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De kerstversiering hebben we deze week helaas alweer opgeruimd. 

Het feest van Driekoningen is liturgisch al op 2 januari gevierd 

en komende zondag staat De doop van Jezus op het lezingenrooster. 

Volgende week zondag 16 januari is er GEEN viering in de Petruskerk. 

De jaarlijkse oecumenische dienst is alleen online te bekijken. 

Het wordt rechtstreeks uitgezonden vanuit de Leliekerk. 

Een kerk waar we nog nooit geweest zijn met oecumenische vieringen. 

Men heeft daar perfecte apparatuur om op te nemen en uit te zenden. 

 

Maandag 10 januari is er om 9 uur weer Kerkwerken. 

Nu de kerstspullen zijn opgeruimd op zoek naar verdwaalde dennennaalden. 

 

Er is zondag nog ruimte om de viering mee te maken: 

https://zondag9januari2022.eventbrite.nl 

 

Oudejaarsdag is Duifje Vrouwe – Bos overleden op de bijzondere leeftijd van 98 jaar.  

Zij woonde aan de Padlaan.  

De komende week vindt op haar wens in besloten kring de uitvaart plaats. 

 

Normaal hoort bij een Nieuwjaarsbijeenkomst een terugblik. 

Maar ja Nieuwjaarsbijeenkomsten gaan niet door. 

 

We kijken terug op het jaar 2021 dat niet gemakkelijk was. 

Er is zoveel gebeurd dat het moeilijk is om het allemaal te reconstrueren. 

Begin januari mochten we maar 30 mensen in de kerk hebben. 

De oecumenische viering van half januari is in 5 verschillende kerken opgenomen en 

online uitgezonden. 

Maar niet alleen corona gooit alles door de war. 

Begin februari hebben we de vieringen afgelast vanwege een naderende sneeuwstorm, 

Het voordeel van je moeten aanmelden is: we wisten wie er zouden komen.  

En het was een barre dag. Een week later was er was ijs, en konden we schaatsen  
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en weer een week later was het bijna zomerse warmte in de februarimaand. 

Daarna bleef het koud tot eind mei. 

 

Pater Noom was 60 jaar priester. 

Het moest gevierd worden met 30 mensen zonder koffie met iets lekkers, zonder 

drankje. 

We hebben wel lang zal hij leven gezongen. En dat doet hij gelukkig nog steeds en 

hoe! 

De Vastenaktie verliep ook weer anders dan we gewend waren. 

De Violenaktie was  een groot succes: binnen een week was er geen viool meer te 

krijgen. 

De kweker was helemaal uitverkocht en we moesten mensen teleurstellen. 

Er werd een soepactie bedacht. Dat een groot succes werd. 

Maar liefst 26 liter soep en dat is heel veel wanneer je daarvoor allemaal pompoenen 

moet pureren.  

Met een broodje, een placemat was er toch verbondenheid. 

Er kon weer geen actiedag zijn, maar er kwam een Online Rad van Avontuur. 

En dat was een digitaal avontuur met 50 mensen tegelijk online. 

En er was er een gigantische opbrengst van 13.500 euro   

 

Daarmee gaan we de grens over van 1 miljoen opgehaalde guldens sinds de oprichting 

van de M.O.V.  

Dat is 465.500 euro 

 
 

Koor repetities waren het grootste deel van het jaar niet mogelijk.  

Pas medio september mocht er weer door koren gezongen worden in de kerk 

en dat duurde tot vlak voor kerst, toen werd het helaas weer stil.  



We kregen dit jaar een avondklok, Je moest voor 21 uur binnen zijn. 

De Goede Week diensten en de Paaswake begonnen allemaal om 19 uur. 

 

Met Pinksteren werd het aantal mensen dat in de kerk aanwezig mocht zijn  

van 30 naar 40 gebracht en in juli mochten dat er weer 100 zijn, 

maar wel met registratie, dat gaf ook een hele rij wachtenden op minder dan 1,5 meter. 

