
 
 
  
 
  
 
Nieuwsbrief  14 juni 2020 
  
  
Sacramentsdag 
  
  
Vanaf zondag is het mogelijk om u op te geven voor de vieringen van het volgende weekeinde. 
Bij veel belangstelling wordt er een derde mogelijkheid tot vieren aangeboden 
op vrijdagavond.  Gelieve U dan wel aan te melden voor de wachtlijst, anders weten we niet of er 
belangstelling voor is. 
 
Woord-Communieviering  pastor M. Bruijns 
 
https://zaterdag20juni2020.eventbrite.nl 
 
Woord-Communieviering pastor M. Bruijns 
 
https://zondag21juni2020.eventbrite.nl 
 
 
Indien de diensten zijn volgeboekt meldt u zich wel aan. 
 
Bij een grote belangstelling kunnen we een extra vier moment organiseren. 
  
Reserveren voor beide vieringen mogelijk is tot zaterdagmiddag 16.00 uur. 
 
Telefonisch dagelijks tussen 10.00 uur en 21.00 uur op 06-83119817 
 
In de kerk is er in de maand juni plek voor 30 personen. 
De plaatsen in de banken zijn niet uw vaste plaatsen, maar zijn plaatsen die u aangewezen worden 
door de koster. 
Tussen twee personen zit altijd een afstand van 1,5 meter , ook als u een koppel of familie bent. 
  
Per reservering kan er voor maximaal vier personen gereserveerd worden. 
U ontvangt per mail een bevestiging van de reservering. 
  
Mocht u corona-gerelateerde klachten hebben dan verzoeken wij u niet naar de viering te komen. 
Wij ontvangen graag uw afbericht op het speciaal hiervoor bestemde telefoonnummer: 06-83119817 
dus niet via het nummer van de pastorie. 
Bij annuleringen van reserveringen zullen we gebruik maken van de wachtlijst.  
  
  
 
 
 
 

https://zaterdag20juni2020.eventbrite.nl/
https://zondag21juni2020.eventbrite.nl/


In Memoriam 
  
 
Op vrijdag 5 juni is Pierre Wildoër overleden. Hij was van 1985 tot 1993 pastor in de Onze Lieve 
Vrouwe Geboorte parochie in Wormerveer.  Met zijn vrouw Annie en hun zoons bewoonden ze de 
pastorie. In het eerste deel van zijn Afbeelding met shirt 
 
Automatisch gegenereerde beschrijvingleven was hij plantenkweker in Andijk en zeer betrokken bij 
de parochie. Daar leerde ik hem kennen asl bevlogen oprichter van het jongerenpastoraat.  Pierre 
begon na zijn 50e met zijn pastoraat. Ik heb het altijd het gevoel gehad dat hij in deze 15 jaar wilde 
doen waar anderen 40 jaar levenstijd voor hadden. Veel heeft hij georganiseerd. Hij was een 
bewogen pastor met veel woorden om mensen mee te nemen met zijn pastorale ideeën. Veel 
mensen heeft hij geactiveerd en onder zijn pastoraat is de ontmoetingsruimte gerealiseerd, die een 
nieuwe dynamiek aan het parochieleven gaf. . Wormerveer heeft daarmee vele andere parochies 
geïnspireerd tot navolging. In 1993 vertrok hij naar Egmond aan de Hoef waar hij met emeritaat ging. 
De laatste fase van zijn leven was de Pierre uit zijn geest vertrokken en raakte hij zichzelf steeds meer 
kwijt en werd hij opgenomen in een verpleeghuis.  Hij is 85 jaar geworden. Zoals zo velen in deze tijd 
heeft de uitvaart in besloten kring plaats gevonden. 
  

