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Deze dagen staan in het teken van het oprukkende 

coronavirus. 

Het virus dat steeds meer invloed heeft op ons 

dagelijks leven,  

maar ook steeds meer onze samenleving verdeelt 

in mensen die hun verantwoordelijkheid naar 

elkaar nemen en mensen die daar anders over 

denken.  

Het coronavirus en de beperkingen die dat de 

samenleving oplegt raken ook onze kerkelijke 

activiteiten.  

Toen het parochieblad afgelopen week verscheen 

waren diverse aangekondigde activiteiten alweer 

achterhaald door de realiteit. 

Vele plaatsen van ontmoeting blijven leeg.  

 

Het koffiedrinken, ook op woensdag, is weer stilgelegd. 

De lichtjesavond op 6 november waar zoveel mensen naar uitzien is uitgesteld in 

afwachting van andere tijden. 

Voor de viering van Allerzielen is het volgende bedacht. Er zijn daar zes 

bijeenkomsten voor vastgelegd. 

Meer dan 40 mensen moeten dit jaar worden herdacht. Dit gebeurt in 4 diensten op 

zondag 1 november en maandagavond 2 november. 

Betrokkenen hebben daar een (nieuwe) uitnodiging voor ontvangen met daarin een 

vermeld tijdstip.  

Wanneer er nog plaatsen over zijn dan worden deze via de website aangeboden.  

Het is dus niet mogelijk om zondagavond en maandagavond zo maar naar de kerk te 

komen. 

De viering op zaterdag 31 oktober en zondagmorgen 1 november zullen ook in het 

teken staan van het gedenken van onze overledenen.  

Omdat niet iedereen in de gelegenheid zal zijn de kerkdiensten te bezoeken zal de 

Allerzielenviering ook op ons You Tube kanaal te zien zijn.  

Dit is de stand van nu, maar volgende week kan het alweer anders zijn.  

Hou de website daarom in de gaten.  

 

http://www.st-petrusparochie.nl/
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Woord en Communieviering rond Allerheiligen en Allerzielen 

voorganger: pastor M. Bruijns 

https://zaterdag31oktober2020.eventbrite.nl 

 

Woord- en Communie rond Allerheiligen en Allerzielen 

voorganger: Mw. A. Henneman 

https://zondag1november2020.eventbrite.nl       

 

De viering van dit huidige weekend zal ook op You Tube worden weergegeven. 

Aangezien deze eerst bewerkt moet worden kan dit even duren. 

 

 

Afgelopen week heeft basisschool De Hoeksteen met de groepen  

1 t/m 5 het nieuwe gebouw op de plaats van de voormalige Gordijnhal in gebruik 

genomen.   

Een officiële opening en mogelijkheid om het gebouw te komen bewonderen zit er 

voorlopig niet in. 

Bij de viering van het 100 jarig bestaan van katholiek onderwijs in Krommenie vroeg 

de directie van Agora aan mij wat voor cadeau het bestuur aan de school zou kunnen 

geven.   

Een nieuw schoolgebouw waar onder- en bovenbouw weer één school zouden vormen 

zou wel zeer wenselijk zijn.  

Helaas waren er andere locaties die voor zouden gaan, waaronder de Toermalijn naast 

de OL Vrouwe Geboorte kerk in Wormerveer (die er nog steeds niet is).   

Krommenie heeft een nieuwe school, maar vanwege het ‘succes’ van de Hoeksteen nu 

(nog) te klein om de hele school te huisvesten. 

Via onderstaande link kunt een goed beeld krijgen van het nieuwe gebouw.  

https://youtu.be/eZEBnPoW0_8 

 

Lidy Cool – Meulemans viert de komende week haar 80e verjaardag.  

Namens de parochie en namens de Katholieke Bond van Ouderen heeft zij heel wat 

jarigen bezocht in al die jaren dat zij bezoekwerk doet.  

Vandaar op deze plaats een uitzondering om haar van harte te feliciteren en alle zegen 

toe te wensen voor de toekomst. 

 

Op zondag 25 oktober wordt Kato Elisabeth Maria Arens gedoopt dochter van Rik 

Arens en Angela Brakenhoff.  

