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De Rots 
 



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 14 mei. U kunt uw bijdragen aanleveren 
tot 30 april. 
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
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Pastoraal Voorwoord 
 
Over winnen en verliezen 

 
 

Er lopen twee vrienden door het oerwoud. 
Opeens horen ze een leeuw brullen. De 
eerste vriend begint na te denken over waar 
zij zich het beste zouden kunnen verstoppen. 
De tweede vriend doet zijn hardloopschoenen 
aan. De eerste zegt: ‘Wat denk jij nou? Het 
gaat je nooit lukken om sneller te lopen dan 
die leeuw.’ De tweede antwoordt: ‘Ik hoef ook 
niet sneller te lopen dan die leeuw. Ik hoef 
alleen maar sneller te lopen dan jij.’ 
 
Het klinkt als een grap, maar het is een stuk 
realiteit. Darwin heeft er zijn theorie over 
evolutie op gebaseerd. Degene die zich het 
best kan aanpassen aan de omstandigheden 
heeft de meeste kans om te overleven en 
door te leven in zijn nageslacht.  
 
De eerste man uit de grap zoekt naar een 
collectieve oplossing. Hij probeert een manier 
te bedenken om zowel zichzelf als zijn vriend 
te redden. De tweede kiest voor wat we 
natuurlijke selectie zijn gaan noemen. Hij 
bedenkt een oplossing waarmee hij zichzelf 
zal redden, ten koste van zijn vriend. Hij weet, 
dat als het er op aankomt, een van hen 
beiden zal sterven en wat hem betreft is hij 
dat niet. 
 
Toen ik dit las moest ik denken aan de vele 
woorden die Jezus spreekt: ‘Je kunt pas 
overwinnen als je bereid bent om te verliezen’. 
Zijn moeilijke woorden over ‘een graankorrel 
die moet sterven om te leven. Als iemand u op 
de ene wang slaat, keert hem ook de andere 
toe; en als iemand uw bovenkleed van u 
afneemt, belet hem niet ook uw onderkleed te 
nemen. Of: als iemand Mij wil volgen, laat hij  
 

 
 
dan dagelijks zijn kruis opnemen en Mij 
volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het 
verliezen, maar wie zijn leven om Mij verliest, 
die zal het redden’.  
En zo kan ik nog wel even doorgaan.  
 
 
De waardevolle betekenis van die woorden 
werden echt zichtbaar in de handelingen die 
hij stelde, waarin hij liet zien dat woorden 
daden moeten worden. In de komende tijd 
zullen we met hem meegaan naar Jeruzalem. 
Als Jezus nog langer had willen leven, dan had 
hij beter daar weg kunnen blijven. Maar het 
was zijn weg, met alle consequenties die 
daaraan verbonden konden zijn. Ze hebben 
een doornenkroon op zijn hoofd geplaats, een 
kruis op zijn schouders gelegd.  
 
Hij kon geen kant meer op, zoals zo ontelbaar 
veel mensen geen kant meer op kunnen. 
Mensen in oorlogsgebieden, mensen 
gevangen in armoede, mensen die worden 
misbruikt, de kinderen en ouderen met Hiv in 
Zambia, de dodelijk zieke mensen die wij 
kennen in onze omgeving. Zij hebben geen 
sportschoenen om weg te hollen.  
 
Jezus nam het kruis op zich, ging er letterlijk 
en figuurlijk aan onderdoor. Maar Hij is ook 
degene die op Pasen als de Levende wordt 
gezien. Je kunt er in geloven, je kunt er voor 
weg lopen, je kunt ook gaan en doen, Hem 
achterna. 
 
Van harte een Zalig Pasen toegewenst. 
 
Matthé Bruijns, pastor 
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Naschrift  
 

 
 
Nu zijn er vast en zeker mensen die zeggen 
dat verhaal van die leeuw in dat oerwoud 
klopt helemaal niet, want leeuwen leven niet 
in het bos maar op de savanne. Dat is zo, 
maar verhalen hoeven natuurlijk niet echt 
gebeurd te zijn om toch waar te kunnen zijn. 
De onlangs overleden dominee Nico ter 
Linden heeft deze zin zo vaak gebruikt om dan 
precies aan te geven waarom zo’n verhaal er 
juist wel toe doet. 
 
Maar om alle natuurkenners tevreden te 
stellen ook een verhaaltje over een tijger, en 
die leeft wel in het bos. Maar hier geldt: niet 
echt gebeurd en niet waar.  
Een missionaris wandelde in het oerwoud. 
Plotseling stond hij oog in oog met een 
enorme tijger die verlekkerd naar hem keek. 
Weghollen zou niet helpen. Hij bad: ‘Heer, red 
mij van deze tijger!’  Het beest ging liggen, 
sloeg zijn poten over elkaar en begon te 
prevelen. ‘Mijn gebed is verhoord’, dacht de 
missionaris en hij deed een stap dichterbij om 
te horen wat de tijger zei. Hij verbleekte 
opnieuw, want hij hoorde: ‘Heer, ik dank u 
voor deze spijze, amen’. 

 
 

 
 
 

WOORDZOEKER 
 
Zoek de woorden op in de woordzoeker. 
Sommige woorden lees je van achteren naar 
voren, of van onder naar boven. 
Bij 7 woorden staat een cijfer bij de 
beginletter, schrijf deze woorden op de 
stippellijnen. 
Heb je alle woorden gevonden? Welk woord 
blijft over? 
Schrijf dit woord op de laatste stippellijn. 
 
begraven   doeken   dood   geloven   graf   
heer   hof   maria   nieuw   naam   pasen   pijn  
kruis   spot   straf   tuinman   wijn   wonder 
 

 
 
…          huilt, ze heeft verdriet. 
Waar moet ze Jezus zoeken? 
Het …           is leeg, daar ligt hij niet, 
daar liggen een paar … 
Wie ziet Maria in de …          ? 
Komt daar de …              aan? 
Hij noemt haar …         , dan ziet ze het: 
De …          is …             ! 
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Zaanse Passion   
 

24 maart in Zaandam 
 
Ook in de Zaanstreek vindt, net als vorig jaar, 
een eigentijdse Passion plaats. Het 
lijdensverhaal van Christus wordt tot leven 
gebracht door middel van een symbolische 
tocht met verlicht kruis door de Zaanstreek en 
een muzikaal optreden. Dit jaar is de opzet 
heel wat groter. ‘Doordat de muzikale 
uitvoering in de openlucht (eigenlijk in een 
tent) gebeurt, kom je qua sfeer en beleving 
heel dicht op de landelijk Passion. De 
Zaandijker kerk bleek vorig jaar te klein om 
alle mensen te herbergen. Omdat we vinden 
dat er altijd genoeg plek in onze “herberg” 
moet zijn, moesten we een andere locatie 
kiezen’, aldus organisator Mirjam Sloots. 
De Zaanse Passion op zaterdag 24 maart 
begint om 19.00 uur op De Burcht met een 
symbolische tocht. Daarbij wordt een verlicht 
kruis meegedragen met als motto: ‘draag en 
verlicht elkaars leed en lasten in de 
Zaanstreek’.  
Om 20.00 uur arriveert de stoet in het Burg. 
In ’t Veldpark waar in een grote tent het 
muzikale deel wordt opgevoerd. De opening is 
het Syrische lied ‘Thuisland’, dat de sfeer 
oproept van het geboorteland van Jezus. De 
professionele band The Challenge uit Noord-
Holland zingt tezamen met circa 40 
talentvolle streekgenoten. Met vele maanden 
oefenen achter de rug mag het publiek op 
een uitvoering rekenen die klinkt als een klok.  
De regisseur, Ferdinand Borger 
(theoloog/programmamaker IKON/NCRV), 
heeft de uitvoering in een fris, nieuw jasje 
geeft gestoken. Daarbij zijn tevens videoclips 
te zien, gemaakt door cineast/vlogger Steven 
Geldof.  
 
an de hand van flashbacks van Maria, moeder 
van Jezus, en zijn vriendin Maria Magdalena 
wordt het passieverhaal op muziek van onder 
meer Coldplay, Pink Floyd en Trijntje 
Oosterhuis op eigentijdse wijze uitgevoerd. 
Bijzonder element is de deelname van de  

 
Syrische muzikantengroep Mood. Die weeft 
originele oosterse muziek als rode draad door 
de moderne scènes heen.  
Met muziek en een tijdloos verhaal waarin 
verbinding centraal staat, wordt er als één 
grote familie toegeleefd naar de uitvoering. 
Christenen, moslims, bahá’-i, hindoes, niet-
gelovigen of ‘iets er tussenin’ ontmoeten 
elkaar, maken plezier, delen waardevolle 
ervaringen en krijgen zo op natuurlijke wijze 
respect voor elkaar. Vooroordelen worden 
geslecht, vriendschappen ontstaan.  
De toegang is gratis. Er zijn zitplaatsen, maar 
wie daar zeker van wil zijn, doet er goed aan 
een klapstoel mee te nemen.  
De organisatie roept op met de fiets te 
komen. Auto’s parkeren kan in de 
Rosmolenbuurt.  
Meer informatie op 
www.samenbindendeprojecten.nl of 
Facebook.com/De Zaanse Passion 
 
Wanneer: zaterdag 24 maart, 19.00 en  
          20.00 uur 
Waar: De Burcht Zaandam, tocht vanaf 
 19.00 uur 
  Burg. In ’t Veldpark Zaandam, Passion 
 met eigentijdse muziek, 20.00 uur.  
Toegang: gratis.  
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VOOR JONG en VOOR OUD 
 

Echt Paasweer! 
 