Zondag 7 juni is Truus Heijnen – Knots overleden.  Haar 
man Simon is haar ruim twee maanden geleden op 2 
april voorgegaan in het sterven. 
Zij waren bijna 63 jaar getrouwd en kenden elkaar 69 
jaren. Truus Knots werd geboren op het Kalf. 
Daar groeide ze op aan de Zaan rond de Maria 
Magdalenakerk. 
Met hun trouwen verhuisden ze naar Wormerveer. 
Vele jaren woonden ze met veel plezier in hun huis aan 
het Oversluispad waar de 2 dochters en 3 zonen 
opgroeiden. 
Ze werden opa en oma en in de laatste fase zelfs 
overgrootouders. 
Truus was actief in het sociale leven op de basissschool, 
de schoolbibliotheek op de middelbare en bij de 
Zonnebloem. 
In 1988 ging Simon met pensioen en braken er rijke jaren 
aan. Samen hebben ze veel gewandeld, getrimd en 
gefietst. 
Mooie reizen gemaakt. Truus was handig met naald en 
draad, kleding maken, breien. Ze hield van televisie 

kijken. van kaarten, kortom van gezelligheid. 
Van Sinterklaas maakten Truus en Simon samen een feest. De band met het gezin was heel 
belangrijk. 
Samen hadden ze een mooi leven. 
Aan het begin van de 21e eeuw verhuisden ze naar het Marktplein waar ze genoot van het prachtige 
uitzicht en het komen en gaan van mensen. 
Met de jaren had haar man meer zorg nodig. Ze heeft dat altijd gegeven totdat het echt  niet meer 
kon. 
‘Het was de zwaarste beslissing in mijn leven’ zei ze toen hij verhuisde naar de Rietvelden. 
Aan het begin van de coronacrises werd hij zieker en moest er afscheid genomen worden. 
Op haar 91e verjaardag, die vanwege corona niet thuis met iedereen gevierd kon worden, 



is ze langs al haar kleinkinderen gereden met iets lekkers, om toegezongen te worden en een 
presentje te ontvangen. 
Van Alkmaar tot Utrecht heeft ze iedereen gezien. Daarna ging het minder en overleed ze na een 
korte ziekenhuisopname. 
‘Het is goed geweest’ Iemand zei ze hadden een ‘zwanenhuwelijk’, wanneer beide partners kort na 
elkaar overlijden. 
Ze was thuis opgebaard waar haar naaste familie langs is kunnen komen.  
En ook nu een warm en intens afscheid in het crematorium, helaas weer in kleine kring. 
De kruisjes met hun beider namen hangen op het gedachtenisbord.  
  
  
  
 
Beeltenis van Maria 

 
Bij  het toepassen van de 1,5 meter regel werd 
duidelijk dat de Mariakapel geen plaats in waar 
‘veilig’ een kaars kan worden aangestoken. 
Slechts 1 persoon kan daar binnen zijn. 
De beeltenis van Maria uit de Dagkapel van de OL 
Vrouwe Geboortekerk is nu achter in de Petruskerk 
geplaatst 
met daarbij kaarsenstandaards die ook uit 
Wormerveer komen. 
Gordijnen die vroeger achter het kruis en 
tabernakel hingen vormen een passende 
achtergrond. 
Zo is er ruimte om een kaars aan te steken. 
  
  
  
  

 
  
You Tube kanaal 
Hieronder vindt U de teksten van de liturgie van Sacramentsdag 
Deze week vanuit de Maria Magdalenakerk in Wormer 
https://www.youtube.com/channel/UCG3_g0WN86_usYygo_i9fww 
  
Met als lector Ellie Hoek, voorganger Matthé Bruijns en Serge Makarchev achter de piano. 
Deze viering is op zondag 14 juni om 10 uur beschikbaar. 
De teksten vindt U hier onder. 
  
We proberen deze viering ook op ons eigen Petrus You Tube kanaal te plaatsen, 
maar op tot op heden hebben we de film uit Wormer nog niet ontvangen. 
  
