schilder meneer Brouwer.
Toen de kerk werd overgeschilderd zouden de schilders hem dit
evangelistenportret nog aanreiken, echter de kunstenaar had alleen
zijn zelfportret niet op linnen maar direct op de muur geschilderd,
alsof hij de grap had voorzien.
Op het overschilderen rustte geen zegen (logisch).
Nieuwe verf hechtte of dekte vaak niet en kwam met vellen naar beneden.
Er was veel tijd, geld en technische expertise nodig om de klus te klaren.
Ook werden de polychrome heiligenbeelden wit geverfd .
Met dit al heeft het kerkbestuur onze kerk wel ontdaan
van een "monumentale" status.
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In de tijd dat pastoor van ’t Hart en Nel Kramer in de pastorie van
Wormerveer woonden, zorgde Nel er voor dat niet alleen de pastorie
er keurig uit zag, maar deed zij ook klusjes in de kerk. Nel waste het
kerklinnen, verwijderde de kaarsstompjes en verzorgde ook de blo emen.
Bij hun vertrek naar Westzaan werd het stokje overgedragen aan
vrijwilligers die voortaan bloemen en kerklinnen onder hun hoede
namen.
De “Bloemengroep” paste zich zoveel mogelijk aan bij de kerkelijke
kalender.
Op donderdagmiddag werden de bloemen gehaald en op
zaterdagochtend door creatieve handen verwerkt.
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Herinneringen aan de vroegere
schoolmis, toen kinderen uit grote
katholieke gezinnen hun hele
schooltijd zes jaar lang elke
ochtend om 8 uur naar de kerk
gingen. Elke ochtend nuchter heen,
broodje mee en daarna naar
school. Zeker 10 banken links en
rechts zaten vol met kinderen
onder toezicht van meester Jorna
en enkele van zijn juffen.
En denk erom dat je niet praatte
onder de mis en op tijd op je
knieën ging en ter communie.
Het was vooral in de winters
hartstikke koud. Toch ging men
iedere zondag naar de Hoogmis,
zoals iedereen uit een Rooms
gezin.
In de Kerstnachtmis van 1944
(en twee missen daaraan vast)
was er geen stroom.
Maar wel veel kaarsen in de kerk
en tegen de pilaren waren
oliepitjes aangebracht.
Allemaal voor niets, want ineenswonder- was er stroom
en dus licht.
Maar geen kachel,
die kwam pas veel later.
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De karakteristieke toren is voor vele Wormerveerders
symbool en baken tegelijk.
Bij de sinterklaasoptocht is de toren spektakelstuk en uitvalsbasis
voor alle Pieterbazen die langs touwen naar beneden komen.
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In de oorlog haalde de bezetter de luidklok uit de kerktoren.
Helaas stond het uurwerk vaak stil, of liep vóór- of achter
en gaven de wijzers niet allemaal dezelfde tijd aan.
De technische mensen hebben door de jaren heen veel werk gehad
om de weerbarstige klok op orde te krijgen en op tijd te houden.
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Prachtig dat er ruim na de oorlog weer een nieuwe klok werd
aangevoerd. Jong en oud waren bij de inzegening.
De klok was geheel tot voor in de kerk gerold en aan een driepoot
opgehangen. Pastoor Van Houten luidde de klok daar voor het eerst
en korte tijd later werd de klok naar zijn hoge plaats in de toren
opgehesen.
Hoge torens vangen veel wind en in 100 jaar gaat er steeds wat stuk.
Het kruis met haan is wel eens gevaarlijk scheef gaan hangen en moest
vervangen worden.
De haan is door de fa. Kooijman in de werkplaats opnieuw van bladgoud
voorzien. Een aannemer heeft ooit een steiger langs de toren gebouwd
voor broodnodige reparatie van het metselwerk. Bij die gelegenheid
klom pastoor Van 't Hart zelf op de hoge ladder om het schilderwerk
aan de punt van de torengevel uit te voeren. Dapper werk!