Noortje knippert met haar ogen. Ze is wakker 
geworden van een streep zonlicht.  
Wat is het voor een dag? Moet ze naar 
school? O nee, ze weet het weer. Het is 
zondag. En – o ja, het is Pasen. Pasen 
...zon...mooi weer...fijn allemaal. Maar 
Noortje vindt het helemaal niet fijn. Ze kruipt 
diep onder haar dekbed. ‘Noortje! Kom je 
eruit?'’ Dat is papa. Hij trekt het dekbed weg. 
Noortje stapt uit bed. Ze gaat zich aankleden. 
Ze doet haar nieuwe jurk aan en in de gang 
bekijkt ze zichzelf in de spiegel. Ze ziet er best 
mooi uit. Maar het kan haar niet schelen.  
Na het ontbijt gaan ze naar de kerk.  
In de kinderdienst maken ze gele bloemen 
van papier. Die mogen ze uitdelen aan de 
grote mensen. Als ze de kerk uitgaan krijgen 
de kinderen een gele eierkaars en een zakje 
paaseitjes. Thuis is er chocolademelk en cake, 
die pappa heeft gebakken. En dan is het 
middag...  
Maar Noortje wil niet dat het middag is. 
Want vroeger gingen ze 's middags altijd 
eieren zoeken bij opa. Die had opa verstopt in 
de tuin. Opa was altijd heel blij als het mooi 
weer was. ‘Echt Paasweer’, zei hij dan. Maar 
nu is opa er niet. Opa is dood! Toen het nog 

winter was, is opa ziek geworden en 
doodgegaan. 
Noortje gaat op de bank zitten. Ze doet de TV 
aan. Er is niets leuks op de TV. ‘Ga buiten 
spelen’, zegt mama. ‘Straks gaan papa en ik 
even naar de begraafplaats, maar jij mag wel 
thuis blijven, hoor’. 
Noortje gaat naar buiten Maar er zijn 
helemaal geen kinderen. Die zijn natuurlijk 

allemaal naar hun opa en oma. Ze loopt de 
ene straat in en de andere uit en opeens staat 
ze voor opa's huis. Zomaar vanzelf. Het huis 
ziet er heel anders uit. Er wonen andere 
mensen. Noortje loopt het paadje langs de 
tuin in. Ze kijkt over de heg. Ze kijkt naar alle 
verstopplekjes. En dan...wat is dat? Ze ziet 
tussen het gras rode en gele dingen. 
Paaseieren! 
Dan hoort ze een stem: ‘Zoek je iets, meisje?’ 
Er loopt een mevrouw naar de heg. Een oude 
mevrouw, denkt Noortje, met wit haar. 
Noortje schrikt. ‘Eieren’, zegt ze. Noortje krijgt 
een rood hoofd. ‘Opa verstopte altijd eieren 
met Pasen. En opa woonde vroeger hier’.  
‘O’, zegt de mevrouw, ‘nu begrijp ik het. Ik heb 
geen eieren verstopt, maar je mag wel even in 
de tuin komen’. Ze doet het hekje uitnodigend 
open. Noortje loopt naar de plek waar ze de 
eieren heeft gezien. Maar het zijn geen 
eieren, maar tulpen. Een heleboel tulpen, 
rode, gele en witte, Ja, nu weet Noortje het 
weer. Ze komen uit de bolletjes die ze samen 
met opa in de grond heeft gestopt. 
‘Misschien bloeien ze met Pasen’, had opa 
gezegd. Ze vertelt het aan de mevrouw. 
‘Wacht even’, zegt de mevrouw. Ze loopt het 
huis in en komt terug met een mesje. ‘Als jij 
ze samen met opa hebt geplant dan zijn deze 
tulpen van jou’. Ze snijdt de tulpen af. Het zijn 
er heel veel. Ze geeft de hele bos aan Noortje. 
‘Je mag best nog eens terugkomen hoor', zegt 
ze, ‘dat vind ik gezellig’. Noortje rent naar 
huis. ‘We gaan weg hoor', roept papa, ‘we 
gaan naar opa’. ‘Wacht even’, roept Noortje. 
Snel vult ze een glazen pot met water en zet 
de tulpen er in. ‘Ik ga mee!’ 
Op het kerkhof zet Noortje de tulpen op het 
graf van opa. ‘Hier opa’, zegt ze, 'onze tulpen, 
weet je wel! Ze gingen echt bloeien met 
Pasen. En de zon schijnt en het is heel mooi 
weer...Echt Paasweer’(Een verhaal van Mies 
Westera) 
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Boekenmarkt St. Petruskerk - Krommenie 
 
In het kader van de Vastenactie organiseert 
de Petrusparochie in het weekend van 
Palmpasen, 24 en 25 maart een boekenmarkt, 
met een aanbod groter dan ooit, tegen 
weggeefprijzen. Naast boeken zijn er CD’s en 
DVD’s. Veel daarvan komen uit de 
nalatenschap van Leo van Herk, die veel 
klassieke muziek bezat en ook toneelstukken 
op DVD van o.a. Shakespeare, Herman 
Heijermans, Hella Haasse en een hommage 
aan Ko van Dijk.  
De boeken bevatten een zeer gevarieerd 
aanbod van o.a. Havank, P.G.Woodhouse, 
Ruth Rendell, en Francis Durbridge. Van 
Godfried Bomans tot Youp van ’t Hek, van 
Nicci French tot Saskia Noort. Het 
goedkoopste boek is € 1,00 en het duurste  
€ 15,00. Verder zijn er puzzels en singletjes. 
De opbrengst is voor de jaarlijkse Vastenaktie, 
waarin de kinderen van Zambia centraal 
staan. Het motto van de Vastenaktie is dit 
jaar: Gaan waar niemand gaat. 
 

 
Wanneer en waar:  
-zaterdag 24 maart 10.00 tot 16.00 uur 
  Ontmoetingsruimte Petruskerk. 
-zaterdag 24 maart 11.00 -14.00 uur  
  Koffiestop Schaakplein, hoek  
  Snuiverstraat/Zuiderhoofdstraat.  
-zaterdagavond 24 maart na de viering achter 
  in de kerk.  
-zondag 25 maart tijdens de actiedag na de  
  viering.  
 
Onder het genot van een kopje koffie of thee 
kunt u lekker snuffelen. Kom vroeg, dan heeft 
u de beste keus, want weg is weg!   
 
 
Voor meer informatie: 
Ton de Kleijn en Marco Mollee 
e-mail: petrusvis@planet.nl 
 

 
 
 
   

 
 

 

mailto:petrusvis@planet.nl
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De kracht van de verrijzenis 
 
De afgelopen weken wordt ik regelmatig 
geraakt door gesprekken die ik heb met jonge 
mensen in onze regio. Een paar jonge mensen 
mag ik voorbereiden om katholiek te gaan 
worden bijvoorbeeld. Ze komen uit een 
omgeving waarin het geloof in God helemaal 
geen rol speelt, laat staan ons katholieke 
geloof. En dat lijkt meer en meer een trend. 
Wie nog gelooft in God en daarnaar wil leven, 
die is niet helemaal goed wijs, zo wordt ons 
subtiel duidelijk gemaakt door onze 
omgeving. Maar wat mij in die gesprekken 
vooral opvalt en raakt, is dat ze juist een 
innerlijke kracht hebben ontdekt en gevonden 
in het geloof. En de kern van dit geloof waar 
we voor leven is Pasen. De historische 
gebeurtenissen van het lijden, sterven en 
verrijzen van Jezus Christus, waardoor alles in 
de wereld en de geschiedenis in een 
nieuw licht is komen te staan. Maar 
kennen wij de kracht nog wel van die 
gebeurtenissen, van die mysteries? 
 
Er is een beroemde Amerikaanse 
bisschop die momenteel over de hele 
wereld bekend is door zijn mooie en 
pakkende uitleg en commentaar op tal 
van onderwerpen: Bisschop Robert 
Barron. Hij heeft talloze video’s op YouTube, 
boeken, DVD series, etc. Hij vertelt in een 
korte video over de kracht van het 
Paasmysterie. Hij benadrukt dat ons hele 
geloof niets waard is als Jezus niet verrezen is 
uit de doden. Dus dan is het altijd goed om 
daar weer bij stil te staan! Bisschop Barron 
haalt drie punten naar voren:  
 
1. Deze wereld is niet alles. De wereld waar 
we in leven is prachtig en is een geschenk van 
God, maar de verrijzenis laat ons zien dat het 
uiteindelijke doel verder ligt. Deze wereld die 
we direct waarnemen is niet de uiteindelijke 
horizon van wat echt is. Er is meer! Als het 
alleen maar om dit leven hier gaat, dan is er 
geen reden om ons op het goede te richten. 
De verrijzenis laat zien dat er een hoger en 
groter doel is en dat is een uitdaging aan ons. 
Ben ik vooral op mijn eigen plezier gericht als 

doel van alles of probeer ik open te staan 
voor God die grotere plannen heeft? 
 
