
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Rots 

 
Parochieblad St. Petrusparochie Krommenie / Assendelft-Noord 

      44e Jaargang nummer 2                                                februari, maart,   2018 



St. Petrus Parochie,  Snuiverstraat 2, 
1561 HD Krommenie,  075 – 6281208 
 
Matthé Bruijns, pastor,   
petrusvis@planet.nl 
Website: www.st-petrusparochie.nl 
Twitter: @PetrusKrommenie  
Facebook: @St.Petrusparochie 
 
Spreekuur parochiesecretariaat: 
Donderdag van 09:00 tot 10:00 uur of op 
afspraak. Woensdag niet bereikbaar. 
 

Parochieraad 
Voorzitter: Guusje Verhoeven,  
075 – 628 7818, j.verhoeven44@chello.nl 
Secretaris: vacant 
Penningmeester: Pim Gorter, 075 – 657 1248, 
pim@boonassendelft.nl 
  
Bestuur Personele Unie Zaanstreek Noord 
Voorzitter: pastoor F. Bunschoten 
Secretaris: Mw. M. Breed-Klaver 
Penningmeester: A.J.H. Reijns 
Contact: purzn4@gmail.com 
 

KERKBALANS 
NL42INGB 0001 975 736 
t.n.v. Petrus Parochie Krommenie 
Rekeningnummer voor alle andere zaken: 
NL58INGB 0000 290 073 
t.n.v. Petrus Parochie Krommenie  
 

Pastores in de regio 
M. Bruijns, pastoraal werker 
petrusvis@planet.nl 
075 – 6281208 
F. Bunschoten, pastoor   075 – 6874385 
J. Hoekstra, diaken    075 – 6160053 
A. Goedhart, pastoor    075 – 6164807 
J. van Voorst, kapelaan    075 – 6874295 
 

 
De volgende editie van De Rots verschijnt in de 
week van 19 maart. U kunt uw bijdragen 
aanleveren tot 5 maart. 
Email: redactie.derots@hotmail.com

Parochiële Charitas  
IPCI Zaanstreek, lokale werkgroep St. Petrus 
Voorzitter: Frans van Rooij,  
Secretaris: Hans Vrouwe  
Bankrekening: NL79TRIO0198107439  
t.n.v. IPCI Zaanstreek, onder vermelding van 
St. Petrusparochie.  
 

Uitvaartvereniging Geloof, Hoop en Liefde 
Kantoor en ledenadministratie: 
Beukestraat 34, 1561 KJ Krommenie,  
075 – 640 9101 
Voor uitvaart bellen: 0800 - 0375 o.v.v. 
lidmaatschap GHL 
 

Ouderenbond KBO 
Krachtig, Betrokken en Ondernemend 
Voorzitter: Peter Smit 075 – 628 2517  
pcs.smit@kpnmail.nl 
 

Vijf minuten na begin van de viering gaan de 
hoofdingangen van de kerk op slot om insluiping 
tegen te gaan. De zijingang, bedoeld voor 
gebruikers van rolstoelen en rollators blijft voor 
laatkomers open. Ook de fietsenstalling links 
naast de kerk is tijdens de viering afgesloten. 
 

Ontmoetingspastoraat 
Als parochiegemeenschap leven we graag met u 
mee in lief en leed. Bij verblijf in het ziekenhuis of 
verpleeghuis, of als u wat langer thuis ziek bent, 
kan het heel gezellig zijn als een mede-parochiaan 
bij u op bezoek komt. Als u behoefte heeft aan 
een bezoek neem dan contact op met: 
Lidy Cool-Meulemans, 075 – 6226621 of via het 
parochiesecretariaat. 
Ook vreugdevolle momenten willen wij met u 
meevieren. Gaat u trouwen, is er een baby 
geboren of heeft u een huwelijksjubileum? Stuur 
ons een kaartje, (Snuiverstraat 2, 1561 HD 
Krommenie) zodat we daar aandacht aan kunnen 
besteden.  
 

Redactieadres De Rots 
Snuiverstraat 2, 1561 HD Krommenie 
Email: redactie.derots@hotmail.com De redactie 
behoudt zich het recht voor om ingezonden 
artikelen te bewerken en/of in te korten. 
Maximale lengte: 500 woorden per artikel, en 
graag zo ‘plat’ mogelijk, dus geen cursief, vet, 
opsommingstekens e.d.. 
 

 

mailto:redactie.derots@hotmail.com
mailto:redactie.derots@hotmail.com


1 
 

Pastoraal Voorwoord  
 

Handen en voeten een jaar lang 
 

Stel je eens voor dat er geen water zou zijn. 

Geen regen, geen bronnen, geen rivieren. We 

zouden niet kunnen zwemmen, geen brand 

kunnen blussen, we zouden ons niet kunnen 

wassen en zelfs niet kunnen drinken. 

Onvoorstelbaar toch, zonder water kunnen 

wij niet leven.  

In mijn kapelaanstijd was er in onze 

Parkwijkparochie een waterproject voor de 

Vastenaktie. Er moesten waterputten komen 

in een heel droog gebied in een Afrikaans 

land. Toen die breed opgezette actie een paar 

weken liep, was er onverwacht een hele dag 

geen water in de stad. Ineens drong het tot 

iedereen door hoe erg het is als je duizend 

keer naar de kraan loopt en er niets uit komt. 

Die Vastenaktie werd een groot succes: men 

had aan den lijve gevoeld hoe erg zoiets is…  

Gelukkig heeft God de wereld anders 

geschapen en is er wel voldoende water. Toch 

kan water negatieve effecten hebben. Denk 

maar aan een overstroming… Maar kijk liever 

naar de ‘goede’ kanten van het water. Het 

lest je dorst, maakt de boel schoon en geeft 

plezier. Water geeft leven, letterlijk, maar ook 

figuurlijk, in gelovige zin. Aan het begin van 

ons leven is water voor ons een grote 

levensbron. Een kind kan niet geboren 

worden zonder vruchtwater. Een christen kan 

niet herboren worden zonder het doopwater. 

Want daarmee krijgen wij het christelijk leven. 

Je wordt erdoor aangenomen als Kind van 

God.  

Het leven loopt vaak als water door je 

handen, maar in de Kersttijd hebben we    

weer ervaren hoe dat levensgeschenk in een 

fris en sprankelend licht kan staan. Jouw 

leven, als christen, is ook verwekt door de 

heilige Geest, net zoals het leven van het Kind 

in de kribbe. Dat brengt met zich mee dat er 

een opdracht in verborgen zit. Je bent er 

medeverantwoordelijk voor geworden om 

Gods mooie schepping  tot een betere wereld 

te maken. Met respect ermee omgaan, vrede 

bewerken (te beginnen in jezelf en je 

omgeving), vergeving en verzoening 

bewerken en vooral je medemensen zien 

‘staan’ en vanuit je hart met iedereen 

omgaan.  

Het Doopwater is dus niet zomaar een plons 

over je hoofd; integendeel, je wordt er een 

nieuw mens door en dat nieuwe moet steeds 

meer zichtbaar worden. Het heeft alles te 

maken met je manier van leven. In de huidige 

tijd is dat best uitdagend en het wordt je vaak 

niet in dank afgenomen… Maar de jaaropgave 

voor 2018 kan er prima uit zien, als je eerlijk 

en  goed ondernemend, de zaak van je eigen 

leven ter harte neemt, uit de kracht van Gods 

Geest, die durf en uitdaging nooit uit de weg 

gaat. Geef daarom handen en voeten aan je 

geloof en groei mee naar volwassenheid 

daarin met Jezus, die in alles je leidsman en 

krachtbron wil zijn. 

 

 

A.F.M Goedhart, pastoor Sint-

Bonifatiusparochie   

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaaropgave 

2018 
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Pastoor A.F.M. Goedhart 50 jaar priester 
 
Als gevolg van een lelijke val aan het eind van 
zijn vakantie vorige jaar was pastoor A.F.M. 
Goedhart van de Sint-Bonifatiusparochie, 
Zaandam-centrum een tijd afwezig. De viering 
van zijn gouden priesterjubileum moest ook 
worden uitgesteld. Intussen heeft hij zijn 
werkzaamheden, rustig aan, weer opgepakt. 
Nu kan ook een nieuwe datum worden 

vastgesteld om het uitgestelde 
feest te vieren met een feestelijke 
eucharistieviering en een receptie. Iedereen is 
van harte welkom.   
Wanneer: zondag 11 februari 10.30 uur. 
Waar: Bonifatiuskerk, Oostzijde, Zaandam 
Na Afloop: gelegenheid tot gelukwensen in de 
kerk.  

 
 

 
 

Beste parochianen, 
 
In de afgelopen periode heeft het bestuur 
ongeveer 1 maal per 6 weken vergaderd. 
Hieronder een kleine samenvatting van wat 
o.a. besproken en afgehandeld is. 
 
Pastoraal team: 
Het pastorale team werkt aan een goede 
verdeling van de pastorale zorg over de 
parochies in de regio. 
Het voltallige pastorale team heeft met de 
parochieraad van de Martelaren gesproken. 
Het heeft de grote zorgen betreffende de 
pastorale ondersteuning van deze parochie 
weg kunnen nemen. Er zijn over en weer 
verhelderende dingen gezegd om zo in 
vertrouwen met elkaar naar de toekomst te 
kijken.  
 
