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Het Corona virus komt langzamerhand dichterbij. Wat aan het begin van dit jaar een ver van 

ons bed show was ergens in China heeft nu ook onze streken bereikt. Vorige week vrijdag kon 

ik nog in Rosariumhorst vragen voor de vredeswens wie er de afgelopen weken in Lombardije 

was geweest. Maar toen ik thuis kwam was er het nieuws dat AMC en Diemen inmiddels ook  

'aangeraakt' waren. 

De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om versprei-

ding van het coronavirus te voorkomen, zijn:Regelmatig handen wassen  

In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen  

Papieren zakdoekjes gebruiken  

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met 

ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerk-

provincie, zolang het virus nog niet onder controle is: 

tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong 

niet mogelijk  

en kan alleen op de hand worden ontvangen. 

De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant (priester); 

Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand; 

Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.  

Eén van de symptomen is verhoging van temperatuur. 

Eén thermometer kan niet hoog genoeg oplopen en dat is die van de Vastenaktie. 

Er staat al een mooi bedrag en de activiteiten moeten nog komen! 

 

Zin in Film 

 

Geboren in bordelen 

De meest gestigmatiseerde inwoners van Calcutta zijn niet de prostituees, maar hun kinderen. 

Als die fototoestellen krijgen, wordt het perspectief totaal anders. 

De Amerikaanse fotografe Zana Briski zag midden jaren negentig bij haar eerste bezoek aan 

de rosse buurt van Calcutta overal de kleuters en de kleintjes. Ze besloot de grotere kinderen 

te leren fotograferen. Terwijl de kinderen hun wereld vastleggen en zich bewust worden van 

het perspectief waarmee ze naar hun omgeving kijken, groeit hun zelfvertrouwen en lijkt hun 

toekomst kansrijker te worden. Maar lukt het ook? 

Een indrukwekkende documentaire over de spiraal van de armoede, uitbuiting van vrouwen, 

bureaucratie, hopeloosheid en hoop. Deze film uit 2004 kreeg een Oscar. Duur 85 minuten. 

Donderdag  12 maart om 20 uur 

Ontmoetingsruimte Petruskerk, Krommenie 

Nabespreking: Ko Schuurmans 
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Activiteiten voor de Vastenaktie 2020 
Woensdag  11 maart  Vastenmaaltijd 
Zondag 15 maart  Klaverjassen 
Maandag  23 maart  Vastenmaaltijd 
   en 19:30 uur lijdensmeditatie 
Zondag 29 maart  Bridgen 
Zaterdag  4 april   Boekenmarkt 
Zondag  5 april    Actiedag  
Dinsdag  7 april   Vastenmaaltijd  

en 19:30 uur boeteviering 
 

Vanaf zondag 1 maart t/m 1e Paasdag is er na de zondagsviering weer taartverkoop! 
Voor de taartenbakkers onder u:  
er hangt weer een lijst bij de keuken waarop u kunt noteren op welke datum u uw taart/cake 
of ander lekkers meebrengt! 

 
 
Vastenmaaltijd 

Woensdag 11 maart, maandag 23 maart en dinsdag 7 april is er om 18.00 uur een 
gemeenschappelijke vastenmaaltijd.  
Hierbij wordt informatie gegeven over het vastenproject. Opgave via onderstaand strookje in 
de brievenbus van de pastorie of een mailtje naar petrusvis@planet.nl 
 
Naam ……………………… Ik/wij kom(en) met …. perso(o)n(en) naar de maaltijd op  
□ Woensdag  11 maart* 
□ Maandag 23 maart* 
□ Dinsdag  7 april*   graag aankruisen welke datum 
 

Uitnodiging voor klaverjasmiddag  

Ook dit jaar is er weer een klaverjasmiddag voor de Vastenaktie en wel op 
zondag 15 maart om 13.30 uur in de Ontmoetingsruimte, 
entree € 5,00 

Tijdens de middag wordt ook een tombola gehouden. Opgeven door middel van een briefje 
of strookje naar de pastorie. 
 
Naam ……………………… Ik/wij kom(en) met …  perso(o)n(en) naar de klaverjasmiddag op 
zondag 15 maart. 
 
 
 
Bridgen voor de Vastenaktie 
De bridgemiddag is op zondag 29 maart om 13.30 uur in de ontmoetingsruimte. Wilt u mee 
doen dan graag vóór 22 maart aanmelden via een briefje op de pastorie of telefonisch op 
nummer 075-6840489  
Entreeprijs: € 15,00 per paar inclusief koffie en iets lekkers 
Ook deze opbrengst is bestemd voor het Vastenaktieproject, dus hopen we op een goede 
opkomst. 
Opgave 
Wij komen naar de bridgemiddag op zondag 29 maart 13.30 uur. 
Naam ....................................  Tel nr.  .........................  
Naam ....................................  Tel nr.  .........................  
 
U kunt zich voor de activiteiten ook opgeven via de website. www.st-petrusparochie.nl  
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OPROEP!!!!! Prijsjes. 
Voor de diverse tombola’s hebben we prijsjes nodig. Alles voor de Vastenaktie kunt u 

neerzetten onder de plank waar de boekjes voor de viering en de Keitjes liggen.  
 
OPROEP!!!!! Boeken en puzzels. 
Voor de boekenmarkt zoeken we natuurlijk boeken, maar ook cd’s/dvd’s en ook complete 
legpuzzels zijn welkom! 

Help ons om er weer een fantastische actie van te maken!!!!! 
 
Tijdens de Vastenactie wordt ook weer de bekende violenactie gehouden. Ze zijn nu volop 
leverbaar  
 

 

AGENDA 

 

 Maandag, 20.00 uur Pastorie, P.C.I. 

 Woensdag, 18.00 uur Ontmoetingsruimte, Vastenmaaltijd 

 Donderdag, 20.00 uur Ontmoetingsruimte, Zin in Film 

 Vrijdag 15.30 uur GEEN VIERING in Rosariumhorst 

 Zaterdag, 19.00 uur Woord- en Communieviering met samenzang 

Voorganger: Pastor M. Bruijns 

 Zondag, 10.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

Voorganger: Pastor T. Molenaar 

 Zondag, 13.30 uur Ontmoetingsruimte, Klaverjassen 

 

  De collecte vorig weekend was € 280,95 . 

Allemaal een fijn weekend en een goede week erna gewenst. 

 
 

SYMBOLISCHE BLOEMSCHIKKING 

2e zondag in de 40-dagentijd  7 -8 maart 2020 
“Uitverkiezing” 

We zijn getuige van de verheerlijking van Jezus op de berg. Deze gebeurtenis grijpt vooruit op het 

lijden en sterven en de verrijzenis van de Heer. De leerlingen horen op dat moment de roepstem uit de 

hemel om naar Jezus te luisteren. Geloven is geroepen zijn, op weg gaan zoals eens Abraham, met 

niets anders dan de stem uit de hemel. Die stem laat ons niet meer los. Maar daarvoor moeten we zelf 

alles loslaten wat ons verhindert op weg te gaan als verloste mensen.  

Middenin de schikking zien we de witte lelie, symbool van licht en zuiverheid. 

 