2. De tijd van tirannen is geteld. Het kruis was 
het teken van Romeinse overheersing en 
macht. Het is een gruwelijk martelwerktuig, 
de bedoeling was dat iedereen zou zien wat 
er zou gebeuren met mensen die in de weg 
lopen. Als God Jezus opwekt uit de dood, dan 
wordt duidelijk dat de macht en tirannie van 
de keizer beperkt is. God is sterker en groter 
dan kwaad, lijden en verdriet, Hij wil het 
overwinnen en zal dat ook doen! Daarom 
laten we het kruis zien, bovenop onze kerken, 
om onze nek, in de auto, in huis. Het is ons 
teken van overwinning geworden. 
 
3. De weg van de hoop wordt voor iedereen 

geopend. Jezus wordt gestuurd om 
helemaal tot het uiteinde te gaan van 
het menselijke lijden. Hij gaat tot de 
dood en zelfs tot aan de gruwelijke 
dood aan het kruis. Hoe ver we ook 
afdwalen van God, we worden in de 
uitgestrekte armen van de Zoon 
opgevangen en teruggebracht naar 
God. Het kruis en de verrijzenis geven 
hoop dat we altijd weer opgenomen 

kunnen worden in het leven dat Jezus ons 
heeft gebracht. 
 
Het sterven en verrijzen van Jezus is vanaf het 
allereerste begin belachelijk gemaakt en 
afgewezen. Maar Paulus geeft ons mee: 
“wanneer Christus niet is verrezen, is onze 
prediking zonder inhoud en uw geloof 
eveneens” (1 Korintiërs 15, 14). Jezus 
overwint, Hij laat ons een nieuwe horizon 
zien, Hij geeft ons moed dat het lijden en 
kwade wordt overwonnen en Hij geeft ons 
hoop. Willen we dat dan niet van de daken 
verkondigen? Dit jaar weer een nieuwe kans 
om met het vieren van Pasen ons van dit alles 
te laten doordringen en dat uit te stralen in 
ons leven. 
 
Gezegende Goede Week en Paastriduüm! 
Kapelaan Johannes van Voorst 
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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. 
Materiaalkosten per keer € 2,50.  
Wanneer: vrijdag, 6 april, 4 mei  
  13.30 -16.00 u. 
Waar:   Achterschip Maria   
  Magdalenakerk in Wormer 
Aanmelden: Liesbeth Patist, 075 642 1111 of 
stuurgroepvent@gmail.com 
 
Gesprekagroep voor Volwassenen 

We vervolgen ons  
gesprek over 
geloven aan de 
hand van de 
Geloven Nu reeks, 
een landelijke 
methode, waarbij 
een Bijbeltekst 
leidraad is. 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. In verband 
met de voorbereiding graag vooraf 
aanmelden. 
Wanneer: dinsdag 20 maart, 17 april,  
  15 mei 20.00 tot 21.30 uur 
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 derde 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:  zaterdag 14 april 20.00 uur 
Waar:         Ontmoetingsruimte Petruskerk                                              
 Krommenie 
Titel:            Nog niet bekend  
Leiding:       Manus Al. 

 
 

mailto:stuurgroepvent@gmail.nl
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Beste parochianen, 
In de afgelopen periode is het bestuur zoals 
zovelen geraakt door de griep en daardoor is 
slechts eenmaal kort overleg geweest. 
Hieronder een kleine samenvatting van wat 
o.a. is besproken. 
 
Pastoraal team: 
Het pastorale team heeft voor februari deken 
Cassee uitgenodigd. Deken Cassee heeft hier 
positief op gereageerd. 
Voor de Goede Week is het liturgisch schema 
opgesteld. 
In januari is diaken Jeroen Hoekstra in 
Wormer geweest. Jeroen voelt zich goed 
ontvangen bij de pastoraatsgroep en de 
parochieraad. Martin van Druten gaf aan dat 
ook in Wormer zijn bezoek als positief wordt 
ervaren.  
 
Financiën: 
De vergoedingen voor de kerkmusici is 
aangepast met een verhoging van 1%, zoals 
eerder ook voor de tarieven is genoemd. 

Gebouwen: 
Diaken Jeroen Hoekstra is door pastoor Floris 
Bunschoten aangewezen als trekker van de 
herbestemming van de kerkgebouwen van de 
parochie van de Martelaren van Gorcum en 
de OLV Geboorte Wormerveer parochie. 
Vanuit de parochie van de Martelaren hebben 
Ineke Boon en Aad Nootebos zich beschikbaar 
gesteld om hieraan mee te denken en 
werken. 
 
Verhuur pastorie Wormer 
Er is een kandidaat huurder mogelijk per 1 
april 2018. U hoort hier in het volgende 
verslag meer over. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Marga Breed 
Secretaris Overgangsbestuur Personele Unie 
Zaanstreek Noord. 

 
 

 
 

Het hoe en wat van het PGB 
 
Het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) 
organiseert in samenwerking met het Sociaal 
Wijkteam en ‘Per  Saldo’ een thema-avond 
over de zorgwetgeving met het accent op het 
PersoonsGebonden Budget (PGB).  
Na een korte inleiding over de zorgwetgeving 
in het algemeen zal worden ingegaan op de 
keuze tussen zorg in natura of door middel 

van een PGB. Ook is er aandacht voor 
adviesmogelijkheden en ondersteuning. 
Noteert u de datum alvast in uw agenda: 
Wanneer: 19 april 20.00 – 22.00 uur, inloop 
vanaf 19.30 uur 
Waar: De Lorzie, Marktplein, Wormerveer, 
Aanmelden: per e-mail bij info@idbzw.nl 
vanwege de verwachte grote belangstelling.

 

 

mailto:info@idbzw.nl
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Pasen: leven onder de open hemel!  

Steeds meer mensen geven het hun van 
oudsher aangereikte geloof op. Dat proces 
noem je secularisatie. De kerken verliezen 
daarbij steeds meer invloed en lopen leeg. 
Ook hier. Waarom? Omdat men eindelijk 
beter weet, wordt je gezegd door een collega, 
je buurman, je zus of een commentator op de 
TV.  

De Canadese theoloog en filosoof Charles 
Taylor nu heeft indringend geschreven over 
geloven in deze tijd, in onze dagen. Taylor 
onderscheidt twee soorten mensen. Je hebt 
mensen, die leven onder de open hemel en je 
hebt mensen die leven onder een 
dichtgetimmerd plafond. Die laatste mensen 
houden zich aan de feiten, aan dood is dood 
en sprookjes zijn sprookjes en Sinterklaas 
bestaat niet. ‘Eerst wil ik exacte bewijzen zien 
en dan ga ik misschien geloven’, zeggen zij. 
‘Het zijn al die mensen die niet meer geloven 
omdat zij beter weten’, zeggen zij. Ben je het 
soms zelf?  

‘Maar er zijn ook mensen die leven onder de 
open hemel’, zegt Taylor. Die staan open voor 
wat op hun weg komt. Die weten dat liefde 
niet te zien is maar wel te ervaren. Die kopen 
geen vrede, omdat er geen winkel is waar dat 
in de schappen ligt, maar gaan een weg van 
vrede en maken zo de vrede. Die roepen niet: 
‘dood is dood en dus het einde’, maar 
speuren naar hoop en dageraad, aangevuurd 
als zij worden door de oude verhalen uit de 
Schrift, door het levensverhaal van Jezus. Hij 
werd vermoord maar stond op de derde dag 
op tot nieuw leven.  

Ik las ergens: er zijn mensen die eerst willen 
zien en dan geloven. Maar moet je niet eerst 
geloven om vervolgens te kunnen zien? Een 
waarheid als een lichtstraal in de donkere 
nacht, in de duisternis voor velen veraf en 
dichtbij. Het zijn de mensen in Zambia voor 

wie wij ons met de Vastenactie inzetten. Zij 
ijveren ervoor, dat de gezinnen van wie de 
ouders zijn overleden aan Aids zich niet 
neerleggen bij hun uitzichtloze situatie, maar 
samen met hun hulpverleners strijden voor 
een beter leven, voor gezondheidszorg en 
werk.  

Het is de man, die na jaren ziek geweest te 
zijn weer beter werd door alle medische zorg, 
maar vooral door de hoop, het geloof en de 
liefde van zijn vrouw. Hij was letterlijk en 
figuurlijk weer opgestaan.  

Het is de vrouw, die haar liefste lief verloor 
door de dood. Zij was als dood, maar zij 
herpakte zich, stelde zich weer open voor de 
ander en vond zo opnieuw de liefde. Zij stond 
weer op.  

Jezus staat met Pasen op uit de dood, wordt 
ons verteld, maar de wonden zijn hem nog 
aan te zien. Daarmee is hij een aanklacht 
tegen alle duistere machten die het leven hier 
op aarde tot nacht maken.  

God leert ons met Pasen: dit is het einde niet! 
Ik schenk je licht, nieuw leven! Sta op en ga 
op weg om Jezus achterna zo goed als Hij te 
zijn. Word mensen die niet zeggen: eerst zien 
en dan geloven! Schuif het dichtgetimmerde 
plafond boven je weg en ga onder de open 
hemel staan om mijn licht te ervaren. Word 
mensen die geloven om te kunnen zien dat 
het morgenrood, het nieuwe licht ook voor 
ons gekomen is. Om vervolgens te doen wat 
onze handen vinden om te doen. Om te 
bouwen aan een nieuwe aarde vol vrede en 
recht onder de open hemel, vol licht van onze 
bevrijdende God. In Zambia en hier. Dan 
wordt het Pasen voor ons allemaal!  

Ko Schuurmans, pastor  
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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 

Onze Lieve Vrouw 
Geboorte 
Wormerveer 

Za 24-3   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 

29-3 
Witte 
donder- 
dag. 

