
Nieuwsbrief   zondag 12  april  2020 

PASEN 
 
En dan is het toch weer Pasen geworden. 
Mensen die in deze periode gewoon zijn om naar de kerk te gaan  
hebben het gevoel iets overgeslagen te hebben.  
De vieringen en de activiteiten die in de Veertigdagentijd en de Goede Week  
naar deze dag voeren zijn op een andere manier beleefd. 
En de geluiden die we horen om ons heen geven alle reden tot zorg. 
En deze week kwamen berichten van mensen uit de kring van onze parochies 
die aan de gevolgen van het virus zijn overleden. 
En vele mensen hebben grote zorgen hoe het financieel verder moet. 
Hoe gaat het met mijn baan, met mijn bedrijf, want dit gaat langer duren dan ons lief 
is. 
En dan is het ook Pasen, feest van hoop, van doorzicht. 
Het perspectief, het visioen levend houden  
en weten dat we niet alleen staan. 
Dat we ook zijn in Gods hand. 
 
De Paaskaars die in de parochies van Martelaren en Petrus  

is gekozen laat dat ook zien. 
Het kruis staat centraal.  
Teken van lijden, van pijn en dood, 
maar in de christelijke traditie ook teken van opstanding, van 
leven. 
Daarom tekenen we ons met het kruisteken. 
De letters Alfa en Omega. In het Griekse alfabet de eerste en de 
laatste letter. 
Voor christenen is Christus het begin en het einde, de eerste en 
de laatste, alomvattend.  
Een hand in een ontvangende houding die opvangt. 
Voor mij ook de hand van God, 
van wie we zeggen dat onze namen daarin staan opgeschreven. 
Dat wil zeggen: we worden gekend, jij wordt gekend, ik word 
gekend. 
Uit die hand verdwijn je niet. 
Zo is in de onzekere dagen de Paaskaars teken van Hoop, van 
vertrouwen, beeld van de liefde van God. 
 
 

  



De Vastenaktie maakte in de laatste week altijd een eindsprint. 
Vele activiteiten zijn uitgesteld en ook de Paasviering van basisschool De Hoeksteen,  
vorig jaar goed van ruim 1000 euro was er dit jaar niet. 
De stand is tot op heden € 7.552,00 
De penningmeester Henk Burgman schrijft: 
‘Dus nog even doorgaan dan komen we misschien wel aan de € 10.000,00 ?’ 
Werkgroep Missie & Ontw. St. Petrusparochie Krommenie 
NL12INGB 0000 3096 22 
 
In Koog aan de Zaan is tot heden  € 1404 binnengekomen.  
Mensen van de Martelaren kunnen het storten op 
NL95 INGB 0000 423946 t.n.v. Parochie H.H. Martelaren van Gorcum.  
met vermelding ‘Vastenactie’. . 
 
 
De collecte 
Een belangrijke bron van inkomsten zijn de wekelijkse collectes. 
Een parochiaan heeft een envelop in de brievenbus van de pastorie gedaan 
met een bedrag van € 20 met daarbij een briefje: 
‘4 weken de  collecteschaal gemist’. 
De snelle rekenaar in mij leert dat wanneer iedere kerkganger € 5 in de schaal zou 
doen  
we een wekelijks collecte opbrengst van € 1000 zouden hebben. 
 
Maar er is meer goed nieuws de penningmeester van de Petrus meldt: 
‘Dag Matthé, je oproep aan parochianen ivm gemiste collecte bijdragen  
heeft de volgende resultaten opgeleverd: 15-3 tm 2-4-2020 € 180,00  
4-4 tm 6-4 € 105,00 
met vriendelijke groeten, Anne-Marie 
Uw collecte bijdragen kunt u overmaken op NL42 INGB 0001 975 736 
tnv Petrus parochie Krommenie 
 
 

Mensen van de Martelaren kunnen het storten op 
NL95 INGB 0000 423946 t.n.v. Parochie H.H. Martelaren van Gorcum.  
 

 
  



PAASTUIN 
 
In de Martelaren van Gorcum kerk is er een woestijntafel gemaakt die wekelijks werd 
aangevuld met de symbolen uit de lezingen.  
Bij de tweede zondag is het creatieve proces in de kerk gestopt.  
Maar voor deze Nieuwsbrief is de Woestijn een Paastuin geworden. 
 

