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In deze vaak wat sombere en kille januarimaand, zeker nu Corona het sociale leven 

stillegt, dient zich de viering aan met de lange achternaam. 

Internationale week van gebed voor de eenheid van de christenen. 

Traditiegetrouw houden we dan een viering met alle kerken samen, door sommigen 

trouwens hardnekkig economische viering genoemd.  

Economisch zou het ook wel verstandig zijn wanneer je in één gebouw past dan niet 

op 5 plaatsen de kachel aan te hebben, maar zo ver zijn we nog niet.  

Daarom ook dit jaar weer de oecumenische viering in het kader van de week van 

gebed op zondag 16 januari 2022. 

Helaas net als vorig jaar zal het ook deze keer een digitale viering worden.  

De Petruskerk is dus GESLOTEN zondag 16 januari 

Het is nog een beetje te fris om de buitenlucht op te zoeken zoals in september. 

De viering wordt live uitgezonden vanuit de Nederlands Gereformeerde “Leliekerk”  

via hun livestream vanaf 10.00 uur:  

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/576-NGK-Krommenie 
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We zitten in een bizarre situatie: de aantallen mensen die positief getest worden is 

steeds weer een record,  

terwijl de ziekenhuisopnames gelukkig meevallen. De samenleving begint steeds meer 

te kraken.  

Economisch raken ondernemers bekneld, en iedereen ervaart de beperkingen. 

Wat is nog de lol van je leven, wanneer je alleen maar thuis kunt zitten. 

Tegelijkertijd zijn degenen die hier over moeten beslissen niet te benijden. 

Dus op dit moment nog onzekerheid over hoe het verder gaat met de avond lockdown. 

Voorlopig dient u zich aan te melden en vieren we alleen op zondag. 

 

Zondag 23 januari Eucharistieviering pater Noom 

https://zondag23012022.eventbrite.nl 

 

Zondag 30 januari Woord- en Communieviering pastor Casalod 

https://zondag30januari2022.eventbrite.nl 

 

Op Oudejaarsavond is Duifje Vrouwe – Bos overleden op de bijzondere leeftijd van 98 

jaar in het Hospice, een paar honderd meter verwijderd van haar woning aan de 

Padlaan. Ze werd geboren in Krommenie eind augustus 1923.  

Ze groeide op met een zus en een broer. 

Zoals zo velen ging ze vanaf haar 13e in 

betrekking.  

Ze was sportief en speelde handbal bij 

GVO.  

Na de oorlog leerde zij Nelis Vrouwe 

kennen.  

In 1948 trouwden zij elkaar en kregen 4 

dochters en 1 zoon.  

Vanwege de toenmalige woningnood 

moesten ze 8 jaar inwonen in Uitgeest waar 

ze woonkamer en keuken deelden en 

kinderen werden geboren.  

In 1956 kwam er een woning van de LUM 

aan de Padlaan.   

Deze eeuw verhuisden ze naar de 

nieuwbouw daar.  

Vakanties werden groots gevierd in Groet.  

 

Met bewondering spraken haar kinderen 

over het organisatietalent van hun moeder.  

Later kreeg ze de gelegenheid om weer aan het werk te gaan.  
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Met haar man heeft ze vele reizen door Europa gemaakt en daar intens van genoten.  

Samen klaverjassen, samen op schilderles. 

Er kwamen 10 kleinkinderen en later 10 achterkleinkinderen. 

Er was ruimte om te komen logeren en al die jaren was haar huis een plaats van 

ontmoeting voor het hele gezin. 

Ze hield van sport, hield het nieuws en de politiek bij.  

In 2005 overleed haar Nelis op 85- jarige leeftijd.  

Er zouden nog 17 jaren volgen voordat zijzelf verder zou vliegen.  

Haar doopnaam was het Latijnse woord voor Duif – Columba.  

Een achterkleinkind zei tussen zijn tranen door bij het verlaten van de kerk: nu kan 

oma geen 100 meer worden.  

Ze is nu verder gevlogen naar waar tijd eeuwigheid wordt.  

Vuurpijlen hebben haar die laatste avond van het jaar 2021 begeleid.  

Haar lichaam is gecremeerd. 

 

 

 
In de bijbel staat het verhaal over Jakob, de tweelingbroer van Ezau. 