26
25

27
26

Uit een verslag van de
Kindernevendienst januari 1987:
“Fris van start met een nieuwe ploeg
vrouwen en fris was het zeker deze
morgen.
Er waren ondanks deze koude en het
daarmee gepaard gaande schaatsen,
toch een aardig groepje kinderen.
Het Evangelie handelde over
Johannes de Doper.

H. Theresia
H. Martinus

We hebben aansluitend uit de
kinderbijbel dit verhaal voorgelezen
en de kinderen om de beurt een
stukje laten voorlezen. Daarna de
vragen die we erbij hadden gemaakt,
behandeld. Er waren oorkondes
gestencild en die konden worden
bewerkt naar de kinderen hun idee.
Dit werd leuk en ze werden samen
met die van de kleintjes aan het
altaar bevestigd”.
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De katholieke basisschool St.Jozef naast de kerk, kreeg de naam
Bisschop Romeroschool en werd interconfessionele school Toermalijn.
De catechese vanuit de kerk op school kwam te vervallen.
Om de week kregen kinderen van klas drie, vier en vijf nu
kindercatechese op de pastorie, geleid door een groepje vrijwilligers.
Het jaarlijkse afsluitende uitje met de trein, was een groot succes.
De kinderen kregen hun plaats in de kerk doordat vrijwilligers
de kindercatechese oppakten en ook de kindernevendienst verzorgden.
Met Kerstmis was er een versierde kinderkerstboom,
met Palmpasen stond het altaar vol versierde palmpaas-stokken
en fruitbakjes
Met Pasen gingen zij paaseieren zoeken in het Wilhelminapark.
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Mijn 1e klus bij de O.L.V. Geboortekerk (ongeveer 1960) liep via
schildersbedrijf G. Kooijman.
De kerk moest van buiten geschilderd worden.
De hoogte was moeilijk bereikbaar dus werd er een ladder van 2x22
sporten neergezet. Die was te kort om de kap te bereiken.
Geen probleem. Er werd een ladder van 10 sporten opgebonden.
En zo werd het een pittige klus voor een 16 jarige om tientallen keren
per dag op en neer te klimmen. Er waren nog geen steigers.
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Mannen met rechterhanden hebben door de eeuw heen,
ongelofelijk veel onderhoudsklussen in eigen beheer verricht.
Wat een geluk als een timmerman, lasser, schilder, elektricien,
aannemer, handige klusjesman of tuinman,
zich aanbiedt mee te willen helpen klussen.
Zij draaiden de hand niet om, om bijna onmogelijk lijkende klussen
en mankementen te kunnen oplappen en herstellen.
Onbetaalbare krachten in en rondom Gods Huis!
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Een paar opsommingen:
Het kerkdak van een nieuwe bitumenlaag voorzien;
Alle binnen- en buiten schilderwerk in kerk en pastorie;
Nieuw liturgisch centrum bouwen;
Verstopte toiletten en opgebroken kerkplein;
Nieuwe leien op het kerkdak voorportaal;
Binnenplein en kerktuin realiseren;
Onderhoud tuinen;
Gietijzeren hekwerk in oude glorie herzien, gelast en geschilderd;
Lampen hoog en laag vervangen,
Toren- uurwerk smeren, zomer en wintertijd bijstellen,
Doorgeroeste trekstangen van klokkentoren vervangen;
Bij wateroverlast kelders leegpompen; etc. etc.
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Vele vrouwen zijn door Kindernevendienst, Kinderkerkviering,
Kindercatechese betrokken geraakt en gebleven bij de parochiegemeenschap
tot op de dag van vandaag.
Vrouwen voerden de taken uit in de vele werkgroepen.
Het Parochiebestuur bestond (vroeger) voornamelijk uit mannen.
Iemand vertelde dat zij met de volgende woorden werd begroet in de
Parochievergadering.
“Zo kom jij als snotneus ons nu even vertellen wat we doen moeten?”
Al doende werd onze inzet als vrijwilligers toch zeer gewaardeerd en ben ik tot
op heden nog actief.
Mijn Rijke Roomse jeugd heeft me toch een stevige basis gegeven,
waar ik mijn hele leven dankbaar voor ben.
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Toen ik aangegeven had
wel als lectrice actief te
worden moest er een
liturgisch gewaad besteld
worden. Om de maat te
bepalen toog ik op een
ochtend met mijn kleine
kindertjes naar de pastorie
en belde aan bij de
voordeur. Het luikje ging
open en huishoudster Nel
verscheen en zei dat ik
even naar de zijkant moest
lopen en daar naar binnen
zou worden gelaten.
De voordeur werd kennelijk
alleen door de pastoor en
zijn gasten gebruikt.