 
 
 
 
OVERLEDEN 
Er is deze week ook weer verdrietig nieuws. 
Woensdag 8 april is mw Jo Boon – Duin overleden op 97 jarige leeftijd in de Acht 
Staten in Wormerveer,  
waar ze twee jaar geleden naar toe is verhuisd. Voorheen woonde ze aan het 
Rosariumpark, Jutestraat.  
Dinsdag zal haar lichaam worden gecremeerd na een kerkelijk afscheid. 
 



Witte Donderdagavond 9 april is mw Trien Molenaar – Heijne overleden op de leeftijd 
van 94 jaar. 
Ze woonde aan het einde van de Vermaningstraat en was wekelijks in onze kerk 
aanwezig.  
Vrijdag is het kerkelijk afscheid in besloten kring en wordt haar lichaam bij haar Jan 
begraven. 
 
Goede Vrijdag 10 april is mw Gre Schermer- van der Laan overleden op 92 jarige 
leeftijd in de Acht Staten.  
Voorheen woonde ze aan de Gagarinstraat en het Durghorstplantsoen. 
Donderdag is het kerkelijk afscheid en wordt zij begraven bij haar man Henk. 
 
Verdrietig om in deze dagen vaak ook bijna alleen te moeten sterven 
en het afscheid niet in bredere kring te kunnen delen. 
 
KINDEREN 
Op Palmzondag zijn er naar de kinderen waar we een email adres van hebben 
suggesties gestuurd om iets te doen met Palm zondag. 
We hebben daar vorige week een aantal foto’s over toegestuurd gekregen. 
Deze week kwamen er nog een aantal die u hier onder vindt van de familie Neeft uit 
Krommeniedijk 
en de familie Stoltenberg uit Koog aan de Zaan, die één van hun stokken  bij de 
buurvrouw heeft gebracht  
die hen bedankt door van gepaste afstand een chocolade eitje te gooien. 
 
Om met Pasen iets met kinderen te doen. Dat kan ook Tweede Paasdag, want dan 
wordt het koud, 
vindt u hier onder een aantal websites met suggesties. 
Www.geloventhuis.nl 
Www.trefwoord.nl 
Www.bijbelidee.nl 
Www.samueladvies.nl 
 

http://www.geloventhuis.nl/
http://www.trefwoord.nl/
http://www.bijbelidee.nl/
http://www.samueladvies.nl/


 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 
Het bisdomblad van het bisdom van Haarlem-Amsterdam SamenKerk is digitaal te 
lezen  op smartphone, ipad, tablet of computer op  
www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl 

 een bemoedigend woord van bisschop mgr. Jos Punt 

 Goede Week en Pasen vieren in deze tijd  

 Paaseieren horen bij Pasen 

 een crypto om te puzzelen  

 en nog veel meer… 
 
 
  

http://www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl/


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,  
roept de Raad van Kerken in Nederland op om woensdagavond  tussen 19.00 – 19.15 
uur de kerkklokken te luiden.  
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.  
 
 
Op Pasen vindt u een viering uit de Petruskerk.  
De teksten vindt U hieronder. 
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. 
 
Ook de Jozefparochie uit Kogerveld heeft vieringen op internet: 
http://www.jozefzaandam.nl/ 
 
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
http://www.jozefzaandam.nl/


Tekst van de Paasviering 
https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w 

 
Het zal in alle vroegte zijn als toen. 
De steen is weggerold. 
Ik ben uit de grond opgestaan. 
Mijn ogen kunnen het licht verdragen. 
Ik loop en struikel niet. 
Ik spreek en versta mijzelf. 
Mensen komen mij tegemoet - 
wij zijn in bekenden veranderd. 
Het zal in alle vroegte zijn als toen. 
 
Welkom op Pasen in één van onze Zaanse Kerken. 
Een dag waar het normaal gespreken vol is met mensen, 
maar vandaag,  nu al een maand,  leeg  
De stilte van Goede Vrijdag is er nog steeds. 
Stil omdat we elkaar en onszelf in bescherming moeten nemen tegen het 
coronavirus. 
We moeten doen waar we als mens niet voor geschapen zijn afstand houden, 
met een boogje om een ander heenlopen. 
Gelukkig staan ons communicatiemiddelen ter beschikking om elkaar te bereiken. 
Laten we er van gebruik maken. 
 