Financiën: 
In verband met de nieuwe samenstelling van 
het bestuur zijn er nieuwe bankpassen 
geregeld. 
De tarievenlijst van 2018 is samengesteld en 
verzonden naar uitvaartverzorgers en  
 

 
 
parochie-administratoren. Voor o.a. 
uitvaarten is ten opzichte van 2015 een 
verhoging van 5% opgenomen, dit is conform 
de indexering van de gemeentetarieven. 
 
Gebouwen: 
Diaken Jeroen Hoekstra is door pastoor Floris 
Bunschoten aangewezen als trekker van de 
herbestemming van de kerkgebouwen van de 
parochies van de Martelaren van Gorcum en 
de OLV Geboorte Wormerveer. In beide 
gevallen zal zeer zorgvuldig moeten worden 
gewerkt. 
 
Contracten: 
De twee contracten voor een van de pianisten 
die zowel in Krommenie als in Wormer actief 
is zijn per 1-1-2018 vervangen door een 
nieuw contract. 
 
Hartelijke groeten, 
Marga Breed 
Secretaris Overgangsbestuur Personele Unie 
Zaanstreek Noord. 
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Voor Jong en voor oud 
 

 
Stel je eens voor: een berg vuilnis, afval, troep 
en stank, zo groot als een hele stadswijk. Die 
bestaat echt en heeft zelfs een naam: Smokey 
Mountain, Rokende Berg. Rokend, stinkend 
vuil, vol vliegen en maden, vol ratten en 
ziektes. Er wonen duizenden mensen voor wie 
geen andere plek is op deze wereld. 
Santos, een jongetje van acht is er eentje van. 
Hij woont in een hut van stukken golfplaat bij 
een oude vrouw. Hij noemt haar oudje, of 
heel soms... moeder. Hij heeft niet altijd bij 
haar gewoond. Maar zijn echte moeder is op 
een dag niet teruggekomen van haar 
bedeltocht naar de stad. Ook zijn zusjes zijn 
weg, gestorven misschien, of door andere 
mensen meegenomen, zoals de oude vrouw 
Santos meenam, toen hij half verhongerd 
tussen de vuilhopen zwierf. Zij gaf hem een 
ijzeren haak en een oude zak en nam hem 
mee naar de plek waar de vuilnisauto's 
komen.  
Ze leerde hem hoe hij snel uit de rommel 
dingen moest pakken die je nog kon 
verkopen. Ze leerde hem hoe hij terug moest 
duwen als anderen hem opzij duwden. 'Want 
alleen als je 's avonds iets te eten meebrengt 
blijf je in leven, mijn kind, alleen dan...' 
Sinds die dag werkte Santos. Alle dagen 
krabde hij in het vuil, verzamelde dingen en 
verkocht die. Elke avond bracht hij een 
handvol bonen of rijst mee naar de oude 
vrouw. De eerste keer, dat hij twéé handen 
vol eten thuisbracht, lachte ze met haar 
tandeloze mond. Ze aaide hem over zijn bol 
en noemde hem 'mijn grote man'. De tweede 
keer nam ze hem mee, tussen de lange rijen 
krotten door, over de vuilnishopen, naar een 
kleine houten schuur, die SCHOOL heette. 
Daar zongen en lachten kinderen en er was 
een vrouw in échte kleren.  
'Dit is mijn kind en mijn kleinkind, dit is mijn 
alles', zei de oude vrouw, terwijl ze Santos 
naar voren schoof. 'Mag hij hier op school 
komen, want hij verdient het?’ 
 
 
 

 
Vanaf die dag werkte Santos zes dagen in het 
vuil. Op elke zevende dag ging hij naar de 
school. Daar leerde hij letters, leerde hij 
zingen, mocht hij spelen, lachte hij. 
Toen op een dag, vond hij, krabbend tussen 
de rommel, een boek. Het was kapot en vuil, 
oud papier... Maar op de schoonste bladzijde 
las hij, of dacht hij te lezen: ‘vader’. En hij was 
trots, verschrikkelijk trots, omdat hij kon lezen 
wat er op het papier stond.  
Hij nam het mee naar de houten school. 
‘Lees...', vroeg hij, 'zeg me wat er staat.’  
En de juf las voor: 'Een vader had een mooie 
droom van toekomst voor zijn kinderen. De 
aarde zou een hemel zijn. De mensen zouden 
mensen zijn. En brood zou er voldoende zijn.'  
En toen hij bleef wachten, las ze het nog eens. 
 
Santos nam het blad papier terug en ging naar 
huis. Zijn tweede moeder was bang en 
ongerust. 'Ik dacht dat ik je verloren had’, 
huilde ze. ‘Hoor wat ik gevonden heb', zei 
Santos en hij las haar voor van de droom, van 
de mensen die mensen zouden zijn en van 
voldoende brood. Toen scheurde de vrouw 
een reep stof van hun voddendeken en 
knoopte die om Santos’ magere lijf. Het blad 
papier stopte ze ertussen, zo kon hij het 
bewaren. Die avond kroop hij naast haar 
onder hun schamele deken en fluisterde: ‘ik 
weet waarom we die woorden bewaren, 
moeder. Als de aarde een hemel wordt, dan 
zullen wij het weten, dan zullen wij het zien, 
en dan zullen wij meedoen...'  
 
Voor mensen als Santos zetten wij ons in voor 
de Vastenaktie, zodat ook zij een toekomst 
krijgen, zodat ook hun droom waar wordt.  
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Vorming en 
Toerusting 

 
Meditatief schilderen 

  
Het idee achter meditatief 
schilderen is: werken vanuit 
een gedicht of een verhaal. 
Niet het resultaat telt, maar 
het proces van het ontstaan. 

Loslaten op het juiste moment is de kunst, en 
dat geldt ook in het dagelijks leven. Door te 
werken in een groep kunnen we ook van 
elkaar leren. Begeleiding: Marian Neeft en 
Coby Huijpen. 
Voor de materiaalkosten per keer € 2,50.  
Wanneer: vrijdag 2 maart 13.30 -16.00 u. 
Waar:   Achterschip Maria   
  Magdalenakerk in Wormer 
Aanmelden: Liesbeth Patist, 075 642 1111 of 
stuurgroepvent@gmail.com 
 
Gespreksgroep voor volwassenen 

 
Vooraf krijgen de 
deelnemers, ter 
voorbereiding,  
achtergrondinformatie 
thuis. Tijdens het gesprek 

proberen we er samen achter te komen, wat 
de tekst met ons doet, waarbij je soms van 
elkaar leert om zaken eens op een andere 
manier te bekijken. De avonden verlopen in 
een ontspannen sfeer, waarbij humor niet 
ontbreekt. U wordt van harte uitgenodigd om 
mee te praten. Graag vooraf aanmelden. 
Wanneer: dinsdag 2 maart 20.00-21.30 u. 
Waar:  Ontmoetingsruimte HH  
  Martelaren van Gorcum Koog 
  a/d Zaan 
Aanmelden: Marjo Stronks, 075 615 6857 of 
mar.stronks@outlook.com 
 
 

Zin in Film 
Ook de vierde film van dit 
seizoen biedt weer volop stof 
tot nadenken en nabespreken. 
Dat doen we onder het genot 
van een drankje. Het is altijd 

interessant om je wat meer te verdiepen in 
het verhaal van de film. Daarnaast wordt door 
de begeleider vaak extra informatie gegeven 
over de inhoud. Dingen die je in eerste 
instantie misschien niet uit het verhaal zou 
halen, maar die je toch een dieper inzicht 
kunnen geven in de motivaties van de 
regisseur.  
Meer informatie kunt u per e-mail bij ons 
opvragen.  
Wanneer:  woensdag 14 februari 14.00 u.  
Waar:         O.L. Vrouw Geboorte  
                     Wormerveer 
Titel:           A Walk in the woods  
Nabespreking o.l.v. Liesbeth Patist. 
 
De Barmhartige Vader - Lucas,  15: 1-3; 11-32 

Een van de thema’s, die Paus 
Franciscus bijzonder aan het 
hart gaan is Barmhartigheid. 
Daarom deze uitnodiging om 
ons daar intensief mee bezig te 
houden. De overbekende 

parabel van de ‘Verloren Zoon’, of beter 
gezegd: ‘De Barmhartige Vader en de twee 
verloren Zoons’, is zo rijk, dat we er een hele 
dag aan zouden kunnen besteden. We willen 
proberen in het verhaal te kruipen en het 
helemaal mee te beleven.  
Kees Maas presenteert een power point 
presentatie van één uur, halverwege is er een 
korte pauze. Evenals in het boek van Henry 
Nouwen ‘Eindelijk Thuis’, identificeren we ons 
met de drie hoofdfiguren in de parabel: de 
jongste verloren zoon, de oudste brave zoon 
en de barmhartige Vader, Moeder. Helemaal 
vertaald naar deze tijd en onze eigen 
levenssituatie. 
Wanneer:  vrijdag 16 februari 20.00 u.  
Waar:         Ontmoetingsruimte 
                    Sint Petruskerk Krommenie 
Leiding:      Kees Maas.  