Later ben ik op de zolder van de pastorie geweest en ik kreeg werkelijk
medelijden met de kapelaans en huishoudsters die daar hun onderkomen
hebben gehad.
Koude, tochtige en kleine kamertjes waar zij hun verblijf hadden.
Jaren ben ik actief geweest in allerlei functies; daardoor heb ik heel veel
parochianen en parochianen van onze buurparochies leren kennen.
Dit heeft mijn leven verrijkt. In goede en verdrietige dagen heb ik de
betrokkenheid van de mede-parochianen als een warm bad ervaren.
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Om parochianen te kunnen bereiken is de Ledenadministratie heel belangrijk.
Zowel burgerlijke als kerkelijke data zoals doop, huwelijk en overlijden worden
genoteerd.
Eerst was er de persoonlijke handgeschreven kaart, daarna kwam de computer,
waarbij er een aantal programma's op de markt kwamen
die je voor de ledenadministratie kon gebruiken.
Alle gegevens moesten in de computer ingevoerd worden.
Een hele klus!
Ik ben begonnen met het programma “Kerkhulp”, daarna “Navision”
en nu moet heel RK Nederland het leden-programma “DocBase” gebruiken.
Steeds een nieuw programma leren gebruiken kost veel tijd en inzet.
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Onder pastoor van t Hart werd de kerkruimte opnieuw ingericht.
Bij pastor Pierre Wildoër werd de Ontmoetingsruimte een belangrijke
plaats voor kerkzijn buiten de kerktijden om.
Vele mensen hebben meegeholpen met de bouw en
realisatie hiervan.
De Pastoor v ’t Hartzaal werd
geboren!
Het koffiedrinken na afloop van
de mis was niet direct een
succes.
Na de viering gingen de mensen
gewoon naar huis en zeiden
tegen de koffiedames die met
potten vol koffie klaar stonden:
‘doeg,
we hebben thuis ook koffie.’
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De laatste 20 jaar is het koffiedrinken na afloop van de zondagse
vieringen een onlosmakelijk geheel geworden als onderdeel van gebed,
zang en ontmoeting. Parochianen en gasten maakten daar dankbaar
gebruik van. Dankzij vele vrijwilligers die de gastvrouweng roep vormen,
was er altijd koffie en thee voor iedereen!
Vele evenementen vinden door de week een plekje in de agenda.
Van Klaverjassen voor ouderen op zondagmiddag tot koorrepetities
in de winterdagen,
van grote regiovergaderingen tot gezellige bijeenkomsten.
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Om de kerk ook naar buiten gericht te
laten zijn, werd de Evenementen
Commissie opgericht. Jaarlijks werd
een parochie feest georganiseerd
voor alle vrijwilligers in de Technische
school aan de Krommeniërweg.
Ook tijdens de Braderie werd
de kerkdeur wijd opengezet
en kwamen velen de kerk
binnenlopen en een kaarsje opsteken.
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De Rommelmarkt-Braderie in juni en september, groeide uit tot een
activiteit waar heel velen zich mee bezig hielden. Eerst bleef het beperkt
tot een tentoonstelling in de kerk, met koffie en thee met eigen
gebakken taart in de ontmoetingsruimte en verkoop van bloembollen op
het kerkplein. Later werden grote schragen en plaatmaterialen
aangeschaft waardoor het zich ontvouwde tot een ware happening.
Het hele jaar door werden spullen verzameld door een groep
enthousiaste parochianen. Op de kramen stonden boeken en platen,
allerlei 2 e hands materiaal en speelgoed.
Er was de verkoop van truien en sokken door de Handwerkclub.
Mensen die de braderie bezochten kwamen bij ons langs om te
snuffelen en wat te kopen, maar ook voor een gezellig praatje.
Soms sprak je iemand die even binnen in de kerk was geweest. Ze zeiden
dat ze de kerk erg mooi vonden. Ze waren nooit eerder in onze kerk
geweest.
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De laatste “Braderie Rommelmarkt” werd gehouden
op zaterdag 1 september 2018.
Heel veel mensen die soms al jaren de rommelmarkt bezochten,
vonden het jammer dat we er mee stopten.
“Je kon hier zo heerlijk struinen tussen de dozen met spullen en de
boeken, het was altijd gezellig”.
Maar eens komt er een einde aan, de kasten zijn leeg
en alles is opgeruimd.
Door de jaren heen is er een bedrag van rond de € 65.000
binnengehaald.

