
HET KEITJE 
Wekelijkse uitgave van de St.Petrusparochie 

www.st-petrusparochie.nl  

e-mail: petrusvis@planet.nl 

 

40e jaargang  no. 4 

 25-26 januari 2020 

 

Op 27 januari is het 75 jaar geleden dat Auschwitz werd bevrijd door de 

Russen. Auschwitz is het symbool geworden voor de fabrieksmatige uitroeiing 

van miljoenen mensen die de naam Holocaust draagt. Jaren geleden was er op 

televisie drie zondagavonden lang de film Shoah, waar overlevenden de 

onvoorstelbare gruwelijkheden vertelden. De rabbijn Yehuda Aschkenasy zag 

het als zijn levensopdracht als overlevende van dit kamp theologiestudenten de 

wijsheid en de kennis van het Jodendom over te dragen op de Katholieke 

Theologische Hogeschool in Amsterdam. Vorige week vrijdag hebben we met 

30 mensen op de jaarlijkse dag van het jodendom de indrukwekkende film Ida 

gekeken over een van oorsprong joodse zuster die op het punt staat haar gelofte 

te doen en op zoek gaat naar haar vermoorde ouders. 

In Nederland is op 16 januari het monument ‘Levenslicht’met een diameter van 

20 meter bestaande uit 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen –gelijk aan het 

aantal slachtoffers uit Nederland in Rotterdam gepresenteerd. Hierna zijn de 

stenen verdeeld over de 170 gemeenten, waaronder  Zaanstad. Zowel in de 

Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinticultuur zijn stenen 

belangrijk.  In het donker lichten de herdenkingsstenen op. De stenen ‘ademen’ 

in licht en symboliseren daarmee dat de herinnering aan de slachtoffers in leven 

moet blijven.  Op zondag 26 januari wordt het Levenslicht monument om 17.00 

uur op het Stadhuisplein te Zaandam onthuld door burgemeester Hamming van 

Zaanstad. Het monument is op zondag tot 22 uur te bezoeken.  

Maandag 27 en dinsdag 28 januari 2020 is het monument op het Stadhuisplein 

te zien tussen 9.00 en 22.00 uur. 

Ook de 90 struikelstenen die op verschillende plaatsen in de Zaanstreek zijn 

aangebracht op plaatsen waar joodse mensen hebben gewoond en zijn 

weggevoerd herinneren aan hun bestaan.  
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Nooit meer Auschwitz / nooit meer oorlog. We weten dat het uitzichtloze lijden 

verder gaat, maar ook dat mensen en zeker christenen zich daar nooit bij mogen 

neerleggen.  

Als het goed is hangt de Godslamp uit Wormerveer in de Petruskerk. Een zeer 

fraai stukje vakwerk uit de 18e eeuw dat in de schuilkerk van Wormerveer heeft 

gehangen en 105 jaar in de nieuwe kerk. Het wordt als volgt beschreven door 

het Catharijnenconvent.. Eikel waardoorheen trekring; bladornament en sierrad. 

Lichaam getordeerd, met palmettenrand, drie gevleugelde engelenkopjes 

waaronder bloemguirlandes en drie rocaille voluten met bloemen, bladwerk en 

palmetten waaraan kettingen. Verzilverd koper. 

Zondag 12  januari is overleden Cor Ruwiel, Hij woonde in de Rietvelden te 

Wormerveer en werd 84 jaar. Zijn uitvaart was vrijdag 17 januari waarna hij is 

begraven aan de Eikelaan. 

 

Woensdag, 22 januari is overleden Georgina Oud – Stoelinga, zij woonde in 

Rosariumhorst en werd 92 jaar. Haar uitvaart is vrijdag 31 januari om 13.00 uur 

waarna zij wordt begraven aan de Eikelaan. 

 

 

AGENDA 

 Maandag, 9.00 uur, Parochieraad 

 Dinsdag, 20.00 - 21.30 uur, Pastorie, Geloven nu 

 Woensdag, 14.00 uur Ontmoetingsruimte,  K.B.O. Bingo 

 Vrijdag 15.30 uur Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

 Zaterdag, 13.00 – 16.30 uur Ontmoetingsruimte, “Doorzetters” 

 Zaterdag, 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang   

Voorganger: Pater G. Noom 

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

Voorganger: Pastor M. Bruijns 

 

 

De collecte vorig weekend voor de Raad van Kerken was € 656,55   

 

Allemaal een fijn weekend en een goede week erna gewenst. 


