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We hebben er een paar jaar op moeten wachten, maar in mei zijn we toch begonnen 

met de voorbereiding op de Eerste Communie.  

Een wat compactere voorbereiding dan anders om toch voor de grote vakantie de 

viering te kunnen houden.  

In deze weken hebben we een aantal Bijbelse verhalen gelezen en besproken.  

Het verhaal van de Schepping, de ark van Noach, die groot is nagebouwd. 

De doop van Jezus hebben we gelezen en we hebben gekeken naar onze eigen doop. 

Het verhaal van de vrienden van Jezus, roeping van zijn leerlingen,  

Zacheüs in de boom, dat er vergeving is en je een nieuw begin mag maken. 

Het verhaal van vijf broden en twee vissen en dat er overvloed was omdat er gedeeld 

werd, Wat gebeurde er allemaal nadat Jezus op een ezel Jeruzalem is binnengegaan in 

de Goede Week met het Laatste Avondmaal. 

en wat betekent bij Jezus aan tafel gaan voor jou. 

We hebben het kerkgebouw bekeken met een speurtocht op zoek naar symbolen. 

Kortom er is hard gewerkt. 

Dit zijn de namen van de kinderen die hun Eerste Communie gaan doen. 

Daniël Bleeker, Angelo Bossa, Kick van de Boogaard, Chiara van Cadsand,  

Alicia Dijkstra, Kiana Dijkstra, Alessia Eitute, Mateo Eitute, Isabella Errichiello,  

Thije Folkers, Linn Janssen, Hidde Neeft, Emma Neeft, Emma Rijs, en Edese 

Yamuremye 

En zij wonen in Assendelft, Krommenie, Krommeniedijk, Wormer, Wormerveer en 

Westzaan.  

Van hart gefeliciteerd en we hopen dat jullie Eerste Communie niet jullie voorlopig 

laatste Communie is. 

 

Zaterdag 25 juni zal Emmanuel Yamuremye het sacrament van het H. Vormsel 

ontvangen in de Kapel van O.L. Vrouwe ter Nood in Heiloo.   

 

Vrijdag 17 juni is Hennie Zijlmans toch onverwacht overleden op 88 jarige leeftijd  

in verpleeghuis Guisveld waar hij de laatste weken verbleef. 

Op donderdag 23 juni hebben we hem uitgeleide gedaan vanuit de Petruskerk. 
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Vrijdagnacht 10 juni is in alle vroegte van de nacht Nel Groen – Duinmaijer overleden 

op de gezegende leeftijd van 90 jaar. Ze werd geboren in 

Uitgeest en groeide op in armoede. Haar vader overleed 

toen ze 5 jaar was.  

Haar moeder stierf toen ze 13 was en daartussenin was 

het oorlog.  

Nel leerde aanpakken en improviseren, maar ook 

dankbaar zijn voor wat je hebt. 

Ze leerde Piet Groen kennen en toen ze in 1954 

trouwden gingen ze in Wormerveer wonen.  

Daar werden hun zoon en drie dochters geboren. Van de 

Oranjestraat gingen ze naar het Oranjeplein in 

Krommenie.  

Helaas overleed haar man in 1988 veel te vroeg. Het 

waren ook de jaren dat er kleinkinderen kwamen.  

Ze ging graag oppassen en was een geweldig 

logeeradres. Bij oma mocht veel en er was altijd een overdaad aan snoep, want ze 

hield van verwennen.  

Haar dochters waren vaak bij haar of zij ging naar hen toe op de fiets. Ook de auto 

bracht haar overal naar toe. Ze verhuisde een paar huizen naar de van 

Hogendorpstraat. Ze genoot van de tuin met haar stoel in het zonnetje.  

Ze ging op het koor zingen en was trouw aanwezig, vele jaren lang.  

Met haar dochters ging zij naar de kringloopwinkel en maakte kleding en speelde op 

haar orgel. Ze was gelovig, vertrouwde op Boven en heeft heel wat kaarsjes 

aangestoken. Bij haar logerende kleinkinderen gaf ze bij het slapen een kruisje op haar 

voorhoofd. Eén van de kleinkinderen vertelde dat hij oma ook een kruisje bij haar 

afscheid had gegeven. Ruim een jaar geleden kreeg zij de diagnose darmkanker. Haar 

mogelijkheden om er op uit te gaan werden beperkter. Thuis is zij kunnen overlijden 

omgeven door haar gezin. Daar was zij ook opgebaard. 