Wat we wel hebben is een tweede film ‘Uit de oude doos’ met de wijding van de kerk 
en beelden uit 1996 van een oud station Krommenie, een trein van mat64 die uit de dienstregeling is 
genomen, 
een Petruskerk waar de ontmoetingsruimte in aanbouw is, 
en een Weverstraat nog vol Kastanjebomen. 
Allemaal ook al weer bijna 25 jaar geleden. 

https://www.youtube.com/channel/UCG3_g0WN86_usYygo_i9fww


Klikt u hier om die dienst op internet te bekijken.  
https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w 
  
  
Een goede week 
en wellicht binnenkort weer eens tot ziens. 
met hartelijke groet, 
Matthé Bruijns 
  
  
Sacramentsdag 
  
De Genade en de vrede van God, zij met ons 
Hij die ons hier samenbrengt in Zijn naam 
Vader, Zoon en heilige Geest.    Amen 
  
Van harte welkom U allen bij deze viering die u bereikt via het internet. 
Het is een vreemd thema dat we vandaag aan de orde stellen. 
We vieren sacramentsdag. 
Door de coronacrisis zijn veel kerken in Nederland maar beperkt toegankelijk met niet meer dan 30 
kerkgangers. 
En hoewel het in onze kerken de laatste jaren niet zo goed gaat met de kerkgang. 
Zitten we gelukkig nog op een meervoud van die 30 mensen. 
In de kerken die geopend zijn kunnen vanaf vandaag voor het eerst de kerkgangers weer de 
communie ontvangen. 
Het gaat dus om de aanwezigheid van Christus in de tegenwoordigheid van de Communie, 
maar we kunnen er alleen over mediteren. 
  
Ooit werd dit feest ingesteld door een Bisschop uit het Belgische Luik, 
toen een kloosterzuster ergens in de Middeleeuwen. 
Het licht van de zon zag veranderen in een grote hostie. 
Nu gebeurde er in die dagen wel meer wonderen rond het eucharistische brood 
Denk aan het H. Mirakel  in Amsterdam. 
Maar de bisschop was voortvarend en maakte er een feest van 
dat later door de toenmalige wereldkerk werd overgenomen. 
  
Een dag in het jaar, die net als op witte Donderdag, 
aandacht geeft aan Gods aanwezigheid onder ons. 
  
In de nacht waarin Hij werd overgeleverd,  heeft Jezus brood en beker in zijn handen genomen 
We houden de herinnering aan Christus onder ons levend in het sacrament van het woord en de 
tafel. 
En sinds eeuwen vieren christenen die laatste avond van Jezus Christus, 
we weten ons hem heel nabij. 
We vertrouwen er op dat hij ons voedt, ons kracht geeft, 
dat we niet alleen zijn, 
zoals God hem ook niet alleen heeft gelaten toen de dood over hem kwam, 
Jezus zichzelf offerde om trouw te blijven aan de boodschap van liefde 
waar hij zelf één en al getuigenis van was. 
Geen gewone maaltijd, maar een heilige maaltijd, een tafel om één te worden, 
gemeenschap te ervaren. God zal bij ons zijn. 
  

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


Wij weten en erkennen dat we als mensen onaf zijn. 
We doen door onze schuld anderen tekort 
Bidden we daar om vergeving 
  
  
Openingsgebed 
  
Goede God, U roept mensen bijeen in Uw Naam 
U opent wegen tot liefdevol omgaan met elkaar, 
dat hebben wij in het bijzonder mogen ervaren in Jezus Christus. 
  
Wij danken U om Zijn inspiratie en levenskracht 
en wij bidden U: 
dat wij openstaan voor Zijn boodschap, 
dat wij hem na durven volgen in de gave van Zijn leven. 
dat wij durven te worden wat wij zijn 
Lichaam van Christus, 
zijn handen en voeten op deze wereld. 
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen 
van ons leven. 
amen. 
  
 
We luisteren naar woorden die we van generatie op generatie doorgeven aan elkaar. 
 
Woorden die vertellen over God die met mensen is begaan. 
En in het boek van het leven is het Israël die dat als geen ander heeft ervaren 
hoe God met hen meegaat: hoe God niet loslaat het werk van zijn handen, 
zijn mensen. 
De kernervaring voor hen is de bevrijding uit de slavernij van Egypte. 
Die bevrijding wordt ieder jaar met Pasen gevierd. 
Jezus gaat tegen Pasen met zijn vrienden naar Jeruzalem om het pascha te vieren. 
Het wordt uiteindelijk zijn eigen Pasen, zijn doorgang door dood naar leven. 
Het brood van die paasmaaltijd is Zijn lichaam voor onze levenstocht geworden. 
  