In de liturgie van Goede Vrijdag wordt de Paaskaars gedoofd. 
Het wordt donker en kil wanneer een mens sterft 
en uit ons midden verdwijnt. 
 
Er is de stilte van de dood, geen hart dat meer slaat, 
geen stem die meer klinkt. 
We nemen afscheid van het lichaam, begraven of gecremeerd. 
We keren terug tot het stof waaruit we zijn geschapen, 
Met die woorden zijn we ook de Veertigdagentijd begonnen. 
Mens, denk er aan uit stof ben je genomen tot stof zal je terugkeren. 
 
En in één week tijd zijn er Krommenie, Wormerveer en Koog aan de Zaan 5 
parochianen gestorven.  
De epidemie is dus ook in ons midden. 
 
Toen Jezus stierf na zijn woorden: ‘Het is volbracht’ werd zijn lichaam in doeken 
gewikkeld en haastig in een rotsgraf gelegd.  
Het werd immers sabbath de rustdag. 
Op de derde dag kwamen vrouwen naar het graf om Jezus de laatste eer te bewijzen. 
Geurige olie om hem te zalven, om hem  te verzorgen. 

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


Om daarna voorgoed de steen voor het graf te rollen 
en de natuur haar werk te laten doen. 
Weer een mens het zwijgen opgelegd, 
weer een profeet monddood gemaakt. 
Een mens van God dit keer, Gods eigen zoon vermoord. 
‘Dan zijn we van hem af’, dan bloedt zijn beweging van leerlingen wel dood.’,  
dachten ze toen, en zo wordt er nog steeds gedacht. 
Vallen er nog dagelijks nieuwe slachtoffers omdat de waarheid niet mag worden 
gezegd. 
 
In de paasnacht worden er verhalen gelezen over de Schepping  
 
In het begin schiep God de hemel en de aarde. 
De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte,  
en een hevige wind joeg de wateren op. 
Toen sprak God: `Er moet licht zijn!' En er was licht. 
En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis; 
het licht noemde God dag, en de duisternis noemde Hij nacht.  
Het werd avond en het werd ochtend; 
dat was de eerste dag. 
 
Licht: je hebt het nodig om te zien wat van waarde is wie we zijn. 
In een joods verhaal stelt een rabbi de vraag over het moment waarop de nacht 
eindigt en wanneer de nieuwe dag begint. 
Is het wanneer je in de verte een hond van een schaap kunt onderscheiden.  
Is het wanneer je een eikenboom van een kastanjeboom kunt onderscheiden. 
Nee, zegt de rabbi.  De nieuwe dag begint wanneer je in het gelaat van de ander je 
broeder of zuster kunt herkennen. 
 
Het Paasverhaal begint in de nacht. 
Het was nog donker schrijft Johannes wanneer de vrouwen naar het graf gingen. 
 
We ontsteken licht. 
Licht, Gods scheppingslicht, zodat we kunnen onderscheiden en elkaar zien staan. 
Daarvoor ontsteken we het paasvuur. 
 
God, gezegend zijt Gij 
om de schepping van het vuur, 
om zijn warmte en zijn kracht. 
Wij danken U en bidden: 
spreek ons aan in dit nieuwe vuur. 
Laat het vuur voor ons een symbool zijn 
van nieuw leven, waartoe Gij Jezus hebt opgewekt 
Jezus, aan Hem behoren tijd en eeuwigheid. 



 
Het licht van Christus, 
Het licht van de opgestane Heer, 
 
Luisteren we naar wat de Schrift ons verteld. 
 
LEZING UIT HET HEILIG EVANGELIE VOLGENS JOHANNES  20, 1 - 9 
 
Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena,  
vroeg in de morgen - het was nog donker - bij het graf  
en zag dat de steen van het graf was weggerold. 
Zij liep snel naar Simon Petrus  
en naar de andere, de door Jezus beminde leerling,  
en zei tot hen: 'Ze hebben de Heer uit het graf genomen,  
en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.'  
Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. 
Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam 
het eerst bij het graf aan. 
Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen,  
maar hij ging niet naar binnen. 
Simon Petrus, die hem volgde, kwam ook bij het graf  
en trad wel binnen. 
Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt, 
niet bij de zwachtels lag,  
maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. 
Toen ging ook de andere leerling  
die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen;  
hij zag en geloofde, want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond,  
dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan. 
 
