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We zijn halverwege de meimaand, van oudsher een tijd met een bijzondere aandacht 
voor Maria.  
Pastor Ria Casalod gaat voor in een viering in de Petruskerk.  

Het Mariabeeld dat zo lang in de Mariakapel aan de Markstraat heeft 
gehangen  
en dat voor vele Wormerveerders een beeltenis is geworden waarbij 
je even kon thuis komen staat centraal. 
In de omschrijving die het Catharijneconvent heeft gemaakt van de 
kunstinventaris van de OL Vrouwe Geboortekerk staat  
dat het beeld Maria met kind op de arm gemaakt uit één stuk 
vruchtenhout.  
‘Kind heeft in de linkerhand een bol en maakt met rechterhand een 
zegenend gebaar.  
In de christelijke kunst staat de bol voor Gods heerschappij over de 
aarde. 
Een beeld is dan ook geen ‘kiekje’ uit het fotoalbum van de jonge 
Jezus, maar verwijst naar wie God en Hij willen zijn voor deze wereld. 

En dat hij op de armen gedragen wordt van Maria geeft aan dat God handelt in en 
door mensen én alleen met hun medewerking. 
 
De inventariserende kunsthistoricus maakt als opmerking dat ‘het beeld bevestigd is 
aan een muur waardoor het kan bewegen’.  
Als dat zo zou zijn dan had Wormerveer een bedevaartsplaats van belang kunnen zijn.  
het beeld zat vast met een scharnier aan de muur bevestigd. 
Maria beweegt zeker, maar dan in de harten van mensen. 
  



 
Een andere wetenswaardigheid is dat 
de reliëfafbeeldingen op het 
hoofdaltaar van Geboorte en 
Opstanding van Christus worden 
herplaatst in de Petruskerk. De 
afbeeldingen wogen 200 kilo per 
stuk.  
En volgens twee parochianen op 
zekere leeftijd uit Wormerveer 
(volgens de psalmen behoren zij tot 
de zeer sterken)  
hebben zij deze met twee man op 
het altaar gezet.  
Op de foto ziet u hoe de overtollige 
stukken gips worden afgezaagd met 
behulp van hulpmiddelen en veel 

gezwoeg.  
De genoemde parochianen uit Wormerveer moeten vroeger wel echt krachtpatsers 
zijn geweest. 
Naast de Godslamp, de doopvont, de kaarsenstandaards in de Mariakapel  
worden ook dit zichtbaar herkenbare verwijzingen naar de Wormerveerse kerk. 
Een teken ook dat een fusie niet alleen op papier maar ook zichtbaar mag zijn. 
 
 
Nu de coronamaatregelen verlicht worden zien we uit naar de richtlijnen die de 
kerkleiding geeft.  

Tot op heden hebben we 
helaas daar nog geen 
bericht over ontvangen.  
Er gaan allerlei ‘verhalen’ 
de ronde van 30 mensen na 
1 juni en 100 mensen na  
1 juli.  
Ook over het zingen waar 
we in de kerk natuurlijk in 
zijn gespecialiseerd,  
(zonder zang geen liturgie), 
doen verschillende 
verhalen de ronde.  
Zingen zou vergelijkbaar 

zijn met hoesten en dat 1,5 meter afstand daarbij volstrekt onvoldoende zou zijn.  
Hoe graag we ook willen zingen we houden ons aan de richtlijnen die ons worden 
aangereikt.  



Het laatste nieuws van de website www.rkkerk.nl is 
Update 15 mei:  
Er wordt door de bisschoppenconferentie hard gewerkt aan een protocol voor de 
vieringen na 1 juni.  
Dit protocol moet er in voorzien dat er waardig en veilig kan worden gevierd  
met inachtneming van de richtlijnen van de overheid op het gebied van corona  
en het vraagt tijd om dit in detail goed voor te bereiden.  
De verwachting is dat dit voor 23 mei gedeeld kan worden met de parochies. 
We wachten dus af.  
 
