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Corona Maatregelen 
De toename van het aantal coronabesmettingen geeft aanleiding tot grote zorgen.  

Aan het begin van de week was er overal grote boosheid over het geval ‘Staphorst’.  

Zulk een onverantwoord handelen dat gevolgen heeft voor heel kerkelijk Nederland  

waar men uiterst zorgvuldig de regels toepast en kerken tot één van de veiligste 

plekken maakt om in het openbaar samen te komen.  

De verdere toename van het covid virus dwingt nu weer tot verdere maatregelen.  

En net als dit voorjaar zal dit ook ingrijpende gevolgen hebben voor ons kerk-zijn.   

Toen was het Pasen dat ‘niet doorging’. Nu dreigt Allerzielen op een andere wijze te 

moeten worden ingevuld.  

Het aanmelden voor een viering is vanaf heden in de Petruskerk dus weer verplicht.  

Via de website of via telefoonnummer 06-83119817 tussen 10.00 uur en 21.00 uur. 

 

Het aantal mensen dat kan worden toegelaten is onderwerp van overleg tussen de 

bisdommen en de overheid en kan dus variëren.  

Meer informatie op de website van het bisdom Haarlem https://www.bisdomhaarlem-
amsterdam.nl/?p=news&id=4365&t=Aanpassing+corona-maatregelen 
 

De viering van zaterdagavond 10 oktober wordt opgenomen  

en zal te zien zijn via ons eigen You Tube kanaal: 

https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w 

 

Het gezamenlijk koffiedrinken in de Vermaning gaat komende woensdag vanwege 

corona niet door. 

 

 

Grote kerkschoonmaak 
Moest ik vorige jaren schrijven dat zeer weinigen zeer veel hebben gedaan.  

Dit jaar was er van maandag tot en met donderdag morgen een enthousiaste groep 

dames en heren aanwezig die kerk, ontmoetingsruimte en pastorie.  

Ook was het fijn om te zien dat er ook een delegatie van ‘Wormerveerse’ parochianen 

actief was.  

Er is flink aangepakt en alle hoekjes en gaatjes zijn meegenomen. 

Dank, heel veel dank voor deze klus. 
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|We kregen bericht dat de Godslamp uit de Mariakapel van de 

OLV Geboortekerk een plaats heeft gekregen in de Jozefkerk. 

En eind september is de Corneliuskerk in Limmen in gebruik 

genomen na de verwoestende brand van twee en half jaar 

geleden.  

De ambo en het altaar uit Wormerveer hebben daar een plaats 

gekregen. 

Wanneer U op onderstaand linkje klik krijgt u een verkorte 

viering waarin mgr. Hendriks voorgaat en de regiopastores 

en waarbij het liturgisch meubilair in al hun ‘glorie’ schittert. 

https://youtu.be/A8XWRQ2o38Q 

 

Bedevaart 
Ieder jaar gaat de KBO samen met de St. Petruskerk naar Onze 

Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo voor de Bedevaart.  

Dit jaar voor de 64ste keer en het was anders dan anders.  

Vanwege de corona konden wij geen gebruik maken van de 

Genadekapel, deze is te klein om heel veel bezoekers te kunnen 

herbergen.  

Daarom werd er uitgeweken naar de Bedevaartkapel.  

Daarin kunnen vele honderden mensen en voor onze kleine 

groep was er voldoende ruimte.  

Door de corona was het animo ook veel geringer.  

Met de bus en met de auto kwamen de bedevaartgangers naar 

Heiloo  

en waar het in grote delen van Noord-Holland een natte 

bedoening was, was het in Heiloo droog.  

Wij konden aan het eind zelfs even naar buiten.  

Onder leiding van pastor Matthé Bruijns, die een mooie viering 

voorbereid had, werd eerst aandacht geschonken aan het 

jaarthema: Verlangen & Hoop.  

In de lezingen kwamen sterke en bijzondere vrouwen uit de bijbel naar voren, ook 

over hun verlangen en hoop. 

Na de gebruikelijke koffie met wat lekkers liepen we terug naar de Bedevaartkapel 

voor het tweede deel van de bedevaart, het lof met het rozenkransgebed. 

Hierbij werden de opgeschreven intenties uitgesproken en opgenomen in het 

rozenkransgebed. 

Na afloop nog even naar buiten om in de kring afscheid te nemen en voldaan naar huis 

te gaan, met de bus of met de auto. 

Dank voor aan allen die hierbij aanwezig waren. 

met vriendelijke groet 

Peter C.S. Smit, voorzitter 
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Ter bezinning 
Wie uit is op eerst en meest 

heeft niets meer te winnen, 

maar alles te verliezen. 

 

Wie achteraan staat 

en leeft van laatst en minst, 

heeft niets meer te verliezen 

en kan alleen nog winnen. 

 

Op de maaltijd van het samenleven 

nodig je best de minsten uit: 

armen, gebrekkigen, kreupelen en blinden, 

zij die nooit kunnen terugbetalen 

wat je voor hen doet. 

 

Hou het maar gratis 

en besef 

dat de belangrijkste dingen van het leven 

toch niet te betalen zijn. 

 

Zo gaat het er aan toe 

wanneer Ik-zal-er-zijn-voor-u 

de enige God mag zijn. 