42
41

Detail van het Hoofaltaar: Offer van Abraham en Isaack

43
42

Om de kosten rondom de kindercatechese zelf te kunnen verdienen,
werd de Oliebollen Verkoop bedacht.
Zo werd elk jaar vele honderden oliebollen, appelflappen en
rozijnenbollen bij iemand thuis gebakken en verkocht. Via een
kampeerbus op het kerkplein naar de keuken van de pastorie,
om uiteindelijk bij vele mensen op tafel terecht te komen.
Heel veel handen van heel veel vrijwilligers waren de laatste week van
december volop bezig. Alleen samen kon men deze klus klaren.
En… trouw stond er een Mariabeeldje op de plank in de keuken en
waakte over de veiligheid. Totdat.. vanwege het brandgevaar en nieuwe
brandweerverordeningen het bestuur toch moest besluiten
dat het oliebollenbakken op gaspitten, een te gevaarlijke activiteit was
en is het zelf bakken gestopt.
De oliebollen werden toen voor een zacht prijsje ingekocht
bij een echte bakker.
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Oudejaarsdag werd een druk bezochte instuif, waar koffie en Glühwein
met oliebollen, muziek en een Jeugdorkest, er voor zorgde dat het oude
jaar goed werd uitgeluid.
De opbrengsten van de oliebollenverkoop heeft door de jaren heen veel
geld in het kerk-laatje gebracht, waardoor extra activiteiten uitgevoerd
konden worden.
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Als de koorzolder kon praten zouden we heel wat spannende verhalen
kunnen horen. Gelukkig maar dat dit niet zo is.
In de loop van de jaren zijn er heel veel mensen met mooie
en minder mooie stemmen maar wel altijd met passie en enthousiasme
geweest, die in welk koor dan ook hun bijdrage leverden aan de
vieringen in de kerk.

Omdat de trap naar de koorzolder op het laatst een bijna onneembare
vesting bleek te zijn voor onze ouder wordende koorleden, heeft het
koor besloten om beneden naast het kleine orgel zich op te stellen.
Dameskoor ging als laatste op in het koor Cantare en het Herenkoor
heeft nog wel tot 2013 boven op de koorzolder gezongen.
Vanwege de hoge leeftijden van zowel koorzangers als de organist /
dirigent is het Herenkoor toen opgeheven.
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Een aparte vermelding verdient ook het zg “rouw-en-trouwkoor”
dat vanaf 2006 een oecumenische ondersteuning kreeg,
waar we allemaal blij en content mee waren.
Door het overlijden van Ben Schenk, de man van de toenmalige
parochievoorzitter en lid van de PKN-kerk was zijn oecumenische
uitvaart vanuit de OLVG-kerk.
Beide koren uit beide kerken verleende hieraan hun medewerking.
Deze ondersteuning van een gemengd koor uit beide kerken is sindsdien
voortgezet.
En de oecumenische samenwerking is altijd tot volle tevredenheid
gebleven en werd ook een Ave Maria uit aller kelen meegezongen.
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Eens in de drie weken werd de kerk schoongemaakt door een groep
kerkwerkers(sters). Vroeger waren er meerdere groepen werkers(sters).
Dan werd er vanaf de preekstoel medegedeeld, welke groep er deze week aan
de beurt was. Een klus die afgesloten werd met samen koffiedrinken met de
pastoor in de pastorie. Met Sinterklaas werden de kerkwerksters verblijd met
een pakje en een klein gedichtje. Op pakjesavond brachten pastoor v.h.Hart en
Nel Kramer het pakje bij de kerkwerksters in de brievenbus.
Als het te groot was, werd er aangebeld en het pakje vlug afgegeven.
Door al die jaren heen hebben vele parochianen de kerk schoon gehouden.
In het begin met bezem, dweil en stofdoek en na de verbouwing ook met de
stofzuiger vanwege de vloerbedekking.
Na de verbouwing en na de brand (2014) bij de buren, hebben vele
parochianen geholpen om de kerk weer schoon en netjes te krijgen.
Maar de werkploeg is erg uitgedund geworden.
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De parochie heeft een rijke geschiedenis met kindercatechese.
Met de komst van pastor Wildoër werden ouders meer betrokken bij Eerste
Communie en Vormsel. Om de 14 dagen kwamen de kinderen na schooltijd
bijeen in de ontmoetingsruimte. Daar werden onderwerpen behandeld over
de schepping, de symbolen, vreugde en verdriet, en een speurtocht door de
kerk. Ook werd er geknutseld, getekend en natuurlijk gezongen.