 

In memoriam Francisco Alvarez Abril (87 jaar) 

Op maandagavond 4 mei, overleed Francisco 

Alvarez Abril thuis in zijn vertrouwde omgeving 

en omringd door al zijn dierbaren.  

Francisco werd 87 jaar waarvan hij er ruim 57 

jaren in Nederland woonde.  

Francisco werd geboren in Cordoba, in zuid 

Spanje. Hij groeide op met 2 broers, had goed 

werk, was technisch onderlegd en Angelita was 

jarenlang zijn vriendin.  

Maar Francisco was avontuurlijk en wilde meer 

zien en beleven dan het rustige dorpsbestaan.  

Hij vertrok in 1963 op goed geluk naar 

Nederland. Vond een baan bij Wessanen, 

afdeling De Tijd en kreeg een nieuwe woning aan de Vederdistelstraat in Krommenie.  

Francisco ging terug naar Spanje en trouwde zijn Angelita in Alcarecejos in Cordoba in 

1964.  

Zij kregen 3 kinderen, Francisco, Maritere en Mariangeles en 6 kleinkinderen.  

Onze papa wist altijd precies wat hij wilde, zeiden zij. Hij was een harde werker en 

zeer hulpvaardig naar iedereen.  

Sterk, vastberaden, oplossingsgericht en koppig. Het knutselen aan zijn auto was een 

grote passie en menige buurman profiteerde van zijn technische hulp.  

Het liefst zag hij dat de dingen gebeurde zoals hij het in zijn hoofd had.  

Naast zijn ploegenwerk hielp hij zijn vrouw bij het schoonmaken van scholen  

en had hij ook een moestuin waarin hij zorgde voor aardappelen en groente voor het 

hele jaar.  

Hij leerde zijn kinderen hard werken en altijd klaarstaan. 

Na zijn pensionering was hij nog steeds actief.  

http://www.rkkerk.nl/


Graag geziene hulp in de Pizzeria van zijn schoonzoon waar hij tot op het laatst hielp 

de pizzadozen voor te vouwen.  

Op zijn 81ste ging hij nog met Angelita zelfstandig in zijn auto naar Cordoba, 2200 km 

ver.  

Helaas werd er bij Francisco hersentumor geconstateerd.  

Het werd een zware tijd vol zorgen en verdriet.  

Vele ritjes en opnames volgde, van ziekenhuis naar huis en viceversa.  

“Maar nooit was onze papa alleen, we bleven dag en nacht bij hem, ook in het 

ziekenhuis’, zeiden de kinderen.  

Vanwege de corono-maatregelen en de lockdown situatie in Spanje, was het nog 

spannend of dochter Mariangeles op tijd bij haar ouders kon zijn.  

Gelukkig was zij op tijd en heeft zij nog met haar papa kunnen praten.  

Ongetwijfeld zou de kerk volgestroomd zijn met vrienden en kennissen,  

maar helaas slechts 30 personen mochten nu aanwezig zijn.  

Met warmte en respect hebben wij zijn leven in het licht van God geplaatst  

en met de “Hymno de Andalucia” is Francisco zijn laatste weg gegaan.  

Que descanse en Paz. 

Pastor Ria Casalod 

 
Komende week is er een extra vrije dag in verband met Hemelvaart. 
We zullen op via de website weer een viering aanbieden. 
Daarnaast is er deze week ook een film over de kerkelijke viering van het 100 jarig 
jubileum van katholiek onderwijs in Krommenie uit 2012.  
 