 
Naar Krommenie 
 

19:30 uur 
Eucharistie 
Pater G. Noom 
Pastor M. Bruijns  
Koor Marbosko 

19.00 uur  
Eucharistie  
pastor F. Bunschoten,  
diaken J. Hoekstra 
Caeciliakoor 

 

30-3 
Goede 
Vrijdag 

15.00 uur  
Kruisweg en 
Kruishulde 
Woord- en 
gebedsgroep 

15:00 uur 
Kruisweg 
Pastor M. Bruijns 
 
19:30 uur  
Pater G. Noom 
Pastor M. Bruijns  
Koor St. Caecilia 

15.00 uur 
Kruisweg 
Mw. E. Hoek 
 
19.00 uur 
Kruishulde 
All Ages 

15.00 uur 
Woord dienst 
Pastor  R. Casalod 
Cantare 

Za 31-3 
Paas 
wake 

19.00 uur  
Eucharistie 
Pater G. Noom en 
pastor K. Schuurmans 
Marbosko 

21:00 uur 
Eucharistie 
Pater G. Noom 
Pastor M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

20.00 uur 
DOP viering 
All Ages 

 

Zo 1-4  
Pasen 

Woord-Communie 
Pastor T . Molenaar 
Marbosko 

Woord-Communie 
Pastor M. Bruijns 
Koor St. Caecilia 

Woord-Communie 
Diaken J. Hoekstra 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
Pater G. Noom  
Cantare 

Za 7-4 
 

 Woord-Communie 
Pastor M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

  

Zo 8-4 
2e zond. 
v. Pasen 

Eucharistie 
Pastor F. Bunschoten 
Marbosko 

Woord-communie 
Pastor S. Baars  
Koor St. Caecilia 

DOP viering 
Caeciliakoor 

Woord-Communie  
Pastor M. Bruijns 
Samenzang 

Za 14-4  Eucharistie 
Pater G. Noom 
Samenzang 

  

Zo 15-4 
3e zond. 
v. Pasen 

Woord-Communie 
Pastor T. Molenaar 
samenzang 

Woord-Communie 
Pastor R. Casalod 
Koor St. Caecilia 

Oecumenische viering  
In de Wijngaard 
MM gesloten 

Woord-Communie 
Pastor A. Dijkers  
Cantare 

Za 21-4   Eucharistie 
Pater G. Noom 
samenzang 

  

Zo 22-4 
4e zond. 
v. Pasen 

 
Naar de Jozef kerk 

Woord-Communie 
Pastor M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

DOP viering 
All Ages 

Eucharistie 
Pater G. Noom 
samenzang 
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H.H. Martelaren  
van Gorcum 
Koog a/d Zaan 

St. Petrus  
Krommenie 

H. Maria Magdalena 
Wormer 

Onze Lieve Vrouw 
Geboorte 
Wormerveer 

Za 28-4  Woord-Communie 
Pastor M. Bruijns 
Koor St. Caecilia 

  

Zo 29-4 
5e zond. 
v. Pasen 

Woord-Communie 
Pastor M. Bruijns 
Marbosko 

Woord-Communie 
Pastor T. Molenaar 
samenzang 

Woord-Communie 
Pastor K. Schuurmans 
Caeciliakoor 

Woord-Communie 
Pastor R. Casalod 
samenzang 

Za 5-5   Woord-Communie 
Pastor M. Bruijns 
Samenzang 

  

Zo 6-5 
6e zond v. 
Pasen 

Woord-Communie 
Pastor T. Molenaar 
samenzang 

Eucharistie 
Pastor J. Stam 
Koor St. Caecilia 

DOP viering 
Caeciliakoor 

Woord-Communie 
Pastor M. Bruijns 
Cantare 

Do 10-5 
Hemel-
vaart 

 
Geen viering 

Woord-Communie 
Pastor M. Bruijns 
Koor St. Caecilia 

DOP viering 
Caeciliakoor 

  

Za 12-5  Eucharistie 
Pater G. Noom 
Koor Rotsvast 

   

Zo 13-5 
7e zond.  
v. Pasen 

Woord-Communie 
Pastor K. Schuurmans 
Marbosko 

Woord-Communie 
Pastor M. Bruijns 
Koor St. Caecilia 

Woord-Communie 
Pastor R. Casalod 
All Ages 

Eucharistieviering 
Pater G. Noom 
samenzang 

 

Za. 19-5      

Zo 20-5 
Pink-
steren 

Woord-Communie 
Pastor A. Dijkers 
Marbosko 

 Woord-Communie 
Pastor M. Bruijns 
Caeciliakoor 

Woord-Communie 
Pastor J. Hoekstra 
Cantare 

 

 
Aanvangstijden op de zondagen zijn 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders 
aangegeven. DOP= Dienst onder leiding van parochianen                 
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Kerktijden Petrus Parochie 

    
 

 
Palmzondag 

 

Vrijdag  23 maart 15:30 Woord- en Communieviering 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  
    Palmpasenstokkenoptocht en Actiedag Vastenactie 
     

    Goede Week  

Dinsdag  27 maart 19:30 Boeteviering voorafgegaan door 
Vastenmaaltijd (om 18.00 uur) 

 

    Voorganger: Pastor M. Bruijns  
    Witte Donderdag  

Donderdag  29 maart 19:30 Eucharistieviering m.m.v. Marbosko uit Koog ad Zaan 

    Voorgangers: Pater G. Noom en pastor M. Bruijns 
    Goede Vrijdag  

Vrijdag  30 maart 15:30 Kruisweg in Rosariumhorst  
Vrijdag  30 maart 15:00 Kruisweg 

    Voorganger: Pastor M. Bruijns  
vrijdag  30 maart 19:30 Goede Vrijdag plechtigheden m.m.v. St. Caecilia 

    Voorgangers: Pater G. Noom en pastor M. Bruijns 

      
    Pasen  

Zaterdag  31 maart 15.30 Paasviering in de Rosariumhorst  pastor M. Bruijns 
     

Zaterdag  31 maart 21:00 Paaswake m.m.v. Rotsvast 
    Voorgangers: Pater G. Noom en pastor M. Bruijns 

Zondag  1 april 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 
    Voorganger: Pastor M. Bruijns 

Er is kinderwoorddienst. 
 

Maandag  2 april 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 
    Voorganger: Pastor M. Bruijns  
      

    2e zondag van Pasen 
vrijdag  6 april 15:30 Woord- en communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag  7 april 19:00 Woord- en communieviering m.m.v. Rotsvast 

    Voorganger: Pastor M. Bruijns  
Zondag  8 april 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

    Voorganger: Pastor S. Baars  
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3e zondag van Pasen 

 

vrijdag  13april 15:30 Woord- en communieviering in Rosariumhorst 
Zaterdag  14 april 19:00 Eucharistieviering met Samenzang 

    Voorganger: Pater G. Noom  
Zondag  15 april 10:00 Woord- en communieviering m.m.v. St. Caecilia 

    Voorganger: Pastor R. Casalod  

      

    4e zondag van Pasen  
Vrijdag  20 april 15:30 Woord- en communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag  21 april 19:00 Eucharistieviering met Samenzang 
    Voorganger: Pater G. Noom  

Zondag  22 april 10:00 Woord- en communieviering m.m.v. Rotsvast 

    Voorganger: Pastor M. Bruijns  
      

    5e zondag van Pasen  
Vrijdag  27 april 15:30 Geen viering in Rosariumhorst ivm Koningsdag 

Zaterdag  28 april 19:00 Woord- en communieviering m.m.v. St. Caecilia 
    Voorganger: Pastor M. Bruijns  

Zondag  29 april 10:00 Woord- en Communieviering met Samenzang 
    Voorganger: Pastor T. Molenaar  
      

    6e zondag van Pasen  
Vrijdag  4 mei 15:30 Geen viering in Rosariumhorst ivm  

Herdenkingsdienst 
Zaterdag  5 mei 19:00 Woord- en communieviering met samenzang 

    Voorganger: Pastor M. Bruijns  
Zondag  6 mei 10:00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 

    Voorganger: Pastor J. Stam  
      

    Hemelvaartsdag  
Donderdag  10 mei 10:00 Woord- en communieviering m.m.v. St. Caecilia 

    Voorganger: Pastor M. Bruijns  
     

    7e zondag van Pasen 
Vrijdag  11 mei 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag  12 mei 19:00 Eucharistieviering m.m.v. Rotsvast 
    Voorganger: Pater G. Noom  

Zondag  13 mei 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 
    Voorganger: Pastor M. Bruijns  
      

    Pinksteren  
vrijdag  18 mei 15:30 Oecumenische viering in Rosariumhorst 

    Verzorgd door Ned. Geref. Kerk 
Zaterdag  19 mei 19:00 Woord- en Communieviering met Samenzang 

    Voorganger: Pastor M. Bruijns  
Zondag  20 mei 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

    Voorganger: Pastor R. Casalod  
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       GEBEDSINTENTIES 
 
 

Vrijdag 23 maart Rosariumhorst 
Nieck Oud en zoon Jack  
 
Zaterdag 24 maart  
Joop Janssens, Leo van Herk, Hannie Noom-
Veldhuis, Toos Jak-Jongkind, Arie Kaagman, 
Albert Arens, Jo de Jong-Karstens, Jan de 
Graaf en dochter Marjon, Ouders Nielen, 
Ouders de Graaf. 
 