Pasen feest van bevrijding van angst 
Pasen feest van bevrijding uit de dood 
Volgens de kalender wordt het ieder jaar vanzelf Pasen, 
het enige wat ik hoef te doen is te blijven ademen, te blijven leven. 
En tot nu toe is mij dat aardig gelukt. 
Ik heb tot nu toe ook gewoon geluk gehad. 
Geboren in de juiste tijd en mijn wiegje op de juiste plaats. 
Zo rijk hebben we het nog nooit gehad in Nederland 
en zoveel middelen om oud te worden ook niet. 
Oorlogen zijn mij tot nu toe in Nederland bespaard gebleven. 
 
En dan opeens wordt alles anders,  
duikt er een virus op. 
En voor dit virusje ga je niet even naar de drogist, de apotheek. 



En de doctoren zeggen, het kan anderhalf jaar duren voordat we een vaccin hebben. 
En tot die tijd moeten we het uithouden. 
Moet ik mijzelf zo veel mogelijk binnen houden en sociaal onthouden.  
Zo min mogelijk mensen lijfelijk ontmoeten en afstand houden. 
 
En zo sta ik hier dan in een lege kerk, en zit U naar een beeldscherm te kijken. 
Losgeslagen van elkaar,  
en de ontmoetingsruimte die altijd bruist op zondagmorgen van de verhalen  
en op Pasen van de zelfgemaakte taarten is koud en leeg. 
Weken voordat het coronavirus naar ons kwam gevlogen 
hebben we de Paaskaars besteld. 
Het symbool van de kern van ons geloof, van opstanding, van leven, van vrede 
van overwinning op lijden, onrecht en dood. 
En we hebben deze uitgezocht. 
In het kruis is een hand zichtbaar, 
een open hand, geen gebalde vuist, 
een hand die uitnodigt, een hand die ontvangt, 
een hand die draagt. 
 
In het verhaal van Jezus reikt hij voortdurend mensen de hand, 
langs de kant van de weg, die niet verder kunnen komen, 
die verlamd worden door angst, of waarvan anderen zeggen: 
je doet niet mee. jij hoort er niet bij. 
Kom, sta op en ga mee, zegt hij telkens weer.  
 
In het verhaal van Jezus reikt hij ook brood aan mensen, levensbrood, 
Ook op de laatste avond van zijn leven nam hij brood in handen en dankte God. 
We zouden dat eucharistisch brood juist op Pasen mogen ontvangen. 
Als katholiek ben je dat zelfs verplicht, de Paasplicht, 
maar nu zijn we verplicht afstand te houden. 
 
Handen die zoveel betekenend zijn. 
Handen die kunnen troosten, hoe moeilijk is het nu om anderen nabij te zijn. 
Juist als er weinig meer te zeggen is, doet een hand om je heen zo goed. 
Ik krijg tranen in mijn ogen wanneer ik de verhalen hoor van mensen die afscheid 
moeten nemen via een telefoon. 
Gezinnen die hecht en betrokken zijn en dan niet naar hun liefste kunnen. 
hoe scherp wordt dat gevoeld juist met Pasen. 
 
Een hand die opvangt.  
Voor mij ook de hand van God, 
van wie we zeggen dat onze namen daarin staan opgeschreven. 
Dat wil zeggen: we worden gekend, jij wordt gekend, ik word gekend. 
Uit die hand verdwijn je niet. 



 
Over Jezus wordt diverse malen in de bijbel gezegd dat er een stem uit de hemel 
klonk. Jij bent mijn veelgeliefde. 
En die veelgeliefde: Jezus,  
Hij is degene die niet meer bij de doden gevonden wordt, maar bij de levenden. 
Deze mens van God leeft. 
Zijn naam staat opgetekend in Gods hand. 
Hij voelde zich gedragen door zijn vader God. 
Hij is degene waarvan wij gelovend zeggen dat hij leeft. 
 
Zijn hart klopt door in onze harten, 
zijn woorden mogen doorklinken in onze woorden, 
zijn helpende, zegenende, beschermende, aanrakende hand 
mag voelbaar zijn in onze handen. 
 