Ze is de tweede dopeling van dit jaar (!) en zoals het er nu uitziet ook de laatste.  

De voorbereiding zijn we in februari begonnen, door corona is het lang niet toegestaan 

geweest om te dopen. 

 

Op maandagavond tegen middernacht 19 oktober is Riek Danko – Croese  overleden 

op de leeftijd van 90 jaar.  

Zij heeft gewoond op de Burg. van Edenstraat en sinds kort in de Rosariumhorst.  

https://zaterdag31oktober2020.eventbrite.nl/
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Woensdagavond 21 oktober 

is Wil Foekema – 

Bos  overleden op haar 

leeftijd van 69 jaaar.  

Ze woont met haar met man 

Siets op de A. 

Schweitzerstraat.  

 ‘Met jouw bescheidenheid 

was je een mooi voorbeeld 

van hoe je daar groot in kan 

zijn.’  

 

 

Vele jaren is Wil betrokken en actief geweest in onze parochie onder andere bij het 

Thematisch Koor en Rotsvast. 

Helaas kan er bij haar uitvaart niet gezongen worden door haar koor. 

 

 

In memoriam 

Donderdag 22 oktober is er vanuit de kerk afscheid genomen van Jan Schaaper.  Hij 

werd geboren in Assendelft als oudste in een gezin met uiteindelijk 8 kinderen.  

Hij groeide op in Krommenie aan de van Limburg Stirumstraat en volgde op de 

Ambachtsschool de opleiding tot schilder. Hij werkte erg precies als behanger en 

schilder.  

Van huis uit behoorde sportiviteit tot de karaktereigenschappen die je werden 

meegegeven. Hardlopen en fietsen behoorde tot de sporten die hij heel lang heeft 

gedaan. 

Hij leerde Dinie Cobelens kennen. Zij trouwden elkaar in 1963 en in de tijden van 

woningnood konden zij een woning kopen in de nieuwbouwwijk Rosarium aan de 

Wilgenroosstraat.  

Twee dochters werden er in die jaren geboren. Mooie en dankbare herinneringen zijn 

er aan die jaren.  

Jan ging werken bij het bedrijf waar ook zijn Dinie werkte in de papierwaren.  

Ze genoten van de vrijheid van het pensioen vele fietstochtjes werden er gemaakt en er 

kwamen drie kleinkinderen in hun leven.  

Helaas werd begin 2005 kanker bij Dinie geconstateerd en in enkele maanden tijd 

moest zij dit leven loslaten. Een groot verdriet in het leven. 

Jan vermaakte zich met kranten lezen, tuinieren, voetbal op de tv kijken, wandelen en 

fietsen.  

Ook ging hij oppassen op zijn kleinzoon. Er waren buitenlandse fietsvakanties.  

Al een heel aantal jaren geleden werd duidelijk dat het geestelijk minder met hem 

ging.  



Steeds weer moest hij wat inleveren en was er meer zorg nodig. Half februari ging hij 

naar de Rosariumhorst, dat al heel snel op slot ging voor bezoek.  

Uiteindelijk kwam het levenseinde heel snel voor hem na 85 voltooide levensjaren. 

Geloven werd het hem ook van huis uit meegegeven en hij is altijd een regelmatige 

kerkganger geweest.  

Boven de kaart stond: ‘Jouw handen Kracht, jouw handen Zacht, jouw handen 

opgenomen in het Christus Licht’.  

Zo hebben we hem uitgeleide gedaan en toevertrouwd aan de aarde in het familiegraf 

bij zijn vrouw Dinie terwijl de herfstzon uitbundig scheen.  

 

 

Opgeven gebedsintenties 
Bepaalde data in het jaar, een verjaardag, trouwdag, sterfdag zijn vaak momenten om 

hun namen te herinneren en te bidden voor hen.. 

Op donderdag 29 oktober van 9 - 11 uur de gelegenheid.    

Daarnaast staat natuurlijk ook de mogelijkheid open intenties op te geven op het 

wekelijkse spreekuur op,  

of via een briefje naar de pastorie, of e-mail petrusvis@planet.nl. 