Dankbaarheid was de rode draad in haar drukbezochte uitvaart. 

‘Ik heb een vrouw gekend, oh, wat was zij sterk. 

Altijd was zij bezig, altijd aan het werk. 

Ik heb een vrouw gekend die vol met liefde zat. 

En ondanks al haar zorgen, haar kinderen nooit vergat. 

Van haar kleinkinderen genoot zij volop. 

Haar liefde en zorgzaamheid, daar kon echt niets tegenop. 

Ik heb een vrouw, gekend, die ik nooit meer zal vergeten.  

Dat was mijn moeder, moet je weten .... 

Na de drukbezochte uitvaartdienst is haar lichaam begraven.  

 



 

Kerkenpad 2022  naar Zuid-West 

Friesland.  

  

We treden dit jaar in de voetsporen van Titus 

Brandsma en Odulphus. 

Titus Brandsma werd geboren in een buurtschap bij 

Bolsward. 

We gaan naar de stad waar hij naar school en naar de kerk ging.  

In de Franciscuskerk worden we ontvangen en krijgen we koffie / thee met wat 

lekkers. 

In de kerk bezoeken we de Titus Brandsma kapel en horen enige teksten van hem. 

Daarna is een ieder vrij om Bolsward te verkennen. 

Het museum De Tid op 200 meter van de kerk is een aanrader met aandacht voor de 

historie van Bolsward en Titus. 

De afgebrande Broerekerk met zijn glazen dak of de Martinikerk met zijn beroemde 

koorbanken liggen ook op loopafstand. 

       We komen terug in de ontmoetingsruimte van de Franciscuskerk voor de zelf 

meegebrachte lunch, waarbij koffie en thee wordt verzorgd.  

Aan het begin van de middag stappen we weer in de bus richting een andere 

Elfstedenstad Stavoren.  

We horen daar natuurlijk over het vrouwtje van... 

Via de oude Zeedijk en de bijzondere Rode Clif komen we aan in Bakhuizen 

waar de gedachtenis aan Odulphus levend wordt gehouden. 

Daar zullen we ook gaan vieren. 

       We stappen in de bus die ons naar Wieringerwerf brengt voor een warm en koud 

buffet  

bij een bekende hotelketen waarna we rond 21 uur weer in de Zaanstreek terugkeren.  

We maken meerdere malen deze reis met de volgende opstap plaatsen: 

Donderdag 1 September 8.15 uur Krommenie – 8.30 u Koog – 8.45 u Jozefkerk. 

Donderdag 8 september 8.15 uur Krommenie – 8.30 uur Assendelft. 

 

Alles is helaas duurder geworden. Ondanks een grote sponsor vragen wij een  

bijdrage in de onkosten van  € 70. 

Iedere deelnemer krijgt een schriftelijke bevestiging van de aanmelding met daarop 

aangegeven de wijze van betalen.  

We hopen er weer een ‘ouderwetse’ dag van te kunnen te maken. 

Wij hebben er lang naar uitgezien. 

 

Ko Schuurmans en Matthé Bruijns 



---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Naam : … …… 

 

gaat mee  op donderdag 1 september  of donderdag 8 september 

Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Stuur een email naar zaanskerkenpad@ziggo.nl  

of een briefje naar Kerkenpad Snuiverstraat 2 1561 HD  Krommenie 

 

Concert Kerk van Krommeniedijk 

Zondag 26 juni 2022 

 Een selectie van de finalisten van het Jan Pasveerconcours 2022 doen mee aan dit 

concert. 

Jonge muzikale toptalenten van muziekschool Fluxus spelen op deze middag de 

sterren van de hemel.  

Jaarlijks krijgen zij een podium in de Kerk van Krommeniedijk.  

Genieten met een grote G van aanstormend talent! 

Aanvang: 15:00 uur.  

Toegang vrij. Wel collecte!  

Reserveren : kerkvankrommeniedijk@live.nl  06-10351954 
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