Het project De Ketting was bedoeld
voor de periode tussen Communie
en het Vormsel.
Ook hier kwamen ze om de 14 dagen
samen in de kerk.
Bij de voorbereiding op het vormsel
was er een samenwerking tussen
school, bij gastouders thuis en in de
ontmoetingsruimte.

Daarnaast waren er andere activiteiten: uitjes naar de Bavo in Haarlem,
de Abdij van Egmond, Onze Lieve Heer Op Solder en het Bijbelsmuseum in
Amsterdam.
Met Kerst was er een kerstspel.
Met Palmpasen was er de oecumenische viering. Naast de kerk-intocht met de
eigengemaakte palmpaasstokken, ging men na de viering in optocht naar de
ouderen in de verzorgingshuizen. Daar werden de ouderen ook verblijd met
eigengemaakte fruitbakjes waarvoor het fruit op school was ingezameld.
Alles begeleid met een mooie Paaswens van de Gezamenlijke Kerken
Wormerveer en in samenwerking met de Toermalijnschool.
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Als afsluiting van het kindercatechesejaar was er het “Levend Ganzenbord”
spel. Dit werd gehouden op het schoolplein van de Toermalijnschool.
Met o.a. spekhappen, blikken omgooien, zak lopen, spijkers slaan, ring gooien
en nog veel meer. Als afsluiting een ijsje voor iedereen.