 
 

mailto:stuurgroepvent@gmail.nl
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Aswoensdag 
 
Op Aswoensdag begint de tijd van veertig 
dagen. Een bijzondere periode in het jaar 
waarin christenen zich voorbereiden op Jezus 
lijden, sterven en herrijzen. In de 
verschillende kerkelijke tradities wordt daar 
vorm aan gegeven. In de katholieke kerk is er 
de traditie van de Vastenavond die is 
uitgegroeid tot Carnaval. En dan begint op 
woensdag de tijd van veertig dagen vasten en 
onthouding. De snelle rekenaars zeggen dat 
14 februari – 31 maart meer dan veertig 
dagen is. Dat klopt, maar de zondag is geen 
vastendag omdat we in de liturgie iedere 
week weer het Pasen van onze Heer vieren. 
Het getal veertig verwijst onder meer naar 
het aantal dagen dat Jezus volgens drie 
evangelisten in de woestijn verbleef en het 
aantal jaren dat de Israëlieten vanuit Egypte 
onderweg waren naar het Beloofde Land. 
 
Op de eerste dag van de vastentijd kunnen 
mensen in de kerk op hun voorhoofd een 
askruisje krijgen, dat herinnert aan een 
middeleeuws boeteritueel toen zondaars, die 
zich bekeerden, werden bestrooid met as. 
Ook in het boekje van Jona over de mensen in 
Ninivé die zich bekeerden wordt gezegd dat 
zij in het stof gingen zitten.   
De as wordt tijdens de viering op Aswoensdag 
gemaakt door overgebleven palmtakjes van 
Palmpasen van het jaar ervoor te verbranden. 
Het askruisje herinnert mensen eraan dat ons 
leven vergankelijk is, niet meer dan stof en as, 
en dat een mens daarin zijn plaats moet 
kennen. Denk aan de woorden in Genesis 
18,27 waar Abraham zegt: ‘Mag ik zo vrij zijn 
tot mijn Heer te spreken, ofschoon ik maar 
stof en as ben?’ Bij het geven van het 
askruisje klinken de woorden van 
vergankelijkheid naar Genesis 3: ‘uit stof ben 
je genomen tot stof zul je terugkeren’. Maar 
ook kan er klinken: ‘Bekeert u en gelooft het 
evangelie’. 
 
 

De kerkvaders verwezen in hun geschriften 
naar het kruis dat bij het doopsel op het 
voorhoofd wordt gezet als een merkteken: 
‘vanaf nu hoor je bij Christus’. Of zoals we 
kunnen zingen bij een uitvaart: ‘Niemand leeft 
voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij 
leven en sterven voor God onze Heer, aan 
Hem behoren wij toe’. In onze kwetsbaarheid, 
in onze vergankelijkheid en breekbaarheid 
behoren we aan Christus toe. Dat bij Hem 
horen komt ook tot uitdrukking in het in 
dienst van iemand zijn. Door de doop krijg je 
de opdracht mee te leven in navolging van 
Hem van wie dat kruis het symbool is: Jezus.  
 
De tijd van veertig dagen is in de liturgie ook 
een periode van bezinning over de betekenis 
van het gedoopt zijn, die uitmondt in de 
hernieuwing van de doopbelofte in de 
Paaswake.  
 
Maar laten we bij het begin beginnen.  
Van harte welkom in de liturgie op 
Aswoensdag. Neem uw oude palmtakjes mee. 
En o ja,  het is niet verplicht om uitgebreid 
Carnaval te vieren alvorens een askruisje te 
ontvangen. Het omgekeerde misschien wel.  
 
Matthé Bruijns    
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     2018 

‘Gaan waar niemand gaat in Zambia.’ 
In het Oost-Afrikaanse Zambia heeft de 
aidsepidemie, die 30 jaar geleden uitbrak, 
geleid tot een enorme ramp. Een hele 
generatie is door de ziekte gestorven. 380.00 
kinderen verloren hun ouders. Grootouders 
zorgen voor hun kleinkinderen, maar als die 
er ook niet meer zijn, zijn de kinderen op 
zichzelf aangewezen. Van de 15 miljoen 
Zambianen is de helft jonger dan 14 jaar. Veel 
onderwijzers zijn ziek geworden of overleden 
en ook in de gezondheidszorg is er een 
chronisch tekort aan professionele krachten.  
In de Vastenaktie ondersteunen we de zusters 
in Zambia die de opdracht van hun stichter 
uitvoeren: ‘te gaan waar niemand gaat en te 
doen wat niemand doet’. Zij gingen de 
sloppenwijken in van de stad Mbala om te 
zorgen voor door HIV getroffen families.  
Zij zetten het programma op. Ruim de helft 
van de kinderen is ondervoed. De meesten 
krijgen maar één maaltijd per dag of nog 
minder. De zusters zorgen voor ontbijt en 
lunch en het schoolgeld. 
Volwassenen leren via cursussen een 
ambacht en krijgen hulp bij het starten van 
een handeltje. Mensen die getroffen zijn door 
het HIV virus worden verzorgd door 
vrijwilligers. ‘Ons huis geeft mensen hun 
waardigheid terug’, aldus zuster Yvonne. ‘We 
geven ze een klein duwtje en dan bloeien ze 
helemaal op.’  
 
De Vastenaktie ondersteunt dit project omdat 
zij gelooft dat ieder mens waardevol is en 
omdat er iets van onze rijkdom met hen 
gedeeld kan worden. Ze hoopt dat er ooit de 
dag komt dat iedereen op deze wereld een 
goed leven kan leiden. 
Een paar voorbeelden:  
Voor € 4,50  krijgt een kind een maaltijd en 
wordt het schoolgeld betaald. 
Voor € 15 ontvangt een volwassene een jaar 
lang hiv-medicatie 

Voor € 30 worden ernstig zieke mensen thuis 
bezocht en verzorgd met de eerste 
levensbehoeften. 
Voor € 60 kan een volwassene een visvijver 
aanleggen  
Voor € 90 ontvangt een gezin een maand lang 
de eerste levensbehoeften. 
 
De Vastentijd is traditioneel een periode van 
bezinning. Door minder te eten en drinken 
ontstaat er ruimte voor zingeving. Ook kritisch 
kijken naar al onze luxe van vandaag is een 
manier van vasten. Door soberder te eten, 
maar ook door bewuster met energie om te 
gaan. In de ideale wereld verbruiken we 
minder en zijn we solidair met elkaar.  
 
Voorbeelden?  
Houd de maaltijden eenvoudig. 
Koop biologische en/of fair trade producten: 
die zijn steeds vaker te koop. Ze kosten wat 
meer, maar zijn beter voor mens en dier. 
Gebruik geen tussendoortjes, koffie of alcohol 
en eet in de vastenperiode alleen het nodige.  
Gooi geen eten weg: verwerk kliekjes in een 
volgende maaltijd en schoon de voorraadkast 
eens op. Voedsel is niet eeuwig houdbaar! 
Sta korter en minder vaak onder de douche. 
Koop alleen spullen die je écht nodig 
hebt: Nóg een jas, een tas of een paar 
schoenen? Probeer weerstand te bieden aan 
die eerste koopimpuls en schaf aan wat je 
echt nodig hebt. 
Laat de auto staan en doe de boodschappen 
op de fiets. 
Laat de tv en computer wat vaker uit: dit is de 
echte uitdaging. Besteed de gewonnen tijd 
aan een ouderwets bordspel of een gesprek.  
Maak tijd voor een bezoek waar je niet aan 
toekomt. 
Denk voor je gaat slapen aan drie dingen waar 
je dankbaar voor bent.  

 . 
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De Zaanse parochies zetten zich in voor de Vastenaktie, met heel veel activiteiten. 
Ga ook eens kijken bij de buren: hier is een overzicht: maaltijden, meditatievieringen, klaverjas en 
bridge bijeenkomsten, boekenmarkt en violenverkoop. 
Wees Welkom. 
Onze bijdragen maken het verschil voor mensen verder weg. 
De parochies van Koog-Zaandijk, Krommenie-Assendelft-Nrd en Wormerveer maken zich sterk voor 
de mensen in Zambia. In Wormer is het voor Sri Lanka. 
 
Aswoensdag 14 februari 2018  Vasten en onthoudingsdag  zie overzicht liturgie voor aanvangstijd 
Zondag 25 februari  Puzzeltocht/spelletjesmiddag + lunch   Jozef 
Woensdag 28 februari 18.00 uur  Vastenmaaltijd     Petrus 
Zondag 4 maart 13.30 uur Klaverjassen     Petrus 
Vrijdag 9 maart Halfvasten spelen (Rummikub/klaverjassen en scrabble) Jozef 
Maandag 12 maart 18.00 uur Vastenmaaltijd en 19.30 uur  Lijdensmeditatie  Petrus 
Zaterdag 17 maart High tea en workshop      Jozef 
Zondag 18 maart Klaverjassen       OLV Geboorte 
Zondag 18 maart  13.30 uur Bridgen, vooraf opgeven    Petrus 
Maandag 19 maart 17.30 uur Sobere Maaltijd      OLV Geboorte 
Dinsdag 20 maart Vastenmaaltijd      Odulphus 
vrijdag 23 maart 18.00 uur Vastenmaaltijd en 19.30 uur Meditatieve viering Martelaren 
Zaterdag  24 maart 10.00-16.00 uur  Grote boekenmarkt   Petrus 
Zondag 25 maart,   11.00 uur Actiedag Petruskerk met Rad van Avontuur,  
Palmzondag  Kinderactiviteiten,  verkoop boeken en planten  Petrus 

Feestelijke Slotdag met Rad van Fortuin   Jozef 
Klaverjassen in de pastorie     Odulphus 

Dinsdag 27 maart 18.00 uur Vastenmaaltijd en 19.30 uur Boeteviering Petrus 
Donderdag 29 maart 20.30 uur Passion kijken in ontmoetingsruimte   Petrus 
 
In diverse parochies wordt er zondag bij de koffie taart verkocht voor de Vastenaktie. 
In Koog aan de Zaan én in Wormer zijn er op woensdagavonden in de Doopsgezinde Vermaningen 
oecumenische gebedsdiensten. Niet alle aanvangstijden waren bij het persklaar maken al bekend, 
kijkt u daarvoor en voor de wijze van eventuele aanmelding op de websites van de diverse 
parochies. Op onze eigen site vindt u de linkjes naar de buren.  
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Breng ons niet in beproeving? 
 