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,  Atie Rijkhoff-
Nielen, Chris Maijer. 
 
Zaterdag 1 april Paaswake 
Marie de Beer-Tiebie, Theo Kramer en 
overleden familie Kramer-Vink, Ge Mulder, 
Alida Anthonia Noom-Rozemeijer, Nel van 
Diepen-Noom, Kees de Wit, Siem Bloetjes en 
z´n zoon Jantje, Henk Elings en zoon Roy, 
Jansje Roet-de Graaf, overleden leden van de 
Uitvaartvereniging Geloof, Hoop en Liefde.  
 
Zondag 2 april 1e Paasdag 
Eva Hijne-Snijder, Frans Beekveld, Johanna de 
Wit-Limmen, Cornelis de Wit, Klaas van 
Diepen, Leo Molenaar, Jan Koning en 
overleden familieleden, Carlos Molina Flores, 
overleden leden van de Uitvaartvereniging  
Geloof, Hoop en Liefde. 
 
Maandag 3 april 2e Paasdag 
Adrianus Leering, Guurtje Leering-Petra en 
Simon Leering, Rie Huijgen-Neelen, overleden 
leden van de Uitvaartvereniging Geloof, Hoop 
en Liefde. 
 
 
 

 
Vrijdag 6 april Rosariumhorst 
Guurtje Hoogeboom-Mettes, Tinie Petra-Boon 
en Jan Petra, Nicolaas Boon en zoon Gert-Jan 
Boon.  
 
Zaterdag 7 april  
Ton Joosen, Trien van Herp, Martinus Tjipjes 
en Cornelia Tjipjes-Schut. 
 
Zondag 8 april  
Piet, Kees en Nico Vrouwe, Ad Pollemans en 
Johanna Pollemans-Verzet, Jan Koning en 
overleden familieleden, Gerard Kerkhoff, 
Peter Nota, Jaap de Koning. 
 
Vrijdag 13 april Rosariumhorst 
Nicolaas Boon en zoon Gert-Jan. 
 
Zaterdag 14 april  
Familie Beek-Dallee, Ans Kooij-van Daatselaar, 
Cornelia Neeft-Beentjes en Cornelis Neeft, Wil 
Strengman, overleden familie Hogenstijn, 
overleden leden van de Katholieke Bond van 
Ouderen.  
 
Zondag 15 april  
Johan Friedrichs en Corrie Friedrichs-
Swagerman, Jaap en Gre Wagensveld-
Molenaar, Wiebe Dijkstra en voor een jarige 
broer en zwager, Gré Apeldoorn-Kramer en 
zoontje Gert, overleden familie Apeldoorn-
Kramer, Piet van Diepen, Ad Melsen, Gerrit 
Boon, Nico Bleekendaal, overleden leden van 
de Katholieke Bond van Ouderen.  
 
Vrijdag 20 april Rosariumhorst 
Nicolaas Boon en zoon Gert-Jan Boon. 
 
Zaterdag 21 april  
Corry Schouten, Agnes Vrouwe-Kleij, Ge 
Mulder, Jo de Jong-Karstens. 
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Zondag 22 april  
Theo en Truus de Wit-Kuiper, Jan Molenaar 
en dochter Lidwina, Atie Rijkhoff-Nielen, Henk 
Elings en zoon Roy, Jansje Roet-de Graaf. 
 
Vrijdag 27 april Rosariumhorst   
Nieck Oud en zoon Jack. 
 
Zaterdag 28 april  
Joop Janssens, Leo van Herk, Hannie Noom-
Veldhuis, Arie Kaagman, Albert Arens, Jan de 
Graaf en dochter Marjon, ouders Nielen, 
ouders de Graaf. 
 
Zondag 29 april  
Nel Ursem-Huismans, Kees Jongkind, Lida en 
Edwin, Truus Jak-Stoop, Nic Zijp, Eva Hijne-
Snijder, Frans Beekveld, Dick Mosch en 
overleden familie Mosch-Steeman, Frans 
Noom en Henny Noom-Kruiver, Chris Maijer. 
 
Vrijdag 4 mei Rosariumhorst 
Guurtje Hoogeboom-Mettes. 
 
Zaterdag 5 mei  
Ton Joosen, Trien van Herp, Martinus Tjipjes 
en Cornelia Tjipjes-Schut, Carlos Molina 
Flores. 
 
Zondag 6 mei  
Piet, Kees en Nico Vrouwe, Ad Pollemans en 
Johanna Pollemans-Verzet, Jan Koning en 
overleden familieleden, Wiebe Dijkstra en zijn 
jarige dochter en schoonzuster, Jan Breeuwer 
en overleden ouders en familieleden 
Breeuwer-Butter, Rie Huijgen-Neelen. 
 
Vrijdag 11 mei Rosariumhorst 
Nicolaas Boon en zoon Gert-Jan. 
Zaterdag 12 mei  
Familie Beek-Dallee, Ans Kooij-van Daatselaar, 
Cornelia Neeft-Beentjes en Cornelis Neeft, Wil 
Strengman, overleden familie Hogenstijn, Jan 
de Graaf en dochter Marjon, ouders Nielen, 
ouders de Graaf, Trien Boon-Dekkers en Koos 
Boon, Kees de Wit.  
 
Zondag 13 mei  
Wilhelmus de Wit en Maria de Wit-
Schavemaker, Johan Friedrichs en Corrie 

Friedrichs-Swagerman, Gerard Kerkhoff, Peter  
Nota, Jaap de Koning, Ad Melsen, Atie 
Rijkhoff-Nielen. 
 
Zaterdag 19 mei  
Corry Schouten, Gerrit Boon, Nico 
Bleekendaal, overleden leden van de 
Uitvaartvereniging Geloof, Hoop en Liefde. 
 
Zondag 20 mei  
Theo en Truus de Wit-Kuiper, Johanna de Wit-
Limmen, Cornelis de Wit, Klaas van Diepen, 
Alida Anthonia Noom-Rozemeijer, Gré 
Apeldoorn-Kramer en zoontje Gert, overleden 
familie Apeldoorn-Kramer, ter gelegenheid 
van een 85e verjaardag, Jan Koning en 
overleden familieleden, overleden leden van 
de Uitvaartvereniging Geloof, Hoop en Liefde.  

 
Pasen 
 
Het is Pasen! 
Word wakker 
wrijf je ogen uit. 
kijk om je heen, want 
Licht en ruimte zijn herschapen 
droge takken botten uit 
voorjaarsbloemen stralen 
mus en merel hard aan het werk. 
 
En merk toch hoe sterk 
innerlijke kracht door breekt 
als vuur in de nacht. 
 
Zie met nieuwe ogen 
daar waar gisteren nog verborgen 
geen kleur te bekennen was, 
het vurig donkerrood 
vandaag schittert. 
in ’t donkergroene hart van de camelia 
de geboorte van haar eerste Roos 
 
’t is Pasen, ’t is Pasen, de Zon staat op! 
 
Ria Casalod-Brakenhoff   
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    In Memoriam  
 
 
 
 

Kees de Wit 
Woensdag 17 januari is Kees de Wit overleden 
op zijn leeftijd van 64 jaar. Kees werd geboren 
in Koog aan de Zaan. Hij werd timmerman en 
werkte met grote inzet en liefde voor het vak 
én mensen in de bouw. Hij trouwde en ze 
kregen twee dochters. Maar ze bleven niet 
gelukkig en hun wegen scheidden zich. Kees 
ging wonen in Krommenie en kwam op 
zaterdagavond naar de Petruskerk. Toen in 
2006 het nieuwe koor Rotsvast werd 
opgericht kwam Kees meezingen. Als 
bas bleef hij heel trouw en 
meelevend. Hij leerde zijn Afra 
kennen en in 2008 trouwden zij 
elkaar en gingen ze in Wormer 
wonen, maar de Petrus bleef zijn 
parochie. Kees was een echte 
doener, klusjes doen, actief zijn, wandelen, 
hardlopen en skeeleren, op vakantie gaan. 
Kees en Afra werden opa en oma en genoten 
van de kleinkinderen. Hun levens kregen 
samen een nieuwe invulling. Kees was een 
rustige man die niet op de voorgrond trad, 
maar er gewoon was, de dingen deed die hij 
van waarde vond en daarin kon je altijd op 
hem rekenen. In de zomer van 2015 kwamen 
er klachten: de diagnose was A.L.S. Steeds 
meer spierfuncties werden aangetast. Het 
werk werd moeilijker en uiteindelijk moest hij 
stoppen. Bij zijn afscheid kreeg hij een cheque 
van zijn collega’s van enkele duizenden 
euro’s, niet voor hemzelf, maar voor het ALS-
fonds. Spreken werd moeizamer, maar zingen 
ging nog heel lang goed, tot hij ook daarmee 
moest stoppen. Het lopen werd minder en hij 
kwam met een rollator naar de kerk. Op 
kerstavond was Kees er voor het laatst, in een 
rolstoel en in de kleding van Rotsvast met  
 

 
 
 
 
rode stropdas. Het was een bijzondere en 
emotionele avond. Daarna raakte hij in het 
ziekenhuis, maar de laatste dagen was hij 
thuis. Velen hebben daar afscheid genomen 
en we hebben hem de ziekenzegen gegeven. 
Aan het einde stak hij de duimen van beide 
handen omhoog: het is goed geweest. Kees 
heeft zelf de liederen uitgekozen voor zijn 
uitvaart. Met vele mensen is afscheid van zijn 
lichaam genomen, waarna hij is gecremeerd. 
 