We luisteren naar het boek van de woestijn tocht. 
Daar was iedere dag manna, brood uit de hemel werd dat genoemd. 
Het gaf hen kracht om verder te gaan. 
  
Mozes sprak tot zijn volk, net voor zij het Beloofde Land zouden intrekken. 
Hij wilde niet dat ze zouden vergeten hoe God hen geholpen had toen ze in Egypte waren 
en hoe God voor hen had gezorgd toen ze door de woestijn naar het Beloofde Land trokken. 
Mozes zei: ‘Veertig jaar lang duurde de tocht door de woestijn. 
Al die tijd heeft God jullie getest: Hij wilde zien hoe jullie zijn geboden zouden onderhouden. 
Jullie hebben toen honger geleden. 
Maar God heeft jullie ook manna te eten gegeven. 
Want Hij wilde jullie laten beseffen dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat uit 
de mond van God komt. 
In die grote verschrikkelijke woestijn, vol giftige slangen en schorpioenen, hebben jullie dorst 
geleden. 
Maar God zorgde ervoor dat er water ontsprong uit de rots. 
God heeft jullie getest, maar Hij hield ook zijn belofte: ‘Ik zal er zijn voor jullie’ 



Daarom moeten jullie dankbaar zijn en dit blijven gedenken. 
 
Overweging gehouden op Sacramentsdag                                                                                                  
  
Mijn vader had vroeger een volkstuin, iedere zomer werd de hele vriezer volgestopt, 
zodat we de hele winter, groenten van eigen tuin konden eten. 
Toen hij stierf vonden we nog een half gevulde vrieskist. 
Mijn broers waren radicaal, gooi weg. Je weet niet hoelang het er al inzit. 
Mijn ouders hielden van tuinbonen. Tuinbonen waren vroeger nooit mijn favoriete eten, 
het smaakt wel, maar het is toch apart, je moet er geen borden vol van eten. 
Ik kon die groenten die mijn ouders met zorg hadden klaar gemaakt niet zomaar weggooien. 
Ik heb ze meegenomen en af en toe at ik ze. 
Als ze dan op mijn bord lagen dan zag ik mijn vader spitten, de bonen planten, water geven, 
opbinden tegen de wind, ze plukken. 
Mijn moeder in de keuken die ze blancheerde en in zakjes deed. 
Deze boontjes smaken anders dan bij van der Valk. Ik  proef de smaak van mijn ouders hun 
levenssmaak. 
  
Veel wat we in onze kerk vieren en bewaard hebben gaat terug  op de woorden en de daden van 
Jezus. 
Op die avond, herdenking van de bevrijding uit de slavernij van Egypte, 
neemt hij brood en spreekt er de woorden over uit: 'Dit is mijn lichaam.' 
  
Maar hiernaast heeft Jezus op vele momenten maaltijd gevierd. En daarbij stelde hij het Koninkrijk 
van God aanwezig. 
Maaltijden met vele mensen, vijf broden en 2 vissen waren voldoende om een wonder te laten 
gebeuren. 
  
 
Maaltijden waar hij zichzelf bij uitnodigde zoals bij de Zacheüs de tollenaar, 
vaak met mensen die er niet meer bij hoorden, wat ze vaak ook aan zichzelf te danken hadden, 
ze werden niet voor niets zondaars genoemd. 
Bij hen liet Jezus voelen  dat Gods koninkrijk voor allen is  die zich klein durven te maken, die durven 
te worden als kinderen. 
Jezus bekommerde zich niet over wat men dacht.  Jij bent voor God wie je bent, mochten er fouten 
zijn, 
mocht je onvolmaakt zijn, en wie van ons mensen is dat niet, dan is er vergeving, nieuwe toekomst. 
  
En wanneer na Pinksteren de christenen samen komen  om de verhalen te vertellen van Christus,  
om samen te doen wat in Zijn Geest is, 
om samen met elkaar dat Koninkrijk van God in praktijk te brengen, 
dan is een van de vormen om die verbondenheid zichtbaar te maken het vieren van de maaltijd. 
  