In de meimaand op deze 6e zondag van Pasen een viering rond Maria geleid door 
pastor Ria Casalod. 
Annika Floris en Marjoke Keek zingen begeleid door Serge Makarchev op piano in 
deze viering het Avé Maria. 
De teksten vindt U hier onder aan deze nieuwsbrief 
Klikt u hier om die dienst op internet te bekijken.   
https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w 

 
Alle goeds voor de komende week 
en sterkte met het uithouden van deze moeilijke periode. 
Matthé Bruijns 
 
  

https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w
https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w


Welkom vandaag op de 6de zondag van Pasen 

Het is ook de 3de zndg in de Meimaand, van oudsher toegewijd aan Maria,  

Daarom welkom bij de start van deze Mariaviering  

die we beginnen achterin bij de Mariakapel  van de St.Petruskerk van Krommenie.  

 

We zijn opnieuw met elkaar verbonden via het scherm, 

omdat een onzichtbaar virus ons nog steeds 

in een sociaal isolement heeft gepakt, 

en wordt “Omzien naar de ander” ook heel erg bepaald 

door de digitale mogelijkheden van elkaar. 

 

We missen deze plek van ontmoeting! 

De Mariakapel, voor velen een vertrouwde plek en handeling,  

om vooraf aan de viering in de kerk,  

eerst een kaarsje op te steken bij Maria. 

Ik herinner mij mijn/onze moeder,  

die hier deze jarenlange trouwe gewoonte had 

en haar kinderen bij de hand nam, en ons leerde,  

dat je altijd bij Maria terecht kan,  

met al je problemen en al je gebeden. 

Ook zij sloeg altijd eerst linksaf, de Mariakapel in.  

om een kaarsje op te steken  

voor allen en alles dat onze moeder in haar hart meedroeg.  

 

En gelukkig is Maria heel trouw 

Zij was en is altijd heel nabij op deze plek blijven wachten, 

op jou – op u – op mij - op ieder van ons  

die bij Haar even stilstaat, haar nabij is… 

 

Want Nabij zijn, wordt nu op de proef gesteld,  

met grote bogen lopen wij om elkaar heen. 

Ter bescherming van elkaar. 

We herkennen het stille verdriet in elkaars ogen, 

in onze behoefte aan een knuffel of een aai. 

Er gloort licht aan het eind… 

Maar toch nog wachten, samen volhouden. 

Standvastig blijven, gelijk Maria ons als voorbeeld is. 

 



Zo bidden we bij MARIA van ALTIJDDURENDE BIJSTAND 

Maria, sta ons bij,  

in deze moeilijke tijden van afzien van ontmoetingen; 

sta ieder bij, wanneer mensen lijden, verdrietig zijn,  

zich verlaten of eenzaam voelen. 

Sta ons bij, mensen die wankelen in onzekerheid  

voor wat ons brengen gaat, 

sta ons bij, wie ernstig ziek zijn  

ontdaan van menselijke waardigheid door het coronavirus; 

sta ons bij, wie om het leven strijden,  

moeilijke beslissingen moeten nemen; 

Maria van Altijddurende Bijstand, laat ons eeuwig bij U staan 

en sla uw mantel van liefde en bescherming  

om ons heen, in dit uur.  

 

KAARS aansteken 

 

Maria, een Vrouw waar we nog lang niet over uitgesproken zijn.  

Een vrouw die betekenis heeft voor miljoenen  

vrouwen en mannen over de hele wereld.  

Een vrouw, een Moeder die troost en bemoedigt, 

die je helpt opstaan wanneer je dreigt te vallen. 

Onze eigen kwetsbaarheid leggen we al biddend 

bij ons kaarslicht, dat hier achterblijft; 

en dat branden blijft, 

lang nadat wij van hier zijn weggaan 

naar onze taak in de wereld.  

Maria, sta ons bij, nu en altijd 

wanneer wij samen bidden: wees gegroet Maria vol van genade… 

 

Lied: Weesgegroet o Sterre, wees gegroet van verre 

 

Lezing Evangelie volgens Lucas 1, 39-46 

 

De lofzang van Maria, haar Magnificat. 

Maria sprak:  

'Met hart en ziel prijs ik de Heer, en ik juich om God, mijn Redder.  

Want hij heeft zich het lot aangetrokken van mij, zijn minste dienares.  