Jan Petra 
Op zaterdag 20 januari is Jan Petra 
overleden. Hij werd geboren in april 
1924 in een groot gezin van 14 
kinderen. In de oorlog moest hij 
werken in Duitsland en daarna ging 
hij de bouw in als metselaar. Hij 

leerde Tiny Boon kennen. Ze trouwden elkaar 
in 1949 en hebben vier jaar met drie kinderen 
ingewoond bij zijn schoonouders op de 
boerderij in Jisp waar hij na werktijd ook aan 
de slag kon. Daarna kregen ze een nieuw huis 
aan de Landzichtlaan, daar werden de andere 
drie kinderen geboren. Op vrij jonge leeftijd 
werd Jan afgekeurd, maar hij bleef heel actief. 
Hij had vele hobby’s en liefhebberijen. Op 
paling vissen was z’n specialiteit, wanneer de 
vriezer vol lag rookte hij en deelde ze uit aan 
de buren als goedmaker tegen de rook. Er 
kwamen vijf kleinkinderen en twee 
achterkleinkinderen die vertelden over hun 
leuke en actieve opa. Aan het begin van deze 
eeuw verhuisden ze naar ’t Middelpunt aan 
de Burg. Schaapstraat waar Jan wel zijn tuin 
miste. In 2005 volgde de overstap naar de 
nieuwe Rosariumhorst vanwege de 
gezondheid van Tiny. Eén dag na hun 
diamanten huwelijksfeest overleed zij. Jan 
Petra hield van fietsen en wandelen. In alle 
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vroegte wilde hij al geholpen worden zodat hij 
zijn rondjes kon maken. De fiets werd 
elektrisch, toen dat niet meer ging maakte hij 
eindeloze wandelingen en na een paar lelijke 
valpartijen kwam er een rollator. Heel naar 
was het dat hij zo doof werd dat 
communiceren moeizamer werd. Eind 
november werd hij ernstig ziek. Hij ontving de 
ziekenzegen na al diverse malen de 
ziekenzalving door de jaren heen. Hij hoefde 
alleen nog maar te stoppen met ademhalen, 
maar hij kwam er weer bovenop. Kwam weer 
trouw naar de kerkdiensten en heeft in de 
rolstoel het mooie nieuwe zwembad nog 
bekeken. En toen was het einde daar. Na de 
uitvaartdienst is zijn lichaam met de urn van 
zijn vrouw begraven. Nu weer samen in de 
dood, in verwachting van de opstanding ten 
leven. 
 
Henk Sombroek 
Donderdagavond 25 januari is Henk Sombroek 
op 81-jarige leeftijd overleden in verpleeghuis 
Guisveld. Henk werd geboren op ’t Kalf in 
Haaldersbroek. Hij was een handige man 
en begon in de schuur van zijn vader een 
eigen bedrijf in metaal. De 
bedrijfsvoering was niet eenvoudig, want 
de toegang ging via een smalle ophaalbrug en 
een klinkerpaadje zodat er wel eens wat in de 
sloot rolde. Op jonge leeftijd leerden Gré 
Seijsener en Henk Sombroek elkaar kennen 
en na zeven jaar verkering trouwden zij elkaar 
in 1959. Zij gingen wonen in een oude woning 
op het Hollandsepad in Zaandam die door de 
handige Henk helemaal werd opgeknapt. 
Vervolgens verhuisde het gezin naar de 
nieuwbouw aan de J.H. Dunantstraat in 
Krommenie en de dochter en twee zonen 
groeiden daar verder op. Het bedrijf Somach 
werd verplaatst naar het Visserspad. Het werd 
het levenswerk van Henk en Gré. 34 Jaar 
geleden verhuisden ze naar de 
Watermolenstraat in Westzaan, waar ze 
genoten van het prachtige uitzicht, het water 
en de tuin. Veel in en rond huis is van de hand 
van Henk. Er brak een tijd aan van minder 
werken. Vele jaren was Henk actief bij de 
molen Het Prinsenhof in het veld bij 
Westzaan. Met zijn roeiboot ging hij er naar 

toe. Henk kreeg longkanker, maar kon toch 
verder. Hij hield van dansen en overwinteren 
in Spanje. Zijn humor hielp hem in mooie en 
moeilijke tijden overal doorheen. Ze zagen 
hun kleinkinderen opgroeien. Enkele jaren 
geleden kwamen er vage klachten, de 
diagnose was uiteindelijk Vasculaire 
Dementie. Door steeds kleine herseninfarctjes 
moest Henk steeds meer inleveren en het 
laatste levensjaar waren er veel ziekenhuis- 
en verpleeghuis- opnames. Na de ziekenzegen 
is Henk overgegaan naar een andere tijd, naar 
de tijd van God, eeuwigheid.  
We staan niet altijd stil bij het woordje 
‘samen’ 
Maar het is een groot gemis als ’samen’ uit je 
leven is.” 
Gré heeft vanaf het begin meegezongen in 
het Thematisch Koor en Rotsvast. In de 
avondwake en uitvaart hebben we met door 
haar gekozen gezangen Henk uitgeleide 
gedaan en is zijn lichaam gecremeerd. 
 

Lies Brussel-ter Laak 
Zondagmorgen 4 februari is Lies Brussel – 
ter Laak overleden op 82-jarige leeftijd. 
Lies werd geboren in Twente en 
verhuisde als jong meisje met het gezin 

naar Amsterdam. Hier leerde zij Kees Brussel 
kennen en zij trouwden elkaar in 1961. Ze 
woonden in Krommenie aan de Burg. van 
Edenstraat, de Von 
Braunstraat/Ruimtevaartlaan en de 
Zonnebaars. Twee dochters en een zoon 
kregen zij uit hun liefde en later kwamen er 
zeven kleinkinderen. Enkele weken voor haar 
plotselinge dood werden zij zelfs 
overgrootouders. Lies had geen betaalde 
baan maar was als moeder beschikbaar voor 
vele functies in het vrijwilligerswerk. Ook in 
onze parochie was Lies actief bij de 
werkgroep die zich bezig hield met 
activiteiten voor kinderen. Ook de 
Zonnebloem mocht op haar belangstelling en 
medewerking rekenen en samen met Kees 
stond ze achter vele sociaal maatschappelijke 
activiteiten als de Vredesbeweging, het 
arbeidspastoraat, de Katholieke Bond van 
Ouderen. De kinderen vertelden over een 
heel creatieve moeder, die met breien, 
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naaien, handwerken en vele vormen van 
handenarbeid heel veel heeft gecreëerd. Toen 
er kleinkinderen kwamen pasten ze weer op 
over een lange reeks van jaren. Vele jaren 
waren ze ook samen en genoten van hun 
gemeenschappelijke tijd in vele contacten. 
Met het klimmen der jaren kwamen er ook 
lichamelijke ongemakken, haar toenemende 
doofheid was heel verdrietig vanwege het 
toenemende isolement. Als uit het niets 
kwam een ernstige hersenbloeding over haar 
heen. Halfzijdig verlamd, niet meer kunnen 
spreken. Haar gezin heeft bij haar gewaakt. 
We hebben haar de ziekenzegen gegeven. Na 
zes dagen is zij overleden met veel verdriet 
over zo’n plotseling afscheid. In een volle kerk 
hebben we afscheid genomen van deze kleine 
vrouw die zo’n grote plaats bij velen heeft 
ingenomen, en daarna is haar lichaam 
gecremeerd. 
 
Nelly Snijder-Grootjen 
Op Valentijnsdag is in alle vroegte Nelly 
Snijder-Grootjen overleden. Ze werd 
geboren op ’t Mat, groeide op aan het 
toenmalige Kattenpad en toen haar 
ouders daar de beheerders werden in 
het R.K. Verenigingsgebouw. In haar 
trouwen met Aad Snijder woonden zij aan de 
Esdoornstraat. Eén dochter en drie zoons 
werden er geboren. In het begin van haar 
trouwen verbleef ze in het sanatorium 
vanwege TBC en in de jaren daarna was ze 
veel ziek en kwamen er veel mensen over de 
vloer om het gezin bij te staan. Al 40 jaar 
geleden overleed haar man. Ze kreeg kennis 
aan Evert van Rosmalen die, ook jong, 
weduwnaar was geworden. Ze deelden het 
leven samen. Na een periode aan het 
Oranjeplein kwamen ze weer naar de 
Bomenbuurt. Evert kreeg een herseninfarct 
waarna hij in de Rosariumhorst kwam en in 
1998 overleed. Nelly woonde aan het 
Rosariumpark en de laatste jaren van haar 
leven in de nieuwe Rosariumhorst. 
Handwerken was haar grote hobby. Heel wat 
brei- en borduurwerken heeft ze met grote 
precisie en geduld gemaakt. Ze was blij met 
de grote kring van mensen om haar heen. En 
van de beide gezinnen Snijder en Rosmalen 

was zij de spil. Ze beschouwde hen allen als 
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 
‘God geeft de kruisen, maar Hij geeft ook de 
schouders om ze te dragen’, stond er op de 
circulaire. Haar grote geloof en vertrouwen in 
Maria heeft haar door de moeilijke dagen van 
haar leven heengedragen. Trouw was ze altijd 
in het komen naar de vieringen in de 
Petruskerk en in de Rosariumhorst. En 
wanneer zij niet naar beneden kon komen, 
kreeg zij kracht uit het ontvangen van de 
Communie. De laatste jaren waren niet 
gemakkelijk omdat haar lichaam oud werd en 
regelmatig ‘uit’ viel. Dan is het goed dat je 
verder mag gaan. Met vele mensen hebben 
we haar gelovig uitgeleide gedaan en 
begraven. 
 