Hoewel Ezau als eerstgeborene de erfgenaam van de zegen van zijn vader zal 

ontvangen  

wist Jakob die zegen van zijn blinde vader Isaak te verkrijgen door zich voor te doen 

als Ezau.  

Ezau was woest over dit bedrog en probeerde zijn broer te doden.  

Jacob slaat op de vlucht. Ondanks dat hij nu alles had wat hij begeerde werd hij een 

dakloze en familieloze vluchteling.  

En op het einde van die dag legt hij zijn hoofd te rusten op een steen.  

En het verhaal zegt: ‘Jakob kreeg een droom.  

Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs 

zag hij Gods engelen omhooggaan en afdalen.  

Ook zag hij de HEER bovenaan staan.’  



Toen Jakob wakker werd noemde hij die plek. ‘op deze plaats is de HEER aanwezig 

en ik, ik wist het niet.  

Dit is niet anders dan het huis van God. Dit moet de poort naar de hemel zijn.‘ 

Dit verhaal wordt gezien als een gebed met de beweging van de aarde naar de hemel.  

Wij die bidden staan op aarde, maar onze gebeden reiken tot aan de hemel. 

De engelen gaan in het visioen heen en weer.  

Je zou kunnen zeggen: ze nemen de zorgen en  de vreugde en al wat leeft op de aarde 

mee naar boven tot voor het aanschijn van God.  

En ook Jakob beklimt in zijn droom de ladder. 

Hij neemt al wat hem zwaar valt, en dat is nogal wat na wat hij gezegd en gedaan 

heeft, mee naar boven en brengt het voor God.  

Maar hij moet ook weer naar beneden, want de aarde is het terrein van zijn leven. 

Daar moet hij verder met al wat hij veroorzaakt heeft, met al wat hem is overkomen.  

De gevoelens, de gedachten, de woorden, dus wat een mens meemaakt, worden in 

gebeden naar de hemel gebracht.   

Je zou kunnen zeggen naar het gebied waar de zwaartekracht er geen grip meer op 

heeft.  

Je brengt het naar een andere dimensie. Je deelt het met wie we Schepper weten van 

hemel en aarde. 

 

Maar we hebben ook de ervaring dat het lijkt dat bidden soms niets uithaalt.  

Dat we ons verhaal bij God neerliggen en het lijkt erop dat Hij niet thuis is.  

Bidden is natuurlijk ook niet ons verlanglijstje bij God neerleggen,  

bidden is niet het onmogelijke vragen, zodat ik zelf vrijgesteld ben om er iets aan te 

doen. 

Het buitengewone aan deze geloofservaring is dat zonder dat je het zelf in de gaten 

had je het bij God hebt neergelegd.  

De ervaring van Jakob was dat God op deze plaats was, niet in een verre onbereikbare 

hemel.  

Jakob bracht dat stukje van de hemel naar de aarde.  

God is hier en nu op deze plaats, ook al ben je bang, bedroefd, dood ongelukkig. 

 

Het bijzonder aan dit verhaal vind ik dat Jakob bij zijn uitroep over de hemelpoort 

zegt: ‘en ik, ik wist het niet.’ 

Hoe komt het dat je zo’n bijzondere mystieke Godservaring niet opmerkt?  

Dat het meest intense moment in zijn leven aan hem voorbij is gegaan? 

De rabbijnen die hier over generaties over nagedacht hebben zeggen:  

We leren God pas kennen wanneer we onszelf vergeten.  

Pas als we ophouden na te denken over onszelf openen we ons werkelijk voor de 

wereld en haar schepper.  

Wanneer we onszelf niet meer in het middelpunt zetten komt er ook ruimte om God te 

ontdekken. 

Vaak wordt er in onze gebeden aan God gevraagd om onze wil te doen.  

Dat is eigenlijk precies het tegenovergestelde aan wat geloven is.  



Gelovigen worden  geroepen om Gods wil te doen.   

Jezus leerde immers ‘Uw wil geschiede op aarde’ leerde Jezus ons ook bidden.  

Het mooie aan bidden is immers dat niet de wereld verandert, maar dat ik zelf 

verander.  

Jakob had deze ervaring aan het begin van zijn reis.  

Het wist dat de weg verder ging maar niet zonder God. 

 

Matthé Bruijns 

 

 

William Blake 1805 

 

 

 

 

 

 



Kathedraal van Bath Abbey in Engeland. 

Een in steen uitgebeelde trap naar de hemel. 

 

 
 

 