Voortaan zullen jong en oud mij gelukkig prijzen,  

omdat de machtige God grote dingen voor mij heeft gedaan.  

Zijn naam is heilig.  

Hij is barmhartig voor wie hem eerbiedigen,  

van geslacht tot geslacht.  

Hij heeft zijn kracht getoond: de hoogmoedigen uiteen gejaagd,  

hun plannen verijdeld, de machtigen van hun voetstuk gestoten,  

maar de geringen heeft hij verheven.  

Wie honger leden, heeft hij met alle goeds overladen,  

maar wie rijk waren, heeft hij met lege handen weggestuurd.  

Zoals hij onze voorouders had beloofd  

is hij zijn dienaar Israël te hulp gekomen,  

om zijn barmhartigheid te bewijzen aan Abraham  

en zijn nakomelingen, voor altijd en eeuwig.’  

 

Overweging: 

 

Elisabeth is heel blij haar nicht Maria te zien en haar te omarmen. 

Beiden zwanger, en zij heeft dóór,  

dat het kind in de schoot van Maria,  

een bijzonder kind zal zijn. 

Ze roept ‘t uit:  

Jij bent gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot!  

En Maria antwoordt haar met woorden 

die Haar beroeren, bezighouden, 

leven in haar hart –  

over het onrecht dat zij ziet gebeuren, in de wereld om haar heen. 

 

Ook in de tijd van Maria, was de wereld bizar, vol dreiging;  

Het lijkt soms wel of we niet veel hebben geleerd  

van alle eeuwen der eeuwen! 

Dagelijks horen we over mensen die elkaar in deze crisis 

verdriet aandoen, onbegrip voor afspraken, 

bewust of onbewust, in eigen land, dichtbij huis  

of veraf onderweg, op zoek naar een beter bestaan, een thuis. 

 

Maria, je kan niet om Haar heen! 

Haar liefde tot haar zoon Jezus is onbaatzuchtig groot.  



Niet voor niets staat er bij t Putje in Heiloo boven aan de poort:  

“door  Maria - tot Jezus”. 

 

Maria is belangrijk in het geloofsleven van  

veel mensen in onze traditie.. 

Vroeger kregen vele katholieke kinderen bij hun doopsel,  

jongetjes net zo goed als meisjes,  

van hun ouders de naam Maria mee –  

Ook mijn ouders hebben dat gedaan bij al hun zonen en dochters, 

allemaal kregen we Maria aan onze doopnamen toegevoegd.   

Toen ik als pastor bij de zrs Ursulinen in Bergen werkte,  

was het bidden en zingen van het Magnificat  

een dagelijks terugkerend moment in hun gebedsleven.  

Ik kende de zstrs als kritische vrouwen,  

en toen ik er net werkte, dacht ik: 

waarom toch steeds dat Magnificat???  

Er zijn toch nog veel meer andere mooie Mariateksten?  

Totdat ik de diepere lading van de tekst begreep 

en zag dat iedere zin, een strijdbare betekenis heeft. 

 

Het is geen liedtekst voor ‘watjes’, 

maar het spreekt van Maria’s revolutie dat alles omkeert, op zijn kop zet, 

en de allerkleinste de allergrootste laat zijn. 

 

Juist ook in onze eigen donkere tijden  

ontdekken we steeds meer  

dat mensen elkaar zo hard nodig hebben, kleinen en groten, 

om je staande en gaande te houden in deze crisis, 

ook op 1 ½ meter afstand van elkaar, 

of wanneer tranen van onmacht over onze wangen biggelen  

omdat we elkaar zo missen en de tijd niet meer begrijpen. 

 

MARIA is voor velen een vast baken geworden. 

Een houvast, een toeverlaat 

Zij geeft je soms dat sprankje hoop 

om je aan vast te houden 

Want niet alles gaat zoals je het  



zo mooi had uitgestippeld. 