Thuis bidden wij altijd voor het avondeten 
een Onze Vader. Ook als er gasten 
aanschuiven. Ook als onze gasten niet 
gewoon zijn om te bidden. We geven elkaar 
daarbij een hand om met elkaar een kring van 
verbondenheid te vormen. We zijn toch 
allemaal hoe dan ook kinderen van God?  
 
We bidden altijd de oude versie van het Onze 
Vader. Sinds enige tijd kennen we immers een 
nieuwe versie waarbij de woorden ‘Leid ons 
niet in bekoring’ zijn vervangen door ‘Breng 
ons niet in beproeving’.  
 
Die nieuwe versie is op verzoek van Rome 
door onze bisschoppen ingevoerd om 
daarmee de eenheid met onze 
Nederlandssprekende zuiderburen uit te 
drukken. Voor mij had het niet gehoeven. Het 
Onze Vader bid ik uit mijn hart. Je moet er 
niet teveel bij hoeven nadenken. Ik houd mij 
daarom graag aan de versie die ik jaren 
geleden van mijn ouders heb geleerd. 
Bovendien: wanneer bid ik samen met 
Vlamingen dat gebed?  
 
Maar is deze verandering nu een verbetering? 
Dat het woord ‘bekoring’ is vervangen door 
‘beproeving’ lijkt mij een goede zaak. Bekoring 
doet je teveel denken aan zonden die te 
maken hebben met seksualiteit. Het woord 
bekoring brengt mij bovendien terug naar 
mijn jeugd. Op een verjaardag leerde onze 
oom Jan zijn opgroeiende neven na vier 
borreltjes een schuin versje waarin de zin 
klonk: ‘De wind was noord, ik werd bekoord 
door Kaatje in de keuken!’ De rest van het 
versje laat ik maar zitten. 
 
Bovendien is er toch nog zoveel meer kwaad 
dat je kunt doen. Daarom ook bidden onze 
protestanten al eeuwen: ‘Leid ons niet in 
verzoeking’. Toch zit er nog een adder onder 
het gras. Als je bidt: ‘Leid / breng ons niet in 
bekoring / beproeving / verzoeking!’ is het net 
alsof God ons in die nare situatie brengt.  

 
Maar dat doet God toch niet? Onze originele 
en pastorale paus Franciscus herkent deze 
vraag. Tijdens een TV-serie over het Onze 
Vader betitelde hij bovengenoemde vertaling 
als een armzalig vertaalde zinsnede. Hij 
vervolgde met: ‘Ik ben degene die valt, het is 
niet God die mij in de richting van de bekoring 
duwt om mij te zien vallen! God gooit geen 
bananenschil voor je voeten! Een vader doet 
zoiets niet! Hij helpt ons juist om weer op te 
staan!’ Daarbij prees de paus de nieuwe 
Franse vertaling die sinds 3 december j.l. in 
zowel de Franse rooms-katholieke als – hoe 
oecumenisch! –  in de protestantse kerken is 
ingevoerd.  
 
Hoe luidt die nieuwe Franse vertaling? Er 
staat: ‘Ne nous laisse pas entrer en tentation!’ 
wat in het Nederlands betekent: ‘Laat ons niet 
in beproeving / verleiding / bekoring 
binnengaan!’ De Franse bisschoppen 
verwezen bij hun introductie van deze nieuwe 
vertaling naar de brief van Jacobus uit het 
Nieuwe Testament waarin we lezen: 
‘Niemand mag zeggen als hij beproefd wordt: 
ik word door God beproefd...Wordt iemand 
beproefd dan is het altijd zijn eigen begeerte 
die hem lokt en meetrekt!’ (Jakobus 1, 13 en 
14). 
 
In België hebben ze nu wel een probleem. In 
Nederlandstalig Vlaanderen kan God je in de 
beproeving brengen. In Franstalig Wallonië 
behoedt God je juist daarvoor. 
 
Wat leren wij van deze discussie?  
Ten eerste: Als je in de fout gaat met Kaatje in 
de keuken is het altijd je eigen schuld!  
Ten tweede: we moeten toch maar gaan 
ijveren voor wéér een nieuwe versie van het 
Onze Vader! Ik blijf om die reden voorlopig de 
oude versie bidden. 
 
Ko Schuurmans, pastor 
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Religieuze muziek 
Leo van Herk sloot de reeks over religieuze 

muziek die hij ons heeft nagelaten af met een 
eerbetoon aan drie componisten van 

Nederlandse bodem: 

Albert de Klerk, Jan Mul 
en Herman Strategier 

 

Ze worden bijna altijd in één adem genoemd: 
Albert de Klerk (1917-1998), Jan Mul (1911-
1971) en Herman Strategier (1912-1988). Dat 
is te danken aan hun leermeester, Hendrik 
Andriessen (1892-1981), de grote vernieuwer 
van de katholieke kerkmuziek in de twintigste 
eeuw. De Klerk en Mul zijn ook met 
Andriessen verbonden door hun 
geboorteplaats Haarlem; Strategier kwam uit 
Arnhem en werkte in Utrecht. 
 
Het Caecilianisme 
Tot dan toe was het Caecilianisme de 
toonaangevende stroming, ook wel 
Regensburgse School genoemd. Dit is een uit 
Duitsland afkomstige heroriëntatie op het 
gregoriaans en de muziek van componisten 
als Da Palestrina, meestal ingegeven door 
laat-romantische motieven. Dit valt samen 
met de neo-gotiek in de bouwkunst. In de 
eerste helft van de vorige eeuw ontstond er 
een stevig tegengeluid tegen deze stroming, 
ingezet door Alphons Diepenbrock en 
voortgezet door Hendrik Andriessen. Zijn 
ingetogen, Frans-expressieve manier van 
componeren betekende een ware 
omwenteling in de katholieke kerkmuziek. 
Met eenvoudige middelen in zangstemmen 
en begeleiding riep hij een volledig nieuw 
klankbeeld op, dat veel meer dan tot dan toe 
gebruik was recht deed aan de eigen functie 
van de kerkmuziek: 'Kerkmuziek is alleen die 
muziek, die één is met het organisme van de 
kerkelijke dienst.' 
 
De Klerk, Mul en Strategier, 
generatiegenoten, studeerden alledrie orgel 
bij Hendrik Andriessen. Ter gelegenheid van 
de 50ste verjaardag van hun leermeester 
componeerden zij de Missa Trium puerorum. 

 
Albert de Klerk 
Albert de Klerk was vooral bekend als 
organist. Daarin was hij een toonaangevend 
kunstenaar met een internationale reputatie. 
Hij bespeelde zijn hele leven het zgn. Adema-
orgel in de St. Josephkerk in Haarlem. 
Befaamd waren zijn orgelimprovisaties. Ook 
was hij stadsorganist van Haarlem. Als solist 
nam hij tal van grammofoonplaten op met 
werken van Bach, Franck, Andriessen en 
anderen. De Klerk componeerde een stroom 
aan missen; het bekendst is de Missa S. Papae 
Pii Decimi uit 1955. Ook componeerde hij een 
Orgelconcert voor orgel en orkest. 
 
Jan Mul 
Jan Mul sloot in zijn manier van componeren 
aan bij de Franse Groupe des Six en vooral bij 
Francis Poulenc. Daardoor heeft zijn werk een 
speels, luchtig karakter. Naast kerkmuziek 
componeerde hij een opera op tekst van 
Godfried Bomans, Bill Clifford. Grote 
bekendheid kreeg hij met zijn dubbelfanfare 
voor de film Fanfare van Bert Haanstra. Als 
organist was hij jarenlang verbonden aan de 
kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen in 
Overveen. 
 
Herman Strategier 
Ook Strategier had een voorkeur voor de 
Franse muziek, met name die van Gabriel 
Fauré. Zijn muziek is speels en toegankelijk, 
stijlvol, smaakvol en fijnzinnig. Strategier is 
allerminst een musicus van het grote gebaar, 
hij kiest veeleer voor subtiele miniaturen. Als 
organist bespeelde hij het orgel van de 
Catharnakathedraal in Utrecht. Hij 
componeerde een groot aantal Missen, zowel 
in het Latijn als in het Nederlands en verder 
motetten en psalmen. Hoogtepunten uit zijn 
kerkmuziek zijn Cantica Pro Tempore Natali, 
voor gemengd koor a capella uit 1953, de 
Missa Cathedralis voor achtstemmig koor en 
orgel, die in 1961 in de Utrechtse kathedraal 
in première ging, en het Requiem In 
Memoriam Matris Et Fratris (1961). 
 