50
49

51
50

Aan het einde van de 20e eeuw is de keuken van de pastorie opgeknapt
en voorzien van nieuwe vloerbedekking.
In januari 2000 ging voor de eerste keer op woensdagmorgen de zijdeur van de
pastorie open, voorzien van een vlag en een reclamebord aan de voorgevel.
Het begin was moeizaam.
Gelukkig heeft de tijd uitgewezen dat dankzij de vele vrijwilligers de koffieinloop een succes werd.
Het werd elke woensdag een feestje met jaarlijks Sinterklaas cadeautjes,
een Kerstkaart en oliebollen op Oudejaarsdag voor alle bezoekers.
In de zomer zaten we lekker buiten in de tuin waar volop van genoten werd.
We zijn dankbaar dat we ruim 19 jaar met elkaar de Steeg als een gastvrije
inloopochtend hebben kunnen presenteren, en zo niet alleen de gasten een
dankbaar uurtje konden bezorgen maar we ook als vrijwilligers er rijker van
zijn geworden.
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Nadat De Steeg van start was gegaan werd de
kleine keuken geschilderd en opgeknapt.
Er werden twee gasfornuizen geplaatst en een
klein aanrecht met kastjes.
Doelstelling was om een keer in de week, op
woensdagavond, een diner te presenteren
waarbij iedereen welkom was.
Gedacht werd aan 20 gasten en aan vier
kookploegen van drie personen. In oktober 2000
werd begonnen met de Smulpaap.
Doelgroep waren diegene die het gezellig vonden
om een keer in de week met elkaar te eten.
In het begin was de aanloop summier, maar langzamerhand kwamen er
vaste gasten. Na een half jaar kreeg De Smulpaap een trouwe ploeg
bezoekers, sommigen zelfs 19 jaar lang. Het bijzondere was dat iedere
kookploeg haar eigen specialiteit had, zodat de gasten elke keer weer
verrast werden. Onder de gasten ontstonden mooie vriendschappen.
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Aan de parochie is ook de Uitvaartvereniging St. Barbara verbonden.
De dragers werkten voornamelijk in ploegendienst, en waren overdag dus
ook beschikbaar.
De kist werd vanuit het huis van de overledene naar de kerk door zes dragers
op de schouders gedragen, soms zelfs vanaf Plein 13.
Het was dan behoorlijk zwaar op je schouders . Pas in 1960 was er een handkar
beschikbaar. De mis was altijd in het Gregoriaans. De begrafenis vond plaats
op katholieke gedeelte van het oude kerkhof. Bij vorst moest je extra oppassen
dat je niet uitgleed bij het met touwen neerlaten van de kist !
1x per jaar was er jaarvergadering in het verenigingsgebouw van
Commandeur aan de Zaanweg , dan kreeg iedere drager 10 gulden (en een
flinke geslachte kip van poelier Jur van der Laan).
Als drager was je zo’n 3 uur bezig , daarvoor kreeg je dan 1 gulden en soms
wat fooi. (1 keer hadden zelfs 1 gulden fooi per persoon)
Naast het gewone zwarte pak met witte handschoenen en hoge zwarte hoed ,
was er ook bij een duurdere uitvaart een “1e klas pak “ mogelijk , met
meerdere tressen.
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Jaarthema’s vormden vele jaren een rode draad door de vele
parochiële activiteiten. Sinds de jaren ’90 werden deze thema’s
ook met de buurparochies in regio Zaanstreek Noord ontwikkeld.
Er waren stickers met het logo, start- en afsluitingsvieringen,
thema avonden en jaarthema middagen op sportvelden.
Met hart en handen
Zien met andere ogen
Ja, ik ben er
Op verhaal komen
Geloven gaat verder
Geloof leert doen
Plaats van allen
Leven uit de Bron
Wat bezielt jou in Godsnaam
Al tijd voor God
Om mensen bewogen
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Kom over de brug
Elkaar Verstaan
Stromen van Geloven
Eenheid in Verscheidenheid
Tochtgenoten
Om-armen
Leven met aandacht
Laat je raken
Hem achterna
Omzien naar de Ander
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De parochiekerk is een plaats waar het geloofsleven van een katholiek zich
voor een groot deel afspeelt Woorden waarmee de sacramenten worden
aangeduid zijn in de afgelopen eeuw gewijzigd. De grote haast waarmee het
Heilig Doopsel moest worden voltrokken is niet meer. De jongste generatie
ouders spreekt steeds vaker over ‘de Doping’. Van geloof krijg je energie en
inspiratie door de genade van de Heilige Geest, maar doping is toch iets
anders. Het Aannemen of Aangenomen worden is veranderd in je Eerste
Communie doen. (tegenwoordig voor een aantal ook de laatste Communie).
Plechtig Aannemen bestaat niet meer, maar het Vormsel heeft deze plaats