Het leven neemt zijn eigen wending, 

kent zijn eigen afslag op onze levensweg. 

 

Juist wanneer je zelf denkt,  

alle zaakjes goed in orde te hebben –  

gebeurt er iets in je leven dat alles op zijn kop zet. 

Dan is daar toch Maria, de sterke Vrouw 

Want: 

Hoe zou Maria zich gevoeld hebben bij haar ongeplande zwanger zijn? 

 

We kunnen het haast niet bedenken. 

Grote dingen staan haar te wachten. 

Daarom: Zij recht haar rug en vertrouwt op haar God. 

Maria doet nog steeds een duidelijk appèl op ons:  

Waar nood is, mogen wij niet ontbreken,  

andere mensen rekenen op onze steun, gebed en aandacht.  

 

We mogen niet ontbreken  

waar anderen een beroep op ons doen,  

in ons eigen gezin, bij de buren, in de wijk, in de parochie,  

in zieken, zorg- en verpleeghuizen 

overal waar we kunnen zijn om te helpen,  

niet om te ver-dienen, maar om te dienen.  

 

Daar waar mensen elkaar van dienst willen zijn 

zal God zich laten zien  in de kleinen, de kwetsbaren en rechtelozen. 

Dáár ín mensen, begint Gods grote werk; 

Ben jij er ook klaar voor? 

 

Laat je raken door eeuwenoude woorden 

daar waar we rust vinden om te luisteren  

naar muziek die ons hart raakt… 

 

Ave Maria                            (Marjoke – Annika – piano Serge) 

 

 

 



VOORBEDE: 

De nu gesloten OLVGkerk van Wormerveer had als eerste Zaanse kerk een 

Mariakapel die dagelijks werd geopend en gesloten door vrijwilligers. 

Parochianen, Voorbijgangers, winkelend publiek, varende toeristen, 

in de loop der jaren hebben duizenden mensen  

een kaarsje gebrand bij dit Mariabeeld  

een kaarsje voor eigen of naaste noden van mens en wereld; 

Graag wil ik dit namens jullie allen hier doen: 

Licht voor al jouw moeilijke momenten in je leven. 

Licht dat je sterken en troosten mag 

Licht uit dankbaarheid dat je kracht en moed geeft 

 

Bij dit licht bidden we onze voorbede … 

 

Goede God, We bidden samen met Maria, 

in dit stille uur, bij het licht van een kaars … 

om warme troost, stille kracht, liefdevolle nabijheid… 

voor een jonge vrouw, ernstig ziek 

voor een lieve man die een slechtnieuws gesprek moet verwerken 

voor een moeder, die een moeilijke beslissing moet nemen… 

voor een vader, op afstand zwaaiend achter het raam… 

Voor onze kinderen, kleinkinderen, familieleden… 

voor hun toekomst houden wij ons aan de regels,  

stil op de achtergrond... 

dat wij het volhouden… 

 

Voor alle dappere mannen en vrouwen werkzaam in de gezondheidszorg –,  

voor alle vrijwilligers in het Hospice en het Annahuis 

dat zij de zorg aan mensen volhouden… 

 

wij bidden voor radeloze mensen op de vlucht… 

we bidden voor alles dat leeft in ons hart  

en geen ander voor ons zeggen kan… 

voor hen die ons zo dierbaar zijn  

en kort geleden van ons zijn heengegaan: 

Loek Zonneveld en Francisco Alvarez Abril… 

en alle namen van hen die leven in de stilte van ons hart… 



 

We leggen dit al in Gods Hand en aan de voeten van Maria 

in het licht dat nog dóórbrandt 

ook wanneer je de woorden van je eigen gebed vergeten bent. 

Maar wel worden gehoord door onze Moeder in de hemel 

daarom bidden we Blijf hen, en blijf ons, in Godsnaam, 

heel nabij wanneer wij samen bidden 

Onze Vader, Wees gegroet…  

 

 

 

 

 

 
 

 