Leo van Herk, in dankbare herinnering 
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De vieringen in Regio Noord 

 
H.H.Martelaren v.G. 
Koog a/d Zaan 

St. Petrus  
Krommenie 

H. Maria Magdalena 
Wormer 

OLV Geboorte 
Wormerveer 

Za 10-2  Eucharistie 
Pater G. Noom 
Koor Rotsvast 

  

Zo 11-2 
6e zo.dhj 
 

Oecumenische dienst 
Pastor M. Bruijns e.a. 
Marbosko e.a. koren 

Eucharistie 
Pater G. Noom 
Koor St. Caecilia 

Woord-Communie 
Diaken Stan Baars 
Caeciliakoor 

Woord-Communie 
Pastor R. Casalod 
Samenzang 

Wo 14-2 
Aswoens-
dag 

19.30 uur 
Gebedsdienst 
pastor A. Dijkers en ds. 
M. Trapman Marbosko 

19:30 uur 
Gebedsdienst 
Pastor M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

Van harte welkom in 
de regioparochies 

10.00 uur 
Gebedsdienst 
Pastor M. Bruijns 

Za 17-2  Eucharistie 
Pater G. Noom 
Samenzang 

  

Zo 18-2  
1e zdg  
40 dgn 

Woord-Communie 
Pastor A. Dijkers 
Samenzang 

Woord-Communie 
Pastor T. Molenaar 
Koor St. Caecilia 

Oecumenische dienst 
in Jisp, 
MM gesloten 

Woord-Communie 
Pastor M. Bruijns 
Cantare 

Za 24-2  Eucharistie 
Pater G. Noom 
Samenzang 

  

Zo 25-2 
2e zdg 40 
dgn 

Eucharistie 
Pater G. Noom 
Marbosko 

Woord-Communie 
diaken S. Baars 
Koor Rotsvast 

DOP 
Mw. Ineke Hendriks 
Caeciliakoor 

Woord-Communie 
Pastor K. Schuurmans 
Samenzang 

Za 3-3  Woord-Communie 
Pastor M. Bruijns 
Samenzang  

  

Zo 4-3 
3e zdg  
40 dgn 

Woord-Communie 
Pastor T. Molenaar 
Samenzang 

Woord-Communie 
Pastor M. Bruijns 
Koor St. Caecilia 

Eucharistie 
Pastor F. Bunschoten,  
Koor All Ages 

Woord-Communie 
Pastor R. Casalod 
Cantare 

Za 10-3   Eucharistie 
Pater G. Noom 
Koor Rotsvast 

  

Zo 11-3 
4e zdg  
40 dgn 

Woord-Communie 
Pastor K. Schuurmans 
Marbosko 

Eucharistie 
Pastor J. Stam 
Koor St. Caecilia 

DOP 
Caeciliakoor 

Eucharistieviering 
Pater G. Noom 
Samenzang 

Za 17-3  Woord-Communie 
Pastor M. Bruijns 
Samenzang 

  

Zo 18-3 
5e zdg  
40 dgn 

Eucharistie 
Kapelaan J. v. Voorst 
Samenzang 

Woord-Communie 
Pastor M. Bruijns 
Koor St. Caecilia 

Woord-Communie 
Pastor R. Casalod 
Caeciliakoor 

Woord-Communie  
Pastor T. Molenaar 
Cantare 

Za 24-3 
Palm-
pasen 

 Eucharistie 
Pater G. Noom/ 
Pastor M. Bruijns 
Koor St. Caecilia 

  

Zo 25-3 
Palm-
pasen 

Woord-Communie 
Pastor K. Schuurmans 
Marbosko 

Woord-Communie 
Pastor M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

Gezinsviering  
Pastor H. Vermunt 
Jeugdprojectkoor 

Oecumenische dienst 
Pastor T. Molenaar 
Samenzang 

Aanvangstijden op de zondagen zijn 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders aangegeven. 

DOP= Dienst onder leiding van parochianen. zo dhj = zondag door het jaar 
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Kerktijden Petrus Parochie 
 

   6e zondag door het jaar 
Vrijdag   9 februari 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 10 februari 19:00 Eucharistieviering m.m.v. Rotsvast 
   Voorganger: Pater G. Noom  

Zondag 11 februari 10:00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorganger: Pater G. Noom  

 
     
   Aswoensdag  

Woensdag 14 februari 19:30 Aswoensdagviering m.m.v. Rotsvast 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
     

   1e zondag 40 dagentijd 
Vrijdag 16 februari 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 17 februari 19:00 Eucharistieviering met Samenzang 
   Voorganger: Pater G. Noom  

Zondag 18 februari 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorganger: Pastor T. Molenaar 
     

   2e zondag 40 dagentijd 
vrijdag 23 februari 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 24 februari 19:00 Eucharistieviering met Samenzang 

   Voorganger: Pater G. Noom  
Zondag 25 februari 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 

   Voorganger: Pastor S. Baars  
     

   3e zondag 40 dagentijd 
Vrijdag  2 maart 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag  3 maart 19:00 Woord- en Communieviering met Samenzang  
   Voorganger: Pastor M. Bruijns   

Zondag  4 maart 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
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4e zondag 40 dagentijd 
Vrijdag   9 maart 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 10 maart 19:00 Eucharistieviering m.m.v. Rotsvast 
   Voorganger: Pater G. Noom  

Zondag 11 maart 10:00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorganger: Pastor J. Stam  

Maandag 12 maart 19.30 Lijdensmeditatie m.m.v. St.Caecilia 
voorafgegaan door sobere maaltijd 
 

 

   5e zondag 40 dagentijd 
Vrijdag 16 maart 15:30 Oecumenische viering in Rosariumhorst  

   Verzorgd door de Baptisten gemeente 

Zaterdag 17 maart 19:00 Woord- en Communieviering met Samenzang 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns  

Zondag 18 maart 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
     

   Palmzondag  
Vrijdag 23 maart 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 24 maart 19:00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorgangers: Pater G. Noom en Pastor M. Bruijns 

Zondag 25 maart 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
     

 
Neem de tijd 
 
Neem de tijd 
ja neem 40 dagen de tijd. 
 
Neem de tijd 
om met mensen samen te zijn en te voelen:  
“We hebben elkaar nodig”. 
 
Neem de tijd 
om een blik op de wereld te werpen en te voelen: 
“We hebben elkaar nodig”. 
 
Neem de tijd 
om oog in oog met God samen te zijn en te voelen: 
“We hebben elkaar nodig”. 
 
Ja neem de tijd, 
wel 40 dagen lang om te voelen: 
“Ik leef en Hij leeft in mij”. 
 
Toon Vandeputte.  
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In Memoriam 

 
 

 
 

 
Cees Steuns 
Dinsdag 28 november is Cees Steuns 
overleden op 89-jarige leeftijd. Hij werd 
geboren in Roermond  en studeerde in Delft. 
Daar ontmoette hij Riet Knetemann met wie 
hij 63 jaar geleden in het huwelijk trad. Zij 
kregen twee dochters en een zoon. Als 
ingenieur werkte Cees in de 
levensmiddelenindustrie. Na enkele jaren in 
Leeuwarden kreeg hij in de Zaanstreek een 
baan in de cacao industrie. Zijn werk was ook 
zijn passie en vaak was hij voor langere  
periodes op reis door de hele wereld om alles 
wat je met cacao kunt doen te delen en te 
leren. Ze woonden vanaf 1970 in een huis aan 
de toen nieuwe Whitestraat. Cees heeft een 
actief leven gehad. Hij hield van fietsen en 
wandelen in het bos en langs het strand. Ook 
tennis en tuinieren waren zijn hobby’s. Met 
het klimmen der jaren heeft hij veel van zijn 
activiteiten moeten loslaten, het ging niet 
meer. Dat heeft hem zeer gedaan. Hij kreeg 
kleinkinderen en werd zelfs overgrootvader. 
Ze vertelden over hun enthousiaste opa die 
altijd wilde voorlezen en veel heeft 
ondernomen. Cees hield van lekker eten; van 
de Albert Cuijp tot aan de Vissershaven in 
IJmuiden ging hij om zijn verse producten in 
te slaan. Na de uitvaartplechtigheid is zijn 
lichaam gecremeerd. 
 
Rie Huijgen-Neelen 
In de nacht van Eerste op Tweede Kerstdag is 
Rie Huijgen-Neelen overleden. Zij werd 
geboren op 3 januari 1924 in Krommenie. Ze 
groeide op in een sociaal en maatschappelijk 
actief gezin. Na de lagere school kwam zij in 
betrekking bij de familie Honig in Koog aan de 
Zaan. Daarnaast ontwikkelde ze via cursussen 

haar talenten met naald en draad. Door de 
jaren heen heeft zij heel veel kleding gemaakt 
en ook fijn borduurwerk. Ze kreeg verkering 
met Piet Huijgen en ze trouwden elkaar in 
1948. Twee dochters en twee zonen werden 
er over een reeks van jaren geboren en zij 
groeiden op aan de Willem van 
Saendenstraat. In 1987 overleed haar Piet en 
later verhuisde ze naar Duinkerken. In haar 
leven is Rie altijd heel actief geweest. Zo 
stond ze aan de wieg van de Unie van 
Vrijwilligers in Krommenie en is daar altijd 
belangstellend bij betrokken gebleven. Ze 
hield van sport en heeft tot op zeer hoge 
leeftijd getennist. Ze wilde van veel op de 
hoogte blijven en door boeken, televisie, 
kranten en zelfs een laptop nam ze van alles 
tot zich.  
Rie was gelovig en betrokken bij onze 
parochiegemeenschap. Zij nam deel aan onze 
activiteiten, o.a. de parochiereizen. Maar met 
het klimmen der jaren werd ze afhankelijker. 
De meeste van haar kinderen woonden 
verder weg; gelukkig waren er mensen in haar 
omgeving die er voor zorgden dat ze bijna tot 
aan het einde thuis heeft kunnen wonen. De 
laatste week van haar leven verbleef ze in 
Oostergouw. En toen ‘Midden in de 
winternacht ging de hemel open‘ en ging zij 
verder. 
Gelovig hebben we afscheid van haar 
genomen en na de uitvaartdienst, één dag 
voor haar 94e verjaardag, is haar 
lichaam gecremeerd.  
 