Gré Breeuwer-Noom 
Op donderdag 15 februari is Gré Breeuwer-
Noom overleden op haar leeftijd van 89 jaar. 
Zij groeide op aan de Busch en Dam in een 

groot gezin met een boerenbedrijf. Dat 
betekende dat er altijd werk was voor 
ieder gezinslid. Ze trouwde met haar 
buurjongen Siem Breeuwer in 1954 en 
zij emigreerden naar Australië. Het was 
voor hen niet het land van de 

onbegrensde mogelijkheden, eerst keerde 
Gré en later Siem terug. Vanwege de 
woningnood woonden zij op diverse plaatsen 
maar uiteindelijk werd het een 
benedenwoning aan de Wilgenkade met 
breed uitzicht. Dat het krijgen van kinderen 
geen vanzelfsprekendheid is hebben zij 
scherp in hun leven ervaren. Een grote 
vreugde was het dat na vele jaren toch een 
dochter en een zoon in hun leven kwamen. Zij 
vertelden over een moeder en een vader die 
altijd klaar stonden. Herinneringen aan een 
gezellig thuis, fietsen, vakanties, lekker eten, 
goede verzorging. Aan veel wat zo gewoon 
lijkt, maar eigenlijk zo bijzonder is. Een rode 
draad in Gré’s leven was het zingen in 
kerkkoren. Met haar vader ging ze naar St. 
Caecilea, meer dan 54 jaar heeft ze gezongen 
in de Petruskerk en de Maria Magdalenakerk, 
op zondagen, maar ook door de week bij vele 
trouwtjes en rouwtjes. Toen ze naar Wormer 
verhuisden was Siem haar vaste chauffeur om 
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haar naar Krommenie en later de Maria 
Magdalenakerk te brengen. Moeilijk was het 
toen dit door toenemende 
gezondheidsproblemen niet meer lukte. Ze 
werden oma en opa van drie kleinkinderen op 
wie ze trots waren en van wie ze intens 
genoten. In kleine kring hebben we haar de 
ziekenzegen gegeven en haar leven ook 
toevertrouwd aan Maria voor wie zij altijd 
zo’n grote waardering en verering heeft 
gehad. Begeleid door haar vele collega 
koorzangers en zangeressen hebben we haar 

uitgeleide gedaan met woorden die ze zelf 
ook zo vaak heeft gezongen: ‘In paradisum,   
ten paradijze geleide u de engelenkoren.’ 
 
Dank op deze plaats aan de vele mensen op 
wie we rond het afscheid altijd weer een 
beroep kunnen doen. Dat de goede 
herinneringen de nabestaanden kracht geven 
om verder te gaan.  
Matthé Bruijns 
 

 
Bij de vieringen  
 
De dagen van de Goede Week nodigen ons uit 
om met Jezus mee te trekken naar Jeruzalem. 
In de vieringen maken we zijn laatste dagen 
mee. Dagen die we verbinden met ons eigen 
leven en met dat van zoveel mensen op deze 
wereld. Lijden, verdriet en dood hebben nog 
steeds een te grote plaats in het bestaan. 
Palmzondag draagt twee zijden in zich. De 
hoop en de verwachting van wat ‘koning’ 
Jezus zal gaan brengen en daarnaast de 
schaduw van het lijden die over deze dag valt. 
We vieren het leven, ook met de actiedag 
voor de Vastenaktie, waarmee 
we mensen die in de schaduw 
van het leven staan licht en 
toekomst kunnen geven. 
 
Op Palmzondag 25 maart hopen 
we weer met vele meisjes en 
jongens een grote 
Palmpasenstokkenoptocht in de 
kerk te houden.  
Vrijdagmiddag 23 maart kunnen we van 15.00 
tot 16.30 uur in de ontmoetingsruimte de 
Palmpasenstokken versieren. Iedereen is 
daarbij welkom. Het is een goed gebruik dat 
je de Palmpasenstok op zondag aan iemand 
geeft die je daar blij mee kunt maken. 
Let op: deze nacht gaat de zomertijd in! Als u 
dit vergeet bent u te laat voor de viering, 
maar op tijd voor de Vastenactiedag. 
 
 
 

Boeteviering dinsdagavond 27 maart  
Na de intocht van Jezus in Jeruzalem keren we 
ook in ons zelf in de boeteviering op 
dinsdagavond 27 maart. We zijn immers 
mensen en mijn ervaring is dat er af en toe 
onderweg wat misgaat, goed om daar bij stil 
te staan, om te mogen weten dat God ten 
diepste barmhartig is en vergeeft. 
Voorafgaande aan de boeteviering is er de 
derde vastenmaaltijd, aanvang 18.00 uur. Een 
eenvoudige doch gezellige maaltijd, met 
bezinnende elementen.  
 
Helaas komen er op de dagen dat we de kern 
van ons geloof vieren steeds minder 
kerkgangers. Dat betekent dat we het aantal 
diensten in de acht Zaanse parochiekerken 
(moeten) beperken, in de verwachting (hoop)  
dat parochianen over de parochiegrenzen 
gaan. In het overzicht van diensten in de regio 
kunt u zien waar en wanneer de diensten 
plaatsvinden. Op Witte Donderdagavond 
komt het koor van de Martelaren van Gorcum 
parochie als uitdrukking van die 
gemeenschappelijkheid de gezangen met hun 
stem ondersteunen. 
 
Op Witte Donderdag 29 maart vieren we het 
laatste Avondmaal. Jezus Christus heeft 
zichzelf gegeven in brood en wijn als voedsel 
voor de wereld. In navolging van hem zijn 
mensen tot op de dag van vandaag 
samengekomen om te doen zoals hij: om te 
gedenken de daden van God. Vanaf het begin 
hebben christenen bij deze maaltijden 
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voedsel van thuis meegenomen. In de loop 
der eeuwen werd die maaltijd steeds meer 
gesymboliseerd tot dat kleine platte stukje 
brood, dat gedoopt wordt in de beker. De 
collecte werd tot een inzameling van geld, 
bestemd voor het onderhoud van de 
gemeenschap, kerk en goede doelen.  
Op Witte Donderdag houden we een 
inzameling in natura voor de voedselbank 
Zaanstreek.  
Zij vraagt voor de voedselpakketten de 
volgende levensmiddelen:  
Pasta + saus of kruidenmix, rijst, droge- of blik 
soep, thee, fruit in blik, vis in blik, groente in 
pot of blik, jam, aardappelpuree, suiker. U 
wordt vriendelijk gevraagd een of meerdere 
producten mee te nemen.  
 

Al enkele jaren wordt door de KRO en de EO 
op deze avond The Passion uitgezonden, een 
eigentijds Passiespel in een Nederlandse stad. 
Bekende Nederlandse artiesten spelen de 
rollen van het Passieverhaal. Een groep van 
40 personen draagt dit jaar om beurten het 
grote witte kruis door de straten van 
Amsterdam Zuid Oost. Al enkele jaren hebben 
we na afloop van de Witte Donderdagviering 
op initiatief van een groep jongeren met 
elkaar naar The Passion gekeken in de 
ontmoetingsruimte op het kamerbrede 
scherm. U bent daar ook dit jaar weer 
van harte bij uitgenodigd. Een groepje 
parochianen loopt ook in Amsterdam 
mee tijdens de tocht met het kruis. 
 

Goede Vrijdag 30 maart is er om 15.00 
uur de Kruisweg. We lezen het verhaal 
van Jezus laatste tocht door Jeruzalem 
en staan stil bij de 14 staties die in onze 
kerk zijn aangebracht. Momenten van 
bezinning bij het kruis van onze Heer en 
het alom aanwezige lijden in deze wereld. 
Tijdens de kruisweg brengen we ook een 
bloemenhulde aan het kruis. 
 

Op de avond van Goede Vrijdag om 19.30 uur 
luisteren we naar het lijdensverhaal van 
Johannes. We overwegen het lijden van 
Christus en verbinden dat met het vele en 
grote lijden van alle tijden, van onze tijd. U 
kunt  tijdens de kruishulde zelf meegebrachte 

bloemen onder het kruis neerleggen. Deze 
zullen worden gebruikt in de Paasversiering. 
 

De Paaswake zaterdag 31 maart begint om 
21.00  uur. We komen samen om te waken, 
stil te zijn, te luisteren naar bevrijdende 
verhalen uit de bijbel, we spelen een heilig 
spel met de symbolen van vuur en licht, water 
en mogen delen in het eucharistisch brood 
van de opgestane Heer.  
 

Op Eerste Paasdag komen we samen rond het 
licht van de nieuwe Paaskaars en we luisteren 
naar Paasverhalen. Verhalen tegen de stroom 
en de draad in. Geroepen om opstandige 
mensen te worden  Er zal dan ook een 
Kinderwoorddienst zijn.  
Tijdens deze viering zal Inarukundo Briella 
Marie Ephémerdine worden gedoopt, het 
vijfde kindje van Euphraim en Jeanne 
Yamuremye en hun eerste dochter na vier 
zonen. 
We eten de laatste keer van de heerlijke 
zelfgebakken taarten en cakes waarvan de 
opbrengst voor de Vastenaktie is bestemd.  
 