De kerk is tweemaal gebruikt voor vaccinatie, en de mensen moesten een kwartier 

blijven wachten, velen waren nog nooit binnen geweest.  

De kaarsenverkoop bij Maria liep als een tierelier. 

 

Vanaf juli was er weer koffiedrinken op zondag en woensdag, toen de restaurants weer 

open mochten. 

Een dieptepunt was de sluiting van de parochiekerk van de Martelaren. 

We konden naar een voormalige kleuterschool.  

De gemeenschap ging mee, maar door omikron is het samenkomen nu weer 

onmogelijk. 

 

In september waren er veel vele activiteiten: 

We konden dan toch nog op Kerkenpad.  

Het stadje Oudewater was een ware ontdekking. Een hele dag steeds weer iets nieuws 

ontdekken op een kwart vierkante kilometer en het weer was prachtig. 

We hielden een Boekenmarkt. De kerkzolder kreunde onder de boeken en haalde 

opgelucht adem.   3500 euro was de totale opbrengst. 

Er was weer een Parkdienst met prachtig mooi weer  én buiten mag je tenminste uit 

volle borst zingen. 

Dat is toch belangrijk voor kerkmensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We hielden een startdienst en er kon weer een barbecue zijn, 

waar door velen van gebruik werd gemaakt. 

Ook een manier om dank je wel te zeggen tegen al die parochianen die zich inzetten. 

 

Collecte opbrengsten gingen het afgelopen jaar ook via brievenbus of giro. 

De Aktie Kerkbalans leverde dit jaar het recordbedrag van € 71.000 op. 

Dat is toch ook het resultaat van de fusie van beide parochies. 

We zijn er dankbaar voor. 

 

De Bedevaart naar Heiloo kon doorgaan.  

We mochten weer binnen zingen, en niet zoals vorig jaar buiten rond een boom. 

Dat hadden we ook niet gedaan, want het hemelwater kwam met bakken uit de hemel. 

Eind november was er eindelijk de verantwoording over de sluiting van de kerk in 

Wormerveer. 

Het was fijn om te zien en te horen dat vele voorwerpen een nieuwe plaats hebben 

gekregen en dat er ruim 800.000 euro aan de gefuseerde parochie ten goede komt. 

 

Op Allerzielen konden we weer met meer mensen samenkomen dan vorig jaar. 

Vele namen werden er genoemd.  

En er waren dit jaar veel gestorvenen  

die door de jaren heen veel voor de parochie als betrokken vrijwilliger betekend 

hebben. 

Een paar dagen later ging de Lichtjesavond gelukkig door. 

Het was een windstille novemberavond.  

Met een start bij De Hoeksteen werden er vele namen genoemd 

en 2500 lichtjes brandde er op de begraafplaats.  

 

 
 



De volgende dag was er Kleding inzameling die in Wormerveer en Krommenie 

honderden kilo’s opbracht.  

Half november werd de 1,5 meter maatregel ingevoerd – mondkapje op bij 

verplaatsen.  

Er was veel georganiseerd, maar er was  geen Kerstnachtzingen 

en een paar dagen voor Kerstmis kwam de teleurstellende besluit dat vanwege de 

verslechterde toestand er geen koorzang meer is toegestaan. 

Weer een streep door iets. We zijn ongelooflijk flexibel geworden met op het laatste 

moment alles anders doen, maar het blijft telkens weer zeer doen.  

 

Dit jaar was er 1  dopeling en een paar op de wachtlijst ivm corona. 

27 parochianen werden met een kerkelijke plechtigheid uitgeleide gedaan 

waarvan 14 begrafenissen en 12 crematies.  

Vanwege corona was er geen vormsel of eerste. communie dit jaar.  

en er 1 was 1 bruidspaar dat een zegen heeft gevraagd over hun huwelijk. 