Chris Maijer 
Op woensdag 3 januari is Chris 
Maijer overleden. Hij werd 89 
jaar geleden op 19 augustus geboren als één 
van de jongsten in een groot gezin. Al jong 
ging hij aan het werk en vele jaren werkte hij 
in de olieraffinaderij van Crock en Laan in 
Wormerveer. Hij heeft door veel te werken 
zijn liefde aan zijn gezin getoond. In zijn 
huwelijk werden twee zoons en één dochter 
geboren en vele jaren woonden ze in 
Wormerveer. Uiteindelijk kwam hij alleen 
weer naar Krommenie, naar de Heiligeweg en 
later naar ’t Middelpunt. Chris heeft het niet 
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gemakkelijk gehad en maakte het ook niet 
altijd makkelijk. Sombere gevoelens 
overspoelden hem terwijl velen ook plezier 
met hem beleefden over zijn opmerkingen en 
gezegdes. Hij hield van kaarten, van 
gezelschap. Met het klimmen der jaren kwam 
zijn kwetsbaarheid meer naar voren. Er waren 
vele mensen om hem heen die hem daarin 
heel trouw nabij zijn geweest. Uiteindelijk 
verbleef hij de laatste drie maanden in het 
Hospice. Het werd een hele goede tijd voor 
hem. ‘Als ik nog een keer geboren zou worden 
dan zou ik mijn hele leven daar willen wonen’. 
Chris was een zeer gelovig mens, ontving 
thuis de Communie, meegenomen van de 
zondagsliturgie en was betrokken bij de 
kerkgemeenschap. In de laatste fase van zijn 
leven heeft hij nogmaals de ziekenzalving 
ontvangen.  
‘Als het leven niet maar gaat zoals gehoopt, 
als veel je wordt ontnomen. 
Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt 
als het leven niet meer jouw leven is, 
dan komt de tijd dat het einde goed is.’  
En plotseling was dat laatste moment er, aan 
het begin van het Nieuwe Jaar. Na de 
uitvaartdienst is zijn lichaam gecremeerd. 
Matthé Bruijns 
 
Carlos Molina 
Op maandag 11 december 2017, overleed 
Carlos Molina in het ziekenhuis op 86-jarige 
leeftijd. Carlos leed aan dementie en was op 
vrijdagavond gaan dwalen op straat. 
Onderweg, op zoek naar zijn huis, was hij 
ernstig gevallen, waarna hij met spoed naar 
het ZMC werd gebracht. Carlos ontving daar 
het sacrament van de zieken en de volgende 
dag is hij overleden.  
Carlos werd geboren in Cordoba in zuid-
Spanje. Hij was juwelier en worstenverkoper 
op de markt. In zijn dienstperiode kwam hij 
zijn grote liefde Rosario tegen. Zij trouwden in 
1956 in Cadiz en kregen negen kinderen. Door 
de slechte economische tijden in vooral zuid-
Spanje, ging Carlos in 1964 naar Nederland en 
kreeg werk bij Wessanen in Wormerveer. In 
1968 kwam ook zijn gezin hier, de familie 
woonde aan de Pinksterbloemstraat in 

Krommenie. Carlos was een gedreven man, 
een goede vader en genoot van een grote, 
vooral Spaanssprekende, vriendenkring. Hij 
was een van de oprichters van het Centro 
Español in Wormerveer, dat in die jaren een 
grote bloei kende en een thuisplek bood aan 
al die mensen met heimwee naar hun 
vaderland. Ook zorgde hij mede voor de 
Spaanse lessen voor de jeugd, gefinancierd 
door de Spaanse overheid.  
Hij was trots op zijn 17 kleinkinderen en drie 
achterkleinkinderen. Een lieve grappige opa! 
Helaas had hij ook een broze gezondheid, 
waardoor hij al op zijn 46ste jaar werd 
afgekeurd. Carlos had eeuwig heimwee naar 
Spanje!! Ieder jaar ging hij voor twee à drie 
maanden naar de zon in Cordoba. Hij 
droomde hardop van de Spaanse warmte en 
het licht dat hij zo miste. In het donker op die 
decemberavond dwaalde hij door de 
Krommeniese straten en vond uiteindelijk het 
Eeuwig Licht. God zelf opende voor hem de 
poort van zijn hemelhuis en engelen droegen 
Carlos naar het Eeuwig warme Licht.  
Met heel velen uit de Spaanse gemeenschap 
hebben we met warmte afscheid van Carlos 
genomen. Carlos Molina Flores, que descanse 
en Paz. 
Ria Casalod-Brakenhoff 
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Gebedsintenties 

 
 
 

Vrijdag 9 februari Rosariumhorst  
Nicolaas Boon en zoon Gert-Jan. 
 
Zaterdag 10 februari  
Maris Beek-Dallé (jaardienst) en Evert Beek, 
Theodorus Jak, Cornelia Jak-van Steen, Guus 
en Tiny Jak-Brakenhoff, Ans Kooij-van 
Daatselaar, Jo de Jong-Karstens, Cornelia 
Neeft-Beentjes en Cornelis Neeft, Wil 
Strengman. 
 
Zondag 11 februari  
Jan Kenter, Johan Friedrichs, Gerard Kerkhoff, 
Ad Melsen, Peter Nota, Jaap de Koning, Jan 
Breeuwer en overleden ouders en 
familieleden Breeuwer-Butter, Gerrit Boon, 
Nico Bleekendaal. 
 
Zaterdag 17 februari  
Corry Schouten, Nel van Diepen-Noom. 
 
Zondag 18 februari  
Theo en Truus de Wit-Kuiper, overleden 
familie Dijkstra-Boon, Gerard Kerkhoff, Alida 
Anthonia Noom-Rozemeijer, Truus Brussel-
van ’t Ent. 
 
Vrijdag 23 februari Rosariumhorst  
Nieck Oud en zoon Jack. 
 
Zaterdag 24 februari  
Joop Janssens, Leo van Herk, Hannie Noom-
Veldhuis, Truus Jak-Stoop, Nic Zijp, Arie 
Kaagman, Albert Arens, Jo de Jong-Karstens. 
 
Zondag 25 februari  
Agnes Vrouwe-Kleij, Eva Hijne-Snijder, Frans 
Beekveld, Dick Mosch en overleden familie 
Mosch-Steeman, Frans Noom en Henny 
Noom-Kruiver, Gré Apeldoorn-Kramer en 
zoontje Gert, overleden familie Apeldoorn-
Kramer.  
 

 
 
 
 
 
 
Vrijdag 2 maart Rosariumhorst   
Guurtje Hoogeboom-Mettes. 
 
Zaterdag 3 maart  
Ton Joosen, Trien van Herp, Bets de Beer, 
Gerard Kerkhoff, overleden familie Kerkhoff-
Posthuma, Martinus Tjipjes en Cornelia 
Tjipjes-Schut.  
 
Zondag 4 maart  
Piet, Kees en Nico Vrouwe, Ad Pollemans en 
Johanna Pollemans-Verzet, Jan Koning en 
overleden familieleden, Piet van Diepen.  
 
Vrijdag 9 maart Rosariumhorst 
Nicolaas Boon en zoon Gert-Jan. 
 
Zaterdag 10 maart  
Familie Beek-Dallee, Agnes Vrouwe-Kleij, Ans 
Kooij-van Daatselaar, Jo de Jong-Karstens, 
overleden familie Hogenstijn, Gerrit Boon, 
Nico Bleekendaal.  
 
Zondag 11 maart  
Johan Friedrichs , Truus Brussel-van ’t Ent, 
Peter Nota, Jaap de Koning, Cornelia Neeft-
Beentjes en Cornelis Neeft, Wil Strengman. 
 
Zaterdag 17 maart  
Corry Schouten, Jaap en Gre Wagensveld-
Molenaar. 
 
Zondag 18 maart  
Theo en Truus de Wit-Kuiper, Wiebe Dijkstra 
en overleden ouders en broers, Alida 
Anthonia Noom-Rozemeijer, Gré Apeldoorn-
Kramer en zoontje Gert, overleden familie 
Apeldoorn-Kramer, Nel van Diepen-Noom. 
 
Vrijdag 23 maart Rosariumhorst 
Nieck Oud en zoon Jack.  
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Zaterdag 24 maart  
Joop Janssens, Leo van Herk, Hannie Noom-
Veldhuis, Toos Jak-Jongkind, Arie Kaagman, 
Albert Arens, Jo de Jong-Karstens.  
 
Zondag 25 maart  
Nel Ursem-Huismans, Kees Jongkind, Lida en 
Edwin, Cor de Wildt, Truus Jak-Stoop, Nic Zijp, 
Dick Mosch en overleden familie Mosch-
Steeman, Frans Noom en Henny Noom-
Kruiver, Jan Molenaar en dochter Lidwina, 
Jan Breeuwer en overleden ouders en familie 
Breeuwer-Butter, Ad Melsen.  
 