 

Vieringen volgend Weekend 
 

Zaterdag 17 oktober  

Woord- en Communieviering 

pastor R. Casalod – Brakenhoff 

https://zaterdag17oktober2020.eventbrite.nl 

 

Zondag 18 oktober  

Woord- en Communieviering 

pastor R. Casalod – Brakenhoff 

https://zondag18oktober2020.eventbrite.nl 

 

 

Dit weekend is er in het rieten mandje de collecte voor Wereldmissiedag.  

Dit is onderdeel van de solidariteitsactie in alle ongeveer 3.000 bisdommen over de 

hele wereld.  

Op alle continenten volgen de gelovigen de oproep van paus Franciscus om kerkelijke 

hulpprojecten in de armste landen van de wereld,  

zoals bijvoorbeeld in West-Afrika, te ondersteunen.  

https://zaterdag17oktober2020.eventbrite.nl/
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Stelt u zich eens voor: als slechts tien procent van alle katholieke gelovigen daaraan 

meedoet, 

dan betekent dat dat over de hele wereld meer dan 120 miljoen mensen meedoen.  

Wij nodigen u uit, vandaag deel te nemen aan deze solidariteitsactie met uw bijdrage.  

Samen kunnen we veel tot stand brengen. Hartelijk dank 

 

Zaterdag 24 oktober 

Eucharistieviering pater G. Noom 

https://zaterdag24oktober2020.eventbrite.nl 

 

zondag 25 oktober 

Woord- en communieviering  

pastor M. Bruijns 

https://zondag25oktober2020.eventbrite.nl 

 

Lichtjesavond Krommenie 2020 
 

Ook dit jaar organiseert de Raad van Kerken Krommenie weer een Lichtjesavond in 

Krommenie. 

Op vrijdag 6 november is er gelegenheid om uw dierbare overledenen te herdenken en 

hun namen te noemen, zodat we ze niet vergeten.  

Gezamenlijk gaan we in een stille lichtjestocht naar de begraafplaats. 

 

Wilt u helpen deze lichtjesavond tot een succes te maken?  

-Vertel iedereen die u kent dat we deze mooie avond weer organiseren en dat iedereen 

uit Krommenie welkom is,  

ook al zijn ze niet aangesloten bij een kerk of ligt de dierbare niet begraven op de 

begraafplaats.  

 

-Bewaar dan lege potjes van Hak, jam, pindakaas (geen babyvoeding of andere kleine 

potjes) voor ons en lever ze in bij de kerken in Krommenie. 

 

-Bent u op vrijdagmiddag vanaf 13:00 uur vrij en kunt u helpen met het klaarzetten en 

aansteken van de vele potjes?  

-Maar ook op de avond zelf zijn er vele handen nodig. Bij de toegangscontrole, bij het 

aansteken van de grafkaarsen, verkeersregelaars.  

-Opruimen doen we samen op zaterdagochtend vanaf 09:30 uur. Vele handen… .  

 

Meld u aan via lichtjesavond@t-mobilethuis.nl dan vertellen we u graag wat de 

bedoeling is.  

Voor vragen kunt u contact opnemen met Elvira Mollee-Drummen 06-48269444.  

Alle informatie in de Nieuwe Rots die verschijnt in de week van 19 oktober. 

 

Om de kosten voor deze avond te dekken, hebben we dit goede doel aangemeld bij de 

Actie Warm Hart van de KRO-NCRV.  
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Zij steunen het project met de meeste stemmen met een financiële bijdrage.  

Wij vragen uw stem voor de organisatie van de Lichtjesavond 2020 in Krommenie.  

Met deze bijdrage kunnen we de kosten voor de aankleding en muziek en ontelbare 

kaarsjes dekken.  

Stemmen kan door iedereen, lid of geen lid van KRO-NCRV. (max. 1 stem per 

mailadres). 

Uw stem is pas geldig na het invullen van naam en adresgegevens EN na bevestiging 

via de link in het mailtje dat u ontvangt. 

 

 

Dus steun de organisatie van de Lichtjesavond Krommenie en stem vandaag nog via  

https://warmhart.kro-ncrv.nl/goede-doelen/lichtjesavond-krommenie 

 

KRO-NCRV schenkt € 10 voor elk nieuw lid  

KRO-NCRV organiseert deze actie omdat zij gelooft in een warme samenleving, 

waarin we omkijken naar elkaar.  

Een samenleving die draait om iets minder ‘mij’ en iets meer ‘wij’. KRO-NCRV geeft 

aan drie doelen met de meeste stemmen donaties van € 10.000, € 5.000 en € 2.500 aan. 

Daarnaast geeft zij ook een donatie van € 10 aan De Lichtjesavond Krommenie voor 

elk nieuw lid dat zich aanmeldt via de actiepagina van dit goede doel op 

https://warmhart.kro-ncrv.nl/.  

U steunt De lichtjesavond Krommenie dus ook door lid te worden van KRO-NCRV 

via de actiepagina.  

Het KRO-NCRV-lidmaatschap kost € 6 per jaar. Daarmee steunt u de programma’s 

die KRO-NCRV maakt, 

krijgt u toegang tot exclusieve evenementen en ontvangt u drie keer per jaar het gratis 

ledenmagazine Vertel. 
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