 

 

Dit weekend horen de mensen die naar de kerk komen de volgende evangeliewoorden 

van Mattheus: 

Toen de farizeeën hoorden dat Jezus de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht,  

kwamen ze bij elkaar en een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem op de proef te 

stellen:  `Meester, wat is het grootste gebod in de wet?'  

Jezus zei hem: `U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel 

en met heel uw verstand.  

Dat is het grootste en eerste gebod.  

Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.  

Aan deze twee geboden hangen heel de Wet en de Profeten.' 

 

 

Een machtig koning werd erg ziek. De beste dokters van zijn land konden hem niet 

beter maken.  

- God als U mij geneest, zal ik in U geloven, riep de koning. 

- Beste koning, zei God, eerst moet jij geloven, pas dan kan Ik jou genezen.  

De koning dacht diep na.  

- Ik heb het, ik zal een grote tempel voor God bouwen, zo kan Hij zien hoeveel ik in 

Hem geloof.  

Hij liet een tempel bouwen nog groter dan zijn paleis. 

Op een dag ging de koning naar de tempel.  

- Mag ik een aalmoes? vroeg een bedelaar. - Ga weg, ik heb mijn geld nu voor wat 

anders nodig.  

Toen de tempel klaar was, zei de koning: - God, deze tempel is het bewijs van mijn 

geloof. Genees me nu.  
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- Geloof zit niet in stenen, zei God, hoe mooi ze ook gestapeld zijn.  

- Maar wat is dan 'geloven'? En de koning beval zijn dienaren alle boeken te kopen die 

over God gingen. Hij begon ze allemaal te lezen.  

's Middags smeekte een bedelaar onder zijn raam om wat brood. 

- Ga weg, riep de koning. Ik ben bezig! Maanden later was de koning klaar met zijn 

studie.  

- God, ik heb alle boeken over Jou gelezen. 

- Maar mijn beste koning, geloven heeft niet alleen met verstand te maken. Ik kan je 

nog steeds niet genezen.  

De koning was een gebroken man. 

- Wat is er aan de hand? vroeg een bedelaar.  

- Ik wil weten wat geloven is.  

- Maar koning, geloof zit in je hart. Je moet gewoon houden van de mensen en van 

God.  

's Avonds voelde de koning zijn einde naderen. Hij wou nog één keer naar zijn tuin 

gaan.  

Daar liep een bedelaar. De koning klopte op de schouder van de man en gaf hem tien 

goudstukken. Op slag was de koning genezen.  

 

De machtige koning wil het op een akkoordje gooien men God.  

‘Als ik genees, zal ik in U geloven’ zegt hij.  

Maar wat is geloven eigenlijk?  

Geloven heeft niets te maken met de grootte of de rijkdom van een gebedshuis.  

En geloven heeft ook niets te maken met verstand: hoe goed dat ook is.  

Het antwoord komt van een bedelaar: geloven heeft met het hart te maken, met liefde. 

‘ 

Het blijkt dat dit de enige manier is om echt goed te geloven.  

Nogal wat mensen vinden dat niet zo vreemd.  

Kijk maar naar het woordje geloven, zeggen ze daar zie je het woordje ‘love’ in, het 

Engelse woord voor liefde.  

En ook Jezus sprak op die manier over geloven: hou van God en van je naaste, dat is 

hetzelfde gebod.  

Nu is die ‘naaste’ wel een rekbaar begrip.  

Sommigen vinden dat de ‘naaste’ alleen iemand is, die past in de eigen manier van 

leven, van denken.  

Maar dat veegt Jezus van tafel. Je naaste, dat is die persoon die je op je levensweg 

tegenkomt.  

Wie die persoon ook is en hoe die ook is: Groot, klein, dik, dun, blank, zwart, oud, 

jong, ziek, gezond, rijk, arm, lief, nors, man, vrouw, vriend, vijand.  

Zei Jezus niet: hou van je vijand, want wat is daar zo speciaal aan om van iemand te 

houden die je graag hebt.  

Christen zijn, geloven in Jezus Dat is een hele opgave!  

Dat is ook een hele rijkdom! 

 