Rond de vieringen 
 
In deze 40 dagentijd is er veel te doen en te 
beleven in en rond ons kerkgebouw. De 
Vastenaktie vraagt onze aandacht en dat 
gebeurt traditiegetrouw in en met vele 
activiteiten die u ook verder in deze Rots 
vindt. En hoewel het vastentijd is kan er bij de 
koffie lekker gesnoept worden van al het 
lekkers ten bate van de aidswezen in Zambia.  
 
In de 40 dagentijd is er ook aandacht voor de 
Lijdensmeditatie en de sobere maaltijden. Op 
woensdag 28 februari, maandag 11 maart en 
dinsdag 27 maart om 18 uur bent u van harte 
welkom! Zo veel mensen zitten ’s avonds 
alleen aan tafel. Het is toch fijn om dan samen 
te eten en je bovendien nog eens te laten 
bedienen?  
 
Natuurlijk volgen we in deze weken ook de 
weg die Jezus gaat en die de liturgie ons wijst. 
Stap voor stap worden we meegenomen naar 
Jeruzalem. Onderweg wijzen de 
gebeurtenissen vooruit naar het onheil dat 
dreigt. De strik die rondom Jezus wordt 
aangetrokken, zijn lijden dat onvermijdelijk 
wordt, en dat hij niet uit de weg gaat. Als 
gelovige mensen zien wij daarin dat Jezus ook 
solidair wordt met al die mensen die lijden op 
deze wereld, die gebukt gaan onder onrecht, 
angst, ziekte en tekorten. Het mens worden 
van Jezus betekent een solidariteit tot in de 

dood, en in ons geloof uiteindelijk tot over de 
dood. 
Maar die weg begint nooit bij Pasen. Er gaat 
altijd heel veel aan vooraf. Dat gaan we 
gelovig beleven, en we mogen daarin en 
daaruit horen waar ons dat toe oproept. 
Daarom: welkom in de vieringen die in zes 
stappen naar Pasen toe leiden. 
 
Matthé Bruijns 
 

Rondom het gebouw 
 

Verlichting 
Nadat in 2015 de bestrating van kerkplein en 
fietsenstalling is vernieuwd bleef de noodzaak 
om ook de verlichting die dateerde uit de 
jaren vijftig te moderniseren. Onze 
penningmeester en electroman Pim Gorter 
heeft een eigen ontwerp voor een lichtpaal 
gemaakt en die geplaatst. Die ziet er 
esthetisch fantastisch mooi uit, maar als je 
sleuteltje op de grond viel dan was het turen. 
De parochieraad vond aanvullende verlichting 
gewenst en die kwam ook: in december zijn 
er twee lantaarnpalen bij geplaatst. Nu 
hebben we fraai en goed licht. Hulde en dank! 
 

Raam in de westgevel 
Het grote gebrandschilderde raam in de kerk 
aan de Westgevel is door het naar voren 
halen van het kerkorgel wat uit het zicht 
verdwenen. De klussengroep heeft er twee 
energiearme lampen achter geplaatst zodat 
het in de avonduren van de straatzijde goed 
zichtbaar is. Alle reden om ´s avonds eens een 
ommetje te maken. Ook hier dank en hulde. 
Alleen doet zich nu een nieuw probleem voor. 
Terwijl er vroeger nooit iemand naar keek, 
krijgen we nu vragen over wat de ramen 
voorstellen. Naar een bekend 
televisieprogramma: ‘dat zoeken we op’. Maar 
ja, waar?....  
Wordt vervolgd. 
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Storm 
De storm van 18 januari is niet onopgemerkt 
aan de Petrus voorbij gegaan. Terwijl de 
klussenploeg aan de koffie zat vlogen met 
name de kantpannen van het dak van de kerk 
en de pastorie af. De nokvorsten, die bij storm 
ook bijna altijd omhoog klepperden of eraf 
gingen zijn een paar jaar geleden preventief 
vastgezet en die investering loont zich. Ze 
zitten als een huis. Bij een tweedehands 
pannenbedrijf hebben we na wat 
onderhandelen de resterende voorraad 
kantpannen opgekocht. Gezien de risico’s van 
het werken op grote hoogte is een aannemer 
gevraagd om het dak na te zien.  

                   

 
Voor de Aktie Kerkbalans hebben we dit jaar 
weer voor een folder gekozen met veel foto’s 
waarop activiteiten in onze gemeenschap zijn 
te zien. Dan weten we, maar vooral zien we, 
waar en hoe we kerk willen zijn. Vroeger 
bestelden we posters bij de kerkprovincie, 
met een slogan en een foto van een voor ons 
onbekende. Dit jaar hebben we ook zelf 
posters gemaakt, met de landelijke slogan:  
‘Geef voor je kerk’, maar met plaatselijke  
gezichten op foto’s van de diverse 
gebeurtenissen die er georganiseerd worden. 
Ze hangen op de publicatieborden in de 
ontmoetingsruimte.  
Dank voor alle goede gaven in het afgelopen 
jaar. Door ziekte van de penningmeester zijn 
nog niet alle bijdragen ingeboekt en kunnen 
we nog geen totaalopbrengst over 2017 
geven. Maar we zitten boven de 50.000 euro. 
Dank u wel voor het geschonken vertrouwen. 
De parochieraad 

Samen een bakkie 
doen! 
Elke woensdagmorgen kunt u van 
10.00 u. tot 12.00 u. terecht bij één 
van de kerken in Krommenie voor gezelligheid 
en ontmoeting. Dit is een gezamenlijk project 
van de Raad van Kerken en de Zonnebloem. 
Gewoon voor een praatje, een spelletje en 
een luisterend oor. Onderstaand vindt u het 
rooster voor de wintermaanden. 
Wij hopen u te begroeten!   
 
Petruskerk: Snuiverstraat 2 

7 en 21februari 
7 en 21 maart 

 
Nicolaaskerk: Kerkplein 1 

14 februari 
14 maart 

 
Leliekerk: Lisdoddelaan 1 

28 februari 
 
 
 
 

Rooster   Kerkwerken 
 

Donderdag 22 februari        08.45 uur 

Maandag    26 maart na aktiedag 08.45 uur 

 
Marie-José Mooij 075-6216059 / 06-37421977  
email: mariej.mooij@gmail.com  
Corrie Klarenbeek 075-6212799   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

OVERZICHT ALLE ACTIVITEITEN 

 
Zaterdag 17 februari Presentatie Vastenactie project 
Zondag  18 februari Presentatie Vastenactie project 
Woensdag 28 februari Vastenmaaltijd 
Zondag   4 maart Klaverjassen 
Maandag 12 maart Vastenmaaltijd, 19.30 uur lijdensmeditatie 
Zondag  18 maart Bridgen  
Zaterdag  24 maart Koffiestop, openstelling kerk boekverkoop 
    ’s avonds boeken- en plantenverkoop 
Zondag  25 maart  Actiedag  
Dinsdag  27 maart Vastenmaaltijd, 19.30 uur boeteviering 
 

 
 
Klaverjassen  
 
 
 

Wanneer: zondag 4 maart 13.30 uur.  
Waar:       Ontmoetingsruimte Petruskerk  
Entree:        € 5,00 
Tevens tombola!  
Opgeven een briefje in de brievenbus van de 
pastorie of mail: petrusvis@planet.nl of via 
www.st-petrusparochie.nl  
 

 
 
 
Bridgen  
 

Wanneer: zondag 18 maart om 13.30 uur. 
Waar:       Ontmoetingsruimte Petruskerk.  
Entree:      € 15,00 per paar inclusief koffie en 
iets lekkers. 
Tevens loterij!  
Opgeven: z.s.m, tot uiterlijk 11 maart bij Piet 
Neeft, tel. 075-6840489. Vol is vol! 
 

 
 

 
 
 
Taart bij de koffie 
 
 
 

Wanneer: na de viering op alle zondagen   
          van de 40-dagentijd, 18               
          februari tot en met eerste  
          paasdag. 
Waar:       Ontmoetingsruimte Petruskerk. 

Bakkers en baksters kunnen zich 
melden op de lijst bij de keuken in 
de ontmoetingsruimte.  

 

 
 
Koffiestop 
 
 

Wanneer: zaterdag 24 maart 
Waar:          Ontmoetingsruimte Petruskerk 
Wat:           kerk open voor een kopje koffie 
          en verkoop boeken. 
          ’s avonds na de viering verkoop 
           boeken en planten. 
 

 
 

mailto:petrusvis@planet.nl
http://www.st-petrusparochie.nl/


Actiedag  25 maart 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer: Zondag 25 maart, palmzondag, na de viering. 
Waar:       Ontmoetingsruimte Petruskerk  
 
 

Gezocht:   voor de boekenmarkt:  

         boeken,  
         cd’s/dvd’s en complete puzzels. 

           voor de loterijen en het rad van 
          fortuin: prijsjes. Kijk eens kritisch  
          in uw kasten naar spullen die wel 
          mooi zijn, maar waar u niets mee 
          doet. 
          voor de plantenmarkt: plantjes  
          en stekjes. 
 