ingenomen. De Heilige Mis of het Heilig Misoffer is het vieren van de
eucharistie geworden. De biechtstoelen staan al heel lang leeg. Ook de
boeteviering is verdwenen bij gebrek aan belangstelling. Aan het begin van
ieder gelovig samenkomen is er een moment van inkeer in schuldbelijdenis
en gebed om vergeving. Veel mensen spreken dat zij getrouwd zijn door
pastoor… of kapelaan … In de huwelijksvieringen zijn het de huwenden zelf
die elkaar het sacrament toedienen. De pastor is daar namens de kerk
getuige van. Het bedienen of H. Oliesel als allerlaatste sacrament heet
Ziekenzalving. Namen zijn veranderd, Gods nabijheid is hetzelfde gebleven.
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Jaarlijks werd de Kerststal opgebouwd.
Door de jaren heen heeft zij nogal wat veranderingen ondergaan.
De beelden werden vervangen en opnieuw aangekleed. Ook de stal had diverse
gedaanten. In vroeger dagen werd er van eierenkratten een basis gebouwd die
daarna bekleed werd met papier dat beschilderd werd.
In later jaren werd er een uitneembare kerststal gemaakt.
Bijzonder was de zwevende kerstengel die aan de herders het goede nieuws
bracht.
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“Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte openstaat……
Zo dikwijls zongen we dit lied bij de opening van onze vieringen.
Een tekst die zei wat we voelden op deze dierbare plaats.
Met een kerkdeur die we zo graag openzetten voor iedereen die langskwam
en mee wilde zingen, mee wilde bidden en vooral het leven van buiten
de kerkdeur voor Gods Aangezicht wilde brengen.
Ons parochieblad heet niet voor niets “De Open Deur”.
Zomaar een dak… een liedtekst dat bij de naderende sluiting van ons
kerkgebouw, ons weemoedig naar boven laat kijken. Niet omdat het dak
letterlijk wankelt, maar omdat er onder dit dak zoveel lief en leed in woord en
gezang gestalte kreeg. We vierden hier immers het verhaal van God met de
mensen. Niets meer maar ook niets minder.
Altijd met passie en aandacht voor de mensen die zich hier thuis voelden en
voor hen die onze gasten waren. Het dak van de OLV Geboortekerk aan
de Markstraat is immers niet ‘zomaar een dak boven zomaar wat hoofden’.
Het gebouw omarmt de biddende en vierende gemeenschap als de warme
mantel van Maria en de uitgestoken handen van Jezus.
Meer dan een eeuw lang heeft het beschutting geboden aan parochianen
en anderen, die hier samen hun geloof vorm en inhoud hebben gegeven.
Die hier samenkwamen om troost en heil te bidden en te zingen.
Om vervolgens na de viering hun geloof handen en voeten te geven.
Twaalf en een halfjaar mocht ik hier voorganger zijn en het pastorale werk
zichtbaar maken onder en voor mensen. In deze OLVG kerk voel je je gauw
op je gemak. De akoestiek is prima dus mee-bidden en mee-zingen deden
en konden de gelovigen volop.
We hebben in al die jaren veel hoogtepunten gekend, veel lief en leed gedeeld.
In dit boekje staan verschillende verhalen van fantastische mensen
waarop je als pastor altijd een beroep kon doen.
Bijzonder jammer en verdrietig dus dat de ouder wordende gemeenschap
de lasten niet meer verder kunnen dragen en we realistisch de naderende
sluiting onder ogen moesten zien.
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Zomaar een dak boven wat hoofden… waar zo heel velen de handen uit
de mouwen staken om het dak boven alle hoofden ook wind- en watervrij te
houden. Een mooi stevig houten dak waaronder de gelovigen veilig konden
zitten, knielen, bidden, gaan en staan.
Waar duizenden kaarsjes zijn opgestoken voor evenzovele oprechte
gebedsintenties vanuit evenzovele mensenharten.
Waar mensen luisterden, werden geraakt, zich lieten horen en met elkaar
iedere nieuwe dag deden wat gedaan moest worden, om het verhaal van
de Levende Jezus handen en voeten te geven.
Om recht te doen en liefde te zaaien in levens waar liefde en recht niet
vanzelfsprekend aanwezig waren. We blijven elkaar ontmoeten op de weg
naar een nieuwe toekomst waar we elkaar blijven bemoedigen in geloof,
dat God met ons meegaat waar wij ook zijn.
Op die weg blijven we gelovig zingen: monden van aarde horen en zien,
onthouden spreken voort, Gods vrij en lichtend Woord.
Vrede en alle goeds!
Ria Casalod Brakenhoff, pastoraal werkster van 2002 - 2015
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