Want alleen zo kan het Pasen worden. 
Vandaag op 12 april, maar ook morgen en overmorgen en volgende week. 
Die hand wijst ons daarbij de weg. Zoals ook zichtbaar wordt in het logo 
van ons jaarthema .Omzien naar de ander. 
Zo houdt God ons vast. 
Zalig Pasen. 
 
Laten wij bidden onder het licht van Pasen: 
 
God, wij danken u 
voor alle goeds dat in ons mensen schuil gaat 
voor de solidariteit die wij opbrengen voor anderen 
voor de sociale cohesie die ontstaat 
voor het werk van artsen en verzorgenden 
en voor alle mensen die onze maatschappij draaiende houden 
wij bidden voor hen om kracht dat zij het werk vol durven en kunnen houden.  
Dat zij zich gedragen weten. 
 
Wij bidden u voor alle mensen waar ook ter wereld die nu moeten lijden 
voor al die mensen die hun weg in eenzaamheid moeten gaan 
laat hen toch iets ervaren van Uw liefde en kracht, 
dat zij tochtgenoten ontmoeten. 
 
 
  



Wij bidden voor de zieken in ons midden om nabijheid 
voor onze overledenen, dat zij gedragen worden door Gods hand 
Met name noemen wij de gestorvenen van deze week 
Annie Beijer – Bouwhuis – Willemse 
Simon Heijnen 
Herma Kat – Spekman 
Jo Boon – Duijn 
Trien Molenaar – Hijne 
Gré Schermer – van der Laan 
dat zij deel mogen hebben aan de opstanding van de doden. 
 
Voor ons zelf bidden wij, op onszelf teruggeworpen, 
levend in een klein geworden wereld 
waarin alleen zijn zo makkelijk eenzaamheid kan worden. 
Geef ons geloof en vertrouwen 
en open ons hart om de ander warmte, steun en liefde te geven, 
om warmte, steun en liefde te ontvangen 
en laat ons zo groeien in liefde voor U en voor elkaar. 
 
Wij bidden voor alle mensen die in hun bestaan worden bedreigd,  
vluchtelingen, hongerigen, armen voor wie leven zorg en pijn is geworden. 
Dat in deze dagen van Pasen  mag blijken  
dat verraad, onrecht en dood niet het laatste woord hebben. 
Laat Uw Geest over deze aarde gaan, 
voedt ons met hoop en vertrouwen, 
dat ook wij mensen worden vol van dienstbaarheid. 
vol van hoop, vol van toekomst.  
Amen 
 
Bisschop Huub Ernst van indertijd Breda schreef eens 
 
Springen duurt maar even  
Je komt goed terecht of het gaat mis.   
Dat weet je.  
Durven springen, is geloven dat het goed zal gaan.  
Als er iemand is van wie je zeker bent  
kun je veilig springen 
terwijl het toch springen blijft. 
 
In de taal van geloof vertrouwen we erop dat we opgevangen worden  
door een God die zijn handen niet plotseling terugtrekt,  
maar die ze zelfs verder uitstrekt opdat niemand uit zijn handen valt.  
Paaswoorden zijn het voor mij,  
en de afbeelding op de Paaskaars nodigt ons uit te blijven vertrouwen, 



en de Geest zweeft er boven, met een palmtakje in de snavel. 
Ik wens u hoe dan ook een Zalig Pasen toe, 
 
En moge de zegen van God met ons zijn 
zodat wij elkaar tot zegen zijn. 
Wees ons nabij schenk ons Uw nabijheid, 
U die voor ons bent,  
Vader, Zoon en heilige Geest. 
 
Matthé Bruijns 
 
 

Voor het gehele lied Dan zal ik leven klik op deze link: 
 
https://www.google.nl/search?q=dan+zal+ik+leven+huub+oosterhuis+tekst&ie=UTF-
8&oe=UTF-8&hl=nl-nl&client=safari&safari_group=9 
 
 
 

https://www.google.nl/search?q=dan+zal+ik+leven+huub+oosterhuis+tekst&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=nl-nl&client=safari&safari_group=9
https://www.google.nl/search?q=dan+zal+ik+leven+huub+oosterhuis+tekst&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=nl-nl&client=safari&safari_group=9