Als je dit brood eet, moet je worden zoals ik ben, dan moet jij doen wat ik je heb voorgedaan. 
Als je dit brood eet, dan eet je mij, dan word je mij, dan ga je doen wat ik heb voorgedaan. 
Drink ook deze wijn, ik ben het zelf,  Ik ben een bevrijder, die verzoening en vergeving brengt. 
Wanneer je deze wijn drinkt, word je net zo'n bevrijder als ik ben. 
Dan word je een ander mens. Dan verander je van gedaante. 
Of zoals de evangelist Johannes het Jezus laat zeggen: 
‘Ik ben het brood van het leven: wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben 
en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen'. 
  



Wij doen pas wat Hij deed, als we niet alleen eucharistie vieren, 
maar ook doen wat Hij deed: er zijn voor mensen: 
mensen in nood,  in honger. in ziekte, in slavernij en onderdrukking, 
mensen die vernederd en onder de voet gelopen worden. 
Als we doen wat Hij deed in zo'n situatie is Hij in ons midden. 
  
In ons spreken over de kerk zeggen we niet voor niets dat wij het Lichaam van Christus zijn, 
dat ons lichaam heilig is, dat wij met ons lijf deze wereld kunnen heiligen, heel maken , van God 
kunnen laten worden. 
Als wij zelf de handen en voeten, de stem en het hart van Christus zijn, 
dan mogen wij zijn lichaam toch ook aannemen en tot ons nemen. om te worden Lichaam van 
Christus. 
  
Als je consequentie van de maaltijden die Jezus houdt tot je door laat dringen, 
dat juist mensen die buiten de vaste kaders van de samenleving vallen binnen de kring werden 
gehaald. 
Als je weet dat de paasmaaltijd van Jezus gevolgd werd door zijn lijden, 
waar hij zijn leven offerde om de dood te doorbreken. 
Dan mag het ontvangen van het sacrament van de eucharistie geen routine matig handelen zijn van 
het hoort er nu eenmaal bij. 
  
In onze kerk is het te Communie gaan vaak tot een automatisme geworden, dat bijna bij iedere 
viering als ritueel wordt uitgevoerd. 
In deze coronatijd merken we dat we dit teken hard nodig hebben. 
Mensen vertellen hoe ze de kerkgang missen, hoe ze ook de Communie missen als moment van 
verbondenheid met Christus. 
Het is als met zo veel dat vanzelfsprekend lijkt in het leven. 
Je hebt er geen erg in hoe waardevol iets is, tot je het moet ontberen. 
Luister maar naar ons eigen hart  wanneer je meemaakt dat je mensen uit je kring mist, wanneer ze 
zijn overleden. 
of wanneer ze niet meer bereikbaar zijn  omdat je ze vanwege corona niet meer mag opzoeken 
Dan ontdek je hoe bijzonder die mens voor jou is geworden. Dat snijdt diep in je ziel, in je eigen 
vlees. 
In coronatijd ontdekken we ook hoe zeer we elkaar nodig hebben om mens te worden. 
We zien verlangend uit naar het moment dat we elkaar weer kunnen begroeten van nabij. 
Op Sacramentsdag vieren we hoe Jezus onder ons aanwezig wil zijn. 
Jezus nodigt ons steeds weer uit om wat we geloven ook werkelijkheid te maken, 
handen en voeten te geven, zoals hij zelf dat ook ten einde toe heeft gedaan. 
Die tuinbonen deden mij denken aan mijn zorgzame ouders, waar ik veel meer aan te danken heb 
gehad, 
dan ik mij realiseerde toen ze nog hier leefden. 
Sacramentsdag vieren en deelnemen aan de maaltijd van de Heer 
is ook zo’n dankbare herinnering aan al wat we hebben ontvangen en een opgave om het testament 
van Jezus’liefde 
steeds weer vlees en bloed te laten worden in mijzelf. 
amen. 
  
We gaan luisteren naar de muziek van het panis angelicus 
een loflied op het Sacrament. 
Brood van de engelen wordt het brood van mensen; 
Het brood van de hemel maakt een einde aan de schaduwen: 
O, groot wonder!dienaren, arm en nederig nuttigen hun Heer. 



