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Het coronavirus komt langzaam richting onze streken. We merken hoe kwetsbaar we als 

mensen zijn. In de Middeleeeuwen bezweek soms grote delen van de bevolking aan de pest. 

Ze hadden geen idee hoe het kwam. Wij weten meer en toch kan niet alles voorkomen 

worden. Per week verschillen de maatregelen. Condoleren bij uitvaarten gaat anders dan het 

ging. Grote bijeenkomsten worden afgelast in het zuiden. Toch een voordeel van het 

teruglopende kerkbezoek dat onze kerken open kunnen blijven, maar 60 jaar geleden had dat 

anders geweest. Ons beeld van God is inmiddels zo veranderd dat ik gelukkig nog geen 

kerkmens heb horen zeggen dat dit een straf van God zou zijn. Bidden om het verspreiden 

tegen te gaan is het bidden om wijsheid en beheersing voor mij zelf, zodat ik het niet doorgeef 

en wijs en verstandig handel. 

Afgelopen woensdag hebben we met 30 mensen de eerste sobere maaltijd gehouden, fijn om 

te zien dat er nieuwe gezichten waren. 

Ondanks het corona staan een aantal interessante activiteiten op het programma. 

 

Pannenkoekendag in Krommenie 20 maart 2020 

Op vrijdag 20 maart a.s. is het Nationale Pannenkoekendag.  

Heel Krommenie gaat naar pannenkoeken ruiken met als achterliggend doel: bewoners kennis 

te laten maken met organisaties uit Krommenie én organisaties onderling verbinden. Inwoners 

van Krommenie kunnen gratis een pannenkoek komen eten bij een organisatie die activiteiten 

organiseert voor Krommenieërs. Deze actie is tot stand gekomen door het Netwerk Actief 

Krommenie. 

 

Op onderstaande locaties worden de pannenkoeken gebakken en kunt u tussen 16.00 – 18.00 

uur een pannenkoek eten: 

 

- Dorpshuis Krommeniedijk 

- Petruskerk, Snuiverstraat 2 

- DoopsgezindeVermaning,  

- Buurtcentrum De Pelikaan 
 

Het wereldrecord zo snel mogelijk pannenkoeken bakken staat 

op 80 pannenkoeken in 17 minuten.  

Dat kunt u natuurlijk niet van de organisatie /vrijwilligers 

verwachten, maar we hopen wel dat het een groot succes gaat 

worden. 

 

Hoort zegt het voort, en neem uw vrienden en buren mee.  
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Activiteiten voor de Vastenaktie 2020 
Zondag 15 maart  Klaverjassen 
Maandag  23 maart  Vastenmaaltijd  
Maandag  23 maart    om 19:30 uur lijdensmeditatie 
Zondag 29 maart  Bridgen 
Zaterdag  4 april   Boekenmarkt 
Zondag  5 april    Actiedag  
Dinsdag  7 april   Vastenmaaltijd  en om  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 
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  
□ 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.  
 
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  

 
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!!!!! 
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Gebed bij de maaltijd 
 
Moge God ons sterken  
om water te delen 
dat onze dorst lest 
naar lichaam en geest. 
Dankbaar zijn we voor allen 
die ons als leven gevend water omringen. 
God, zegen ons en deze maaltijd. 
amen. 
 
 
 

AGENDA 

 

 Maandag, 10.00 uur Pastorie, Bijzondere Vieringen 

 Woensdag, 10.00 uur Ontmoetingsruimte, “Koffie inloop” 

 Vrijdag, 16.00 – 18.00 uur Ontmoetingsruimte, Actief Krommenie,  Pannenkoekendag 

 Vrijdag 15.30 uur Oecumenische viering in Rosariumhorst 

 Verzorgd door de Ned. Gereformeerde kerk 

 Zaterdag, 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang 

Voorganger: Pater G. Noom 

 Zondag, 10.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 
Voorganger: Pastor R. Casalod. 

 

De collecte vorig weekend was € 359,93. 

 

Allemaal een fijn weekend en een goede week erna gewenst. 

 
 

SYMBOLISCHE BLOEMSCHIKKING 

3e zondag in de 40-dagentijd: 14-15 maart 2020: 

Bron van Leven” 

“Heer, geef mij van dat water, horen wij een Samaritaanse vrouw aan Jezus vragen. Het gaat 

vandaag over dorst, droogte en water. Ook wij kunnen ons herkennen in situaties van droogte, 

uitputting, gebrek aan inspiratie. De 40 dagentijd verwijst van zichzelf al naar de woestijn. 

Wanneer wij droogte en woestijn in ons leven ervaren, kunnen wij ons aansluiten bij het 

verlangen van de samaritaanse vrouw, naar water, naar nieuw leven. 

 

De bron van leven wordt gesymboliseerd door de blauwe fontein van bloemen. 

 
 