                                             
 

Vastenmaaltijden 
Wanneer:     woensdag 28 februari,  
           maandag 12 maart,  
           dinsdag 27 maart,  
           steeds om 18.00 uur 
Waar:            Ontmoetingsruimte Petruskerk 
Opgave:        Met vermelding van welke  
           avond(en) en aantal personen op 
           een briefje in een envelop o.v.v. 
           vastenmaaltijd in de brievenbus 
           van de pastorie of mail               
           petrusvis@planet.nl  
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Ouderenbond KBO 

Krommenie – Assendelft Noord 
Krachtig, Betrokken en Ondernemend 

 

Stadswandeling door Amersfoort. 

 
Het middeleeuwse centrum van Amersfoort is 
sinds 1984 beschermd stadsgezicht met ca. 
500 Rijks- en Gemeentelijke monumenten. 
De gids van het Gilde voert ons onder andere 
langs de even beroemde als unieke 
Muurhuizen en de Koppelpoort. 
Wanneer: Dinsdag 13 februari. 
Vertrek:  trein van 09:52 uur richting  
  Amsterdam 
Kosten: Trein retour met korting € 14,-  
  Gildegids: € 10,- 
 

Themamiddag "Gezond Oud Worden" 
Twee deskundigen informeren ons over 
gezondheid en welbevinden tot op hoge 
leeftijd.  

Voor de pauze: 
fysiotherapeut Jerry 
Jansen van Fysiotherapie 
Vrij Bewegen uit 
Krommenie met advies op 
het gebied van artrose, 

bewegen en gewrichtsklachten. 
Na de pauze: presentatie van diëtiste 
Jacqueline Kuiper van de diëtistenpraktijk 
Assendelft over gezonde voeding volgens de 
nieuwe schijf van vijf en speciale adviezen 
voor ouderen o.a. over vitamine-D en over 
ondervoeding bij ziekte etc. 

Wanneer:  woensdag 21 februari 14:00 uur 
Waar:        De Palmboom  Snuiverstraat  
        Krommenie 
Entree:       Gratis, ook de koffie of thee. 
 

Bingo in de Palmboom 

Wanneer:  Woensdag 28 februari 14:00 uur 
Entree        € 3,50 

Dagtocht bloeiende Betuwe 

Met de bus naar Leerdam, rondvaart over de 
Linge van 1 ½ uur. Aan boord koffie of thee 
met gebak en uitleg over de omgeving.  
Vervolgens met de bus naar de 
hoogstamboomgaard van de familie Vernooy 
in Cothen. Zij teelt daar wel 45 soorten kersen 
en ook nog appels en peren en vertelt u alles 
over de kersenteelt. Heerlijke boerenlunch in 
Schenkerij ‘De Kersenhut’ op het erf en later 
op de middag ook nog een kopje koffie of 
thee met uiteraard een kersenvlaaitje. 
Kersenmuseum op het erf met de rijke 
geschiedenis van de kersenteelt en van de 
fruitveilingen die tot 1999 in Wijk bij 
Duurstede werden gehouden. Het veilingspel 
laat u meebeleven hoe de fruitveiling in zijn 
werk ging. De meeste looproutes op het 
terrein zijn verhard. Landwinkel bij De 
Kersenhut met ambachtelijke Nederlandse 
streekproducten, naast het eigen verse fruit.  
Wanneer: donderdag 19 april  
Vertrek:    8.15 uur verzamelen bij  
                  Café de Remise (oude station).  
       8.30 uur de bus rijdt.  
Vertrek boot: 9.45 uur.  
Thuiskomst: ongeveer 18.00 uur. 
Aanmelding: vanaf vrijdag 26 januari. Reeds 
gedane mondelinge aanmeldingen graag 
bevestigen.  
Kosten: € 53,-- incl. collectieve  
reisverzekering, versnapering onderweg en 
fooi chauffeur.  
Betaling: voor 1 maart op bankrekening: NL61 
INGB 0003 396153 ten name van R.K. Bond 
van Ouderen te Krommenie.  
Uw reiscommissie: Coos Kramer 640 0385 
   Marijke Klinge  
   628 8454 
E-mail: Marijkeklinge@gmail.com 

mailto:Marijkeklinge@gmail.com
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Uit het Afleesboek van de Sint Petrusparochie 1950, 

nummer 34 
 

19 februari 
Heden: Zondag Quinquagesima. […] 
Maandagavond in het gebouw Carnavalsbal, 
te geven door de R.K. JeugdRaad. […] Niet 
jonger dan 18 jaar.  
Woensdag: Aswoensdag. Heden geboden 
vasten- en onthoudingsdag. […] Om 8 uur de 
gezongen H. Mis. Vóór de H. Mis wordt het 
askruisje gegeven.  
De Vastenmeditaties in onze parochie, 
aanvangende op Zondagavond 5 Maart, zullen 
dit jaar gehouden worden door de 
Weleerwaarde Heer Th. G. J. Kloeg, kapelaan 
van onze parochie.   
 

26 februari 
Dinsdag: 7.00 uur Maria Congregatie voor de 
meisjes van 12-15 jaar en om 8 uur voor de 
jonge dames van 15 tot 17 jaar.  
Dinsdagavond om 8 uur in het gebouw 
katholieke Actie voor de Vrouwelijke Jeugd.  
Woensdagavond terstond na het Lof 
bijeenkomst in het gebouw van die leden van 
Jongens Stad die meedoen aan het Passiespel. 
Woensdagavond om 8 uur bijeenkomst in het 
gebouw van al diegenen die hebben 
meegedaan aan het vorige Passiespel of aan 
het laatste Kerstspel.  
Donderdag: herdenking van de Pauskeuze van 
Z.H. Paus Pius XII. 
 

5 maart  
Vanaf Vrijdagavond 10 maart tot en met 
Maandagmorgen 13 maart wordt in ons 
Vereen. gebouw door een Eerw. Pater 
Capucijn een Retraite gegeven voor jongens 
van 12 tot en met 17 jaar. Reeds 99 jongens 
hebben zich hiervoor opgegeven. […] De grote 
bovenzaal wordt ingericht tot kapel en het H. 
Sacrament wordt er den geheelen dag 
bewaard, terwijl er ook de H. Mis wordt 
opgedragen en Lof gehouden wordt. Dit alles 
met uitdrukkelijk verlof van den Bisschop. Wij 
verzoeken daarom vriendelijk aan een ieder 
die in genoemde dagen het gebouw 

binnenkomt zoveel mogelijk stilte en eerbied 
te bewaren. Tevens vragen wij aan alle 
Parochianen om een extra gebedje voor het 
welslagen van deze Retraite, welke van groot 
belang mag geacht worden voor onze 
jongens.  
 

12 maart 
[ I.v.m. de Retraite voor de jongens (aantal 
deelnemers 104) nogmaals dringend verzoek 
om eerbied en stilte bij het betreden van het 
gebouw]. Uit eerbied voor het H. Sacrament 
behoren ook de mannen gedurende die 
dagen bij het voorbijgaan van het 
verenigingsgebouw het hoofd even te 
ontbloten, gelijk wij dat doen bij het 
voorbijgaan van onze kerken. De vrouwen 
zeggen bij die gelegenheid een schietgebed. 
Ouders, geeft ook in deze aan uw kinderen 
het goede voorbeeld.  
 

19 maart 
De deelname aan de Palmpaasoptocht op 
Zaterdagmiddag vóór Palmzondag wordt door 
ons, wegens de oud-christelijke betekenis 
daaraan verbonden, ten zeerste aanbevolen.  
De gehouden Jongensretraite is een volledig 
succes geweest. Onze oprechte dank voor uw 
gebeden en de ondervonden medewerking.  
Heden van 11-12.30 kaartverkoop in het 
gebouw voor de Stille Omgang van 
aanstaande Zondag [?].  Zaterdag om 8.30 
kort Lof met toespraak. De loopers vertrekken 
direct daarna vanaf de kerk. De fietsrijders om 
11 uur vanaf Café Mantel. Gelieve de tocht 
zoveel mogelijke gezamenlijk te maken en 
niet te langzaam, maar ook niet te vlug te 
rijden of te loopen.  
Op Zaterdag, 25 maart, wordt een door de 
Paus aanbevolen Boetedag gehouden speciaal 
voor de Vrouwen. Daarom verzoeken wij onze 
Dames die dag zoo mogelijk bij de H. Mis 
tegenwoordig te zijn. 
 
(Samenstelling: Corrie van Sijl)  
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Violen voor de Vastenaktie 
 

De Petrusparochie zet zich in voor mensen in Zambia. 
U kunt daar ook uw bijdrage aan geven door violen te kopen. 
Twee of meer kisten violen worden gratis thuis bezorgd.   
Wanneer de violen leverbaar zijn hangt  af van wat Koning Winter nog in 
petto heeft. Maar nu besteld, dan als eerste geleverd. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bestellen kan: 

via de email : petrusvis@planet.nl 

via de website op het speciale violenformulier  www.st-petrusparochie.nl 

onder het kopje Vastenactie 2018 

 

of doet u het strookje in de brievenbus van de pastorie, Snuiverstraat 2 

 

Naam          

     

adres  

telefoon  

bestelt  ...     kisten violen à 6,50  euro.  

Mijn voorkeur gaat uit naar (aankruisen wat van toepassing is) 

0  gemengd    0  geel   0  wit 

0  blauw-paars   0  rood 

(graag in een envelop met vermelding van Violen, anders raken de kleine  

papiertjes misschien zoek in de overige post) 

 
 

mailto:petrusvis@planet.nl
http://www.st-petrusparochie.nl/