U, God, drievuldig en één zie, wij bidden U: 
Kom ons zo bezoeken, zoals wij U vereren, 
leid ons langs Uw weg waarheen wij willen gaan, 
naar het licht dat Uw woning is. Amen. 
  
Goede God,   
overal en altijd zijn er mensen onderweg, 
op zoek naar leven. 
Daarom komen wij tot u met onze gebeden. 
 
Wij bidden voor de wereld waarin we leven, 
waarin mensen samenkomen om het brood van Jezus te delen met elkaar; 
Dat wij onze opdracht tot liefde en gerechtigheid 
nog beter waar te kunnen maken. 
Dat wij navolgers van Jezus worden. 
  
Wij bidden voor mensen die aan tafel samen komen 
die met elkaar het leven delen. 
Dat we elkaar niet het brood uit de mond stoten, 
dat we elkaar niet tekort doen en verwaarlozen, 
maar voor elkaar zijn als spijs en drank. 
  
Wij bidden voor de mensen die geen brood hebben 
om hun kinderen te voeden, 
voor de volken die de hongerdood nabij zijn. 
voor alle mensen die leven met tekorten 
dat ze deel krijgen aan het brood van deze aarde, 
dat wij deelzame mensen worden. 
  
Afsluiting voorbede 
Barmhartige God, 
U kent ons hart 
en ziet de oprechtheid van ons bidden. 
Verhoor wat wij U vragen 
en kom ons tegemoet, 
vandaag en tot in lengte van dagen. 
Amen. 
  
  
  
Slotgebed 
  
God, Bron van alle leven, 
wij danken U voor uw Woord, tot ons gesproken 
voor het Brood, voor ons gebroken 
Versterk in ons het vertrouwen dat U altijd bij ons bent 
Maak ons open voor uw Geest, voor haar liefde in ons, 
die ons wil omvormen tot elkanders broeders en zusters. 
Wij bidden U om de kracht in woord en daad ons in te zetten voor een betere wereld. 
Dat bidden wij U in naam van Jezus Christus, 
uw zoon en onze Heer. 
amen. 



Samen aan tafel gaan is tijd maken voor elkaar. 
Het is kauwen op het leven van elke dag. 
De smaak van de vreugde proeven 
maar ook slikken op wat bitter is. 
Als je er de tijd voor neemt, krijg je energie om terug aan de slag te gaan 
en de handen in elkaar te slaan. 
 
Met God op weg gaan is tijd maken voor Hem en voor elkaar. 
Je mag kauwen op zijn Woord en proeven dat gebroken brood en gedeelde wijn 
de smaak van het leven versterken. 
 
Als je er de tijd voor neemt, zal je van bevrijding en verbondenheid proeven, 
zal je merken dat er energie vrijkomt die nieuwe toekomst mogelijk maakt. 
 
Samen door het leven gaan is zeggen tegen elke mens: 
“Kom en zie! Voor jou staat de tafel klaar. 
In jouw leven proef ik iets van God. 
En het smaakt naar meer…” 
 
  
 
Sacramentsdag is de dag in het jaar dat we de verbondenheid van God met mensen vieren. 
Jezus Christus heeft zich zo willen delen dat hij zichzelf heeft weggeschonken aan ons in zijn lichaam 
en bloed. 
Hij heeft daarin duidelijk gemaakt dat Hij zijn leven aan anderen heeft toegewijd, ten einde toe. 
Als wij als gelovige mensen samenkomen mogen wij één worden met hem, 
zodat ons leven gevuld wordt met zijn levenshouding. 
Maar dit samenzijn moet ook consequenties hebben voor die andere uren van ons leven. 
Gods Geest mag in ons vaardig worden. 
Daarvoor zijn we hier samen geweest om ons daarin te oefenen. 
Om die geest, om die zegen van God willen we bidden. 
  
 
  
Moge God, Schepper van hemel en aarde, ons bewaren, 
Moge Jezus Christus, Gods Zoon, ons voorgaan in het leven bij God. 
Moge de H. Geest ons verwarmen en inspireren 
en ons doen leven in de geest van de Vader en de Zoon. 
Moge Gods zegen met ons zijn 
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
Amen. 
 


