
Nieuwsbrief   zondag 29 maart 2020 

 

Dit is de derde Nieuwsbrief die verschijnt omdat onze kerken 

vanwege het coronavirus niet meer geopend kunnen zijn. 

De afgelopen week zijn er door de overheid en door de 

bisschoppen nieuwe maatregelen genomen om de verspreiding van het virus 

tegen te gaan. 

Voor ons als kerken is het heel ingrijpend dat tot en met Pinksteren 

geen openbare vieringen zullen plaats vinden. 

 

Op de website van de parochie vindt u verdere informatie over de genomen 

maatregelen van het bisdom. 

 

In het vorige weekend zijn er twee kratten met boodschappen verzameld  

en naar de Voedselbank gebracht aan de Industrieweg 15 C in Assendelft. 

Daar staan buiten kratten waarin het voedsel kan worden neergezet. 

 

Gezien het oprukkende virus en het toenemende gevaar dat er via het 

kerkgebouw (denk aan deurklinken) een besmetting plaats vindt zal het 

kerkgebouw gesloten blijven.  

Zondag is de Petruskerk dus dicht.  

 

In het volgende weekend vieren we Palmzondag. 

Normaal in de Petruskerk een toppunt van activiteiten met Boekenmarkt, 

Actiedag en het binnenkomen van vele kinderen met hun Palmpasenstokken. 

Dit jaar worden er ook niet gezamenlijk stokken gemaakt. 

Maar natuurlijk kan er thuis een stok worden gemaakt, 

en kan die gegeven worden aan iemand die daar blij van wordt.  

Stuur een foto van je Palmpasenstok (en als je wilt ook de maker)   

en we plaatsen deze in de Nieuwsbrief van volgende week.  

 

De Raad van Kerken vragen om woensdagavond de klok te luiden. 

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven.  

Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten.  

Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd 

worden, moeten hun deuren sluiten.  

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en 

troost te verspreiden, riep de Raad van Kerken in Nederland op om drie 



woensdagen tussen 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden, komende 

woensdag 1 april is de derde keer.  

Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar 

verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.  

Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor 

allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en 

veiligheid van medemensen. 

 

De afgelopen week zijn de parochiebladen De Rots (Krommenie-Wormerveer-

Assendelft-Nrd) en Samenklanken (Koog-Zaandijk en Jozef Zaandam) een week 

eerder uitgebracht om een absolute lock down voor te zijn.  

Daarin een oproep om emailadressen en adressen van mensen die bezinnende 

teksten voor de Goede Week op papier in de brievenbus willen ontvangen. 

 

Stand Vastenaktie  

De afgelopen maanden is er veel werk verzet om de Vastenaktie tot een succes 

te maken. 

Vorige week konden we melden dat er €  4960   was binnengekomen bij de 

penningmeester van de MOV van de Petrusparochie. 

Inmiddels staat het positieve saldo op de rekening op € 5994. 

Ik voorspel dat, al dalen de beurzen, en zijn de financiële zorgen bij velen groot 

we de komende week door de 6000 euro grens heengaan. 

Wilt u mij helpen mijn voorspelling waar te maken doe dat op:  

Werkgroep Missie & Ontw. St. Petrusparochie Krommenie 

NL12INGB 0000 3096 22 

 

Mensen in de Derde Wereld zijn u er dankbaar voor.

 



Op de website vindt U onder Vieringen uit de kerk filmpjes met een korte 

dienst 

De teksten vindt onderaan deze Nieuwsbrief. 

Klikt u hier om die te bekijken.   
https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w 
 
Iedere dag vindt u op www.zaansekerken.nl  een gebedsmoment dat door 

kerken uit de gehele Zaanstreek wordt verzorgd. 

 

De Leliekerk verzorgt iedere zondag een luisterdienst via internet. 

Klik hier voor een opname van de zondagse kerkdienst in de Leliekerk. 
 
De Doopsgezinde Gemeente neemt ook kerkdiensten op.  
Deze komen steeds op zondagmorgen omstreeks 10 uur beschikbaar.   
U kunt de diensten ontvangen door u op de elektronische nieuwsbrief te 
abonneren.  
  
De PKN gemeente Krommenie neemt ook kerkdiensten op.  
Deze kunt u vanaf haar website beluisteren.  
Klikt u hier en kijkt u dan rechtsboven op hun website. 
 

Sterkte samen in deze dagen. Dat we elkaar niet loslaten en de telefoon eens 

pakken om elkaar te bellen. 