 

Aan het einde van dit jaar 

wil ik graag dank u wel zeggen tegen U  

die dit jaar onze gemeenschap trouw bent geweest, 

die tezamen bent gekomen om te danken, om te luisteren en te zingen. 

voor alle inzet, hier zichtbaar, maar juist ook onzichtbaar, 

vanuit huis, daar zijn we ontzettend rijk mee. 

Matthé Bruijns 

 

 



Het doopsel van Jezus in de Jordaan is een schitterend lichtmoment. 

Het was zijn eerste publieke daad. 

Elk van de vier evangelisten heeft er aandacht voor. 

Bij dit doopsel is het zelfbewustzijn van Jezus gegroeid. 

Hij kreeg inzicht in wie hij is en wat zijn opdracht wordt. 

Het water van de Jordaan stroomt naar de diep gelegen Dode Zee.. naar de Zoutzee. 

De Jordaan was een grens, een scheidingslijn.  

De Israëlieten moesten er doorheen om vanuit de woestijn in het Beloofde Land te 

komen.  

Aan de Jordaan hoort Jezus een woord dat hem voortaan steeds zal begeleiden. 

Het doopsel dat Johannes toediende, gaat gepaard met zijn prediking over Gods 

oordeel en zijn oproep tot bekering. 

Veel volk, vooral uit Judea, komt er op af. 

Het was blijkbaar een gunstige tijd, waarin mensen verlangden naar een ommekeer. 

Een verlangen naar betere tijden, een openheid naar God. 

Terwijl de Romeinse keizer de plak zwaait, schept Johannes een nieuw perspectief. 

Onder hen, die kwamen uit Jeruzalem, waren mensen die ontevreden waren met de 

gang van zaken in de tempel. 

En daar kwam een man uit Galilea. Hij schuift aan in de rij. 

Johannes kent hem en is er over verwonderd dat Jezus vraagt om gedoopt te worden. 

De ontmoeting van Jezus met Johannes de Doper is voor Jezus een scharniermoment.  

Wanneer hij uit het water opstijgt, gebeurt er iets geweldigs.  

“Voor Jezus is bij het doopsel alles duidelijk geworden.  

Zijn diepste identiteit openbaart zich en hij krijgt zicht op alle relaties: zowel zijn 

relatie tot God als zijn zending tot het volk. 

De doop van Jezus door Johannes is een openbaringsmoment, een lichtmoment. 

Hij hoort de stem: “Gij zijt mijn zoon de welbeminde.” 

De woorden uit de hemel zijn een "liefdesverklaring" van God, 

waardoor Jezus ervaart dat Hij een beminde Mens is, dat Hij graag gezien wordt, 

en wel door een God die niet veraf is, maar Wiens Liefde Hem heel nabij is, 

Wiens menslievendheid over Hem neerkomt als met de zachtheid van een duif. 

Is het alleen Jezus die die stem heeft gehoord? 

Het zal enige tijd duren eer zijn leerlingen van hem zullen zeggen dat hij Gods zoon is; 

Maar ze sluiten zich bij hem aan. 

Na zijn verrijzenis ontvangen ze de opdracht om de boodschap van Jezus uit te dragen  

en te dopen in zijn naam en in deze van de Vader en de heilige Geest. 

Gedoopt worden is dus zich richten naar Jezus. 

Het is meer dan een overgangsrite, meer dan het vieren en het toewijden van een 

nieuw mensenkind. 

Het is zich enten op Jezus en de stap zetten om te groeien naar zijn maat. 



Het is zich laten onderdompelen in al het goede dat leeft bij de mensen en steeds 

opnieuw geboren worden,  

dag na dag, tot een leven van dienstbaarheid, 

ook tegenover de kleinen en de zwakkeren, om de hartelijkheid te tonen van onze God, 

met woord en daad, om zegen te zijn voor elkaar. 

Zo worden ook wij meer en meer, geliefde kinderen van God en mensen naar Zijn 

hart. 

 
 

 