 

Matthé Bruijns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w
https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w
http://www.zaansekerken.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/576-NGK-Krommenie
http://pknkrommenie.nl/index.php


Teksten van de viering: 

Welkom in deze lege Petruskerk. 
5e Zondag in de Veertigdagentijd 
Het is ongewoon stil in deze ruimte die in deze tijd van het jaar juist bruist van 
activiteiten. 
En waar vele mensen naar toe komen om elkaar en het verhaal van God in 
Jezus te horen en te beleven. 
Hier in ons midden staat de liturgische bloemschikking.  
We luisteren daarbij naar psalm 22  - muziek -  beeld naar de bloemschikking. 
stop. 
 
In het 5e weekend op weg naar Pasen horen we over Lazarus. 
Een verhaal dat actueler is dan ooit, het gaat over sterven en leven. 
Vele malen heb ik over dit verhaal mogen spreken. 
God die trouw blijft, die de doden tot leven roept. 
Prachtige woorden die klinken in onze kerken, met mooie muziek, 
mooie bloemversiering. Het lijkt alsof het al Pasen is. 
Maar het is vandaag nog volop Goede Vrijdag. 
Wat begon als iets ver weg, een onderwerp op het journaal in Huwei in China 
en waarvan ik zei: dat is toch wat. Je zal het moeten meemaken. 
Kwam letterlijk vliegensvlug naar ons toe. 
En deze week hoorde ik de verhalen van mensen in onze eigen omgeving  
die besmet zijn geraakt. En daar ziek van zijn geworden. 
Sommigen zelfs zo erg dat voor hun leven wordt gevreesd 
en dat er nu vele mensen aan overlijden. 
 
In dit weekend klinken in onze kerken woorden over de gestorven Lazarus, 
vriend van Jezus en zijn zussen Martha en Maria, 
die hem roepen om te komen. 
Maar Jezus heeft geen haast en komt pas aan als Lazarus in zijn graf ligt. 
Nu, vandaag,  klinken deze Bijbelse woorden heel anders, 
het  gaat niet alleen meer over mensen van vroeger lang geleden, 
Er zijn zoveel mensen in deze wereld die in doodsangst verkeren, 
in oorlog situaties, in vluchtelingenkampen, in sloppenwijken, 
het zijn mensen die ook nu om ons heen zijn. 
Wij zelf zijn wij als Lazarus, als Martha en als Maria. 
 
Het gaat over angst en je zorgen maken, 
het gaat over hoop en vertrouwen. 
 



Luisteren we naar het verhaal van de evangelist Johannes 
 

Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië. 
De zusters van Lazarus stuurden Jezus de boodschap:  
`Heer, hier is iemand ziek, iemand van wie U houdt.'  
Jezus hoorde dus van zijn ziekte;  
toch bleef Hij nog twee dagen waar Hij was.  
Bij de aankomst van Jezus bleek Lazarus al vier dagen in het graf te liggen.  
Martha zei tegen Jezus:  
`Heer, als U hier geweest was, zou mijn broer nooit gestorven zijn.  
Maar ik weet zeker dat U ook nu nog alles aan God kunt vragen  
en dat Hij het U zal geven.'  
`Je broer zal opstaan', verzekerde Jezus haar.  
`Dat weet ik,' zei Martha,  
`hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag.'  
`Ik ben de opstanding en het leven', zei Jezus.  
`Wie in Mij gelooft mag dan wel sterven, toch zal hij leven;  
Geloof je dat?'  
`Ja Heer,' antwoordde Martha,  
`ik geloof vast dat U de Messias bent, de Zoon van God,  
degene die in de wereld komen zou.' 
`Waar hebben jullie hem neergelegd?' vroeg Hij.  
`Komt u maar kijken, Heer', zeiden ze.  
Jezus begon te huilen,  
Er ging een huivering door Jezus heen toen Hij bij het graf kwam.  
Het was een grot, die met een steen was afgesloten.  
 
`Neem die steen weg', beval Hij.  
Marta, de zuster van de gestorvene, zei:  
`Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!'  
Jezus antwoordde:  
`Heb Ik je niet gezegd dat je de heerlijkheid van God zult zien  
als je maar gelooft?'  
 
Toen nam men de steen weg.  
Jezus sloeg de ogen op en bad:  
`Vader, Ik dank U dat U Mij aanhoord hebt.  
Voor Mij stond het vast dat U Mij altijd aanhoort,  
maar Ik spreek zo met het oog op al die mensen hier,  
opdat ze mogen geloven dat U Mij gezonden hebt.'  



Na dit gebed riep Jezus  met luide stem:  
`Lazarus, kom naar buiten!'  
En de dode kwam naar buiten,  
zijn voeten en handen gebonden met zwachtels  
en zijn gezicht in een doek gewikkeld.  
`Maak hem los,' beval Jezus, `en laat hem gaan.' 

 
Hoeveel mensen zullen zeggen: was Jezus ook maar hier vandaag. 
zei Hij nu ook maar hier en nu:  
Lazarus, Rie, Kees, Mohammed, Sara kom naar buiten.  
Keer terug naar ons de levenden en ga met ons verder. 
Hoeveel mensen smeken om hulp, om genade in angstige tijden. 
En bange tijden zijn vaak voor ons in Nederland ver weg,  
maar nu komt het onzichtbare corona gevaar opeens heel dichtbij. 
 
Lazarus woont in Betanië,  
Namen zijn belangrijk in Bijbelse verhalen. 
Betanië betekent huis van smarten, en het ligt tegen de Olijfberg aan. 
De heuvel net buiten Jeruzalem waar Jezus na zijn laatste avondmaal naar 
toegaat om te bidden:  
God, laat deze kelk aan mij voorbijgaan. 
De olijfberg waar hij zal worden gearresteerd en zijn weg naar de kruisiging 
begint. 
De Olijfberg is ook de plaats waar  nu vele joodse mensen zijn begraven,  
omdat ze verwachten dat de opstanding der doden hier zal beginnen!  
Precies op deze plaats is Jezus’ vriend Lazarus gestorven.  
Zijn naam Lazarus komt van Eleazer, dat betekent: ‘God is Israëls helper’.  
 
Op die God zal Jezus niet tevergeefs een beroep doen.  
Dat zal ook gelden als hijzelf stervende is.  
Aan het kruis hangend roept Hij:  
‘God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? (Ps. 22,2)  
Maar die psalm gaat verder en dan klinkt:  
‘Op U hebben onze vaderen vertrouwd en U hebt hen geantwoord.’  
Jezus bede blijft niet alleen bij die wanhoopskreet, 
maar er klinkt ook vertrouwen in door dat je gehoord zal worden, 
van verre gehoord, verhoord. 
 
Lazarus komt naar buiten. Hij leeft.  
Maar hij zal ook sterven en wederom begraven worden. 



Net zoals iedere mens sterft, vroeger of later, 
verwacht of onverwacht. Na ziekte of plotseling overvallen door het einde. 
 
We gaan op weg naar Pasen, maar geen Pasen zonder Goede Vrijdag. 
Ook Jezus zal dat lijden tegenkomen. 
Ook hij zal sterven net als wij. 
 
Een indringend gebed verwoordt het aldus: 
 
Als U, God, Jezus hebt gered van de dood, 
God als Hij dood en begraven, toch lééft bij U: 
redt dan ook ons en houdt ons in leven, 
haal ook ons door de dood heen 
en maak ons nieuw, 
want waarom Jezus wel en waarom wij niet? 
Wij zijn toch ook mensen. 
Amen. 
 
 
Bidden we voor mensen zonder hoop, 
voor allen die moeite hebben naar de toekomst te zien. 
Dat zij begrijpende mensen mogen ontmoeten 
die naar hen luisteren. 
 
Bidden we voor mensen die rouwen 
omdat zij wie hun dierbaar is, moeten missen: 
een partner, een kind, ouders, vriend of vriendin. 
Dat zij geduldige mensen mogen ontmoeten 
die hun de tijd gunnen om de lange weg te gaan 
van dodelijk verdriet naar opstaan ten leven. 
 
Bidden we voor mensen die ziek zijn,  
die kwetsbaar zijn in hun gezondheid, 
die zich ernstige zorgen maken voor hun leven. 
We bidden voor mensen die verplegen en verzorgen. 
Voor mensen die klaar staan voor een ander 
met een helpende hand een luisterend oor, 
dat wij die mensen zijn. 
 
 



Bidden we voor mensen die sterven, 
die onverwacht dit leven los moeten laten. 
Dat zij gezien, gekend worden,  
dat zij geborgen zijn in liefde. 
 
Dat vragen wij U door Jezus, die ons leerde bidden met de woorden 
            Onze Vader die in de hemel zijt, 
            Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, 
            Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
            Geef ons heden ons dagelijks brood 
            en vergeef ons onze schulden, 
            zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. 
            En breng ons niet in beproeving, 
            maar verlos ons van het kwade 
            Want van U is het koninkrijk 
            en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.  
            Amen. 
 
Woorden over leven hoorden we. 
De dode zal horen nu leven. 
Aan het begin van deze korte dienst klonk psalm 22 
God mijn God waarom hebt U mij verlaten. 
We gaan afsluiten met een couplet uit het lied Licht dat ons aanstoot. 
Een lied dat vaak klinkt wanneer we de kaarsen in de kerk rond een overledene 
aansteken. 
Het is ten diepste een Paaslied. 
Een lied dat we in deze moeilijke tijden  
waarin zo veel mensen zich zorgen maken moeten zingen. 
 

Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen zo 
zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 

 

 



 
 

 