Tweede Paasdag komen we samen om die 
ongelooflijke verhalen opnieuw te horen.  
 

De veertigdagentijd is de meest 
bedrijvige periode in een 
parochiegemeenschap. 
Vele activiteiten rond de 
Vastenaktie, voorbereidingen voor 
de diensten van de Goede Week 
met iedere dag weer andere 
liederen en boekjes. Hard 
repeteren voor de koren, veel werk 
achter de schermen: voorbereiden, 
versieren, klaarzetten, opruimen en 
schoonmaken. Veel gebeurt 

gelukkig op routine, ieder neemt haar en zijn 
deel weer trouw voor haar/zijn rekening, 
maar het moet wel allemaal gebeuren. 
Dank aan al die mensen op wie we steeds 
weer mogen rekenen, die zich inzetten voor 
de gemeenschap en op deze wijze ook van 
hun inspiratie, van hun geloof getuigen. 
 

U allen een Zalig Pasen toegewenst. 
Matthé Bruijns 



21 
 

Het roosvenster in de westmuur 

Sinds er verlichting achter het ronde 
gebrandschilderde raam boven in de 
westmuur van de kerk, de klokkenmuur, is 
geplaatst komen er vragen over wat de ramen 
voorstellen.  
Gezien de vorm van het raam noemen we dit 
ook wel een roosvenster. 
Tot in de tachtiger jaren kon ieder bij het 
uitgaan van de kerk dit roosvenster boven het 
orgel zien. Een prachtig gezicht: de gekleurde 
voorstellingen in gebrandschilderd glas, 
omlijst door de orgelpijpen.  
Aan de buitenkant was/is weinig te zien van al 
die kleuren, je zag alleen de betonnen cirkels 
(het “maaswerk").  
Toen het kerkorgel op de koorzolder naar 
voren werd gehaald raakte het raam in de 
kerk wat uit het zicht. Dat was jammer. 
Door het raam van 
achteren, van 
binnenuit dus, aan 
te lichten, is het 
roosvenster ‘s 
avonds in al zijn  
pracht van buiten te 
zien. 
 
Wát zien we:  
In het segment onderaan staat een 
wierookvat, waarvan de blauwe rook links en 
rechts omhoog kringelt.  
In de rechtercirkel, van buiten gezien, staat 
Abraham met Isaak. Abraham gehoorzaamt 
de Heer door zijn zoon te offeren. Hij houdt 
de dolk in zijn hand. Op het laatste moment 
zorgt de Heer voor een ram als offerdier en 
behoudt Abraham zijn enige zoon Isaak. 
(Genesis.22-1-5) 
In de linkercirkel staat een herder met het 
lam naast het offeraltaar. Het lam is het 
symbool van onschuld. Maar het verhaal kan 
ook betekenen dat de Heer geen mens als 
offerdier wil en Zelf voorziet in een offer.  
In de bovenste cirkel zetelt de Heer als 
koning, met een kroon op het hoofd en in zijn  
rechterhand een beker. In de linkerhand heeft 
Hij het brood. Hij is dus niet alleen Koning, 
maar ook priester. 

In het segment rechts is een druiventros 
afgebeeld. In het segment links zien we 
korenaren, de symbolen van brood en wijn. 
Als naam  zou ik het raam de titel van een lied 
willen meegeven: “Laat onze woorden stijgen, 
voor Uw gezicht als wierook….” 
 
Glazenier Frans Balendong 
Ons roosvenster is gemaakt door de 
kunstenaar Frans Balendong. Zijn signatuur is 
terug te vinden links naast het wierookvat. 
Frans werd geboren in 1911 te Roermond. Hij 
was een zoon van beeldhouwer Jan Hubert 
Laurens Balendong (1859-1927) en diens 
tweede vrouw Maria Elisabeth Catharina 
Willems. Hij trouwde met Jo Kramer. Hij was 
een jongere halfbroer van de beeldhouwer 
Jan Balendong. 
Frans Balendong kwam als jongen in het 
atelier van F. Nicolas & Zonen in Roermond 
om te worden opgeleid tot glazenier. 
Ongetwijfeld heeft hij daar ook de beroemde 
Joep Nicolas geholpen. In de avonduren 
volgde hij een cursus beeldhouwen. Hij 
werkte vervolgens bij diverse kunstenaars in 
Duitsland en België. In 1929 vestigde hij zich 
in Haarlem, waar hij aanvankelijk in dienst 
was bij het glasatelier 'le Nobel'. Hij opende 
enkele jaren later(1932) een winkel in 
religieuze kunst aan de Leidsevaart 142, een 
paar deuren naast de kathedrale kerk. Daar 
begon hij ook een eigen atelier. Balendong 
maakte glas-in-loodramen die veelal werden 
geplaatst in Noord- en Zuid-Holland o.a. voor 
kerken in Simpelveld, Haarlem, Gouda, 
Bennebroek, Akersloot, Wormerveer en 
Heemstede, maar ook in Zuid-Afrika, 
Indonesië en op Curaçao. Naast glazen 
maakte hij (klein) beeldhouwwerk en een 
aantal gevelreliëfs. 
Frans Balendong overleed in 1998 op 86-
jarige leeftijd. 
In onze kerk hebben we nog meer glazen van 
Frans Balendong: de drie ramen in de 
Mariakapel met de bloemmotieven en het 
Caeciliaraam links van het hoofdaltaar. 
 
Gerhard Elbers 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Balendong
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joep_Nicolas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haarlem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Glas_in_lood
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Afrika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Indonesi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cura%C3%A7ao
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   Westraam van binnenuit                                                (Foto GE) 
 
 

   
Westraam van buitenaf     (Foto PG)     
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Nieuws van de Vastenactie!! 
 
Bij de koffiestop op de hoek 
Snuiverstraat/Zuiderhoofdstraat (op het 
pleintje naast schoenhandel Groot) op 
zaterdag 24 maart houden we weer verkoop 
van boeken. (Bij goed weer, uiteraard). Maar 
dit jaar kunt u op zaterdag 24 maart vanaf 
10.00 tot 16.00 uur ook in de kerk terecht 
voor prachtige boeken in allerlei genres, 
legpuzzels, spellen en LP’s en CD’s. Voor 
weggeefprijsjes kunt u ze meenemen; de 
opbrengst is voor het goede doel.  

Programma in de laatste week: 
Zaterdag 24 maart 10.00 tot 16.00 uur 
 openstelling kerk boekenverkoop 
Zaterdag 24 maart 10:30 uur Koffiestop. 
Zaterdag 24 maart na de viering verkoop 
 van boeken en planten 
Zondag 25 maart 11.30 uur Actiedag 
Dinsdag 27 maart 18.00 uur  Vastenmaaltijd  
Dinsdag 27 maart 19.30 uur Boeteviering 
 
Ook hebben we weer een violenactie. 
 
Allemaal van harte aanbevolen. De opbrengst 
is voor ons project: 
Gaan waar niemand gaat in Zambia’ .

  
 

Persoonlijke oorlogsverhalen  
 
In mei 2015 organiseerde de Raad van Kerken 
Krommenie en Assendelft, in samenspraak 
met het 4-5 mei Comité Krommenie, het 
Historisch Genootschap Crommenie, het 
Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek 
Waterland en de Aircraft Recovery Groep 
1940-1945 de tentoonstelling  ‘voorwerpen 
en hun verhaal’. Inwoners van Krommenie en 
Assendelft vertelden aan kinderen hun 
persoonlijke oorlogsverhalen op basis van 
voorwerpen uit de oorlogstijd.  
Ook dit jaar organiseren wij dit evenement 
weer voor de groepen 7, en combi klassen, 
van het basis onderwijs.  
Voorafgaand aan het bezoek aan de 
tentoonstelling met verhalen in de 
Nicolaaskerk leggen de leerlingen bloemen bij 
de oorlogsmonumenten aan weerszijden van 
het voormalige Gemeentehuis in Krommenie. 
Ingedeeld in kleine groepjes gaan ze 

vervolgens langs vijf voorwerpen waarbij 
verhalen worden verteld door mensen met 
persoonlijke ervaringen uit de oorlog.  
Ter afsluiting is er een verhaal voor de hele 
klas over de omgeving tijdens de oorlog en 
uitleg over de oorlogsmonumenten. Op 
school kan het bezoek worden gecombineerd 
met het bekijken van de films van 
‘Monumenten spreken’ over de 
oorlogsmonumenten in Krommenie. Kijkt u 
daar zelf ook eens! 
(www.monumentenspreken.nl) 
Wanneer: tussen 9 en 26 april  
Waar: Nicolaaskerk, Kerkplein Krommenie 
Voor wie: leerlingen groep 7 en combiklassen 
basisonderwijs Krommenie en Assendelft.  
Deelname: via de scholen, per ochtend 
maximaal twee groepen.   
Voor een persoonlijke toelichting kunt u 
mailen met wim.elbers@tiscali.nl.  
 

mailto:wim.elbers@tiscali.nl
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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 
21 maart 
4 en 18 april 
2mei en 16 mei 

 
Nicolaaskerk: Kerkplein 1 

11 april 
9 mei 

 
Leliekerk: Lisdoddelaan 1 

28 maart 
25 april

 
Kerkenpad – Bedevaart – 
Dagje Uit 
 
Deze zomer staat de 19e editie van ons 
uitstapje op het programma. De exacte data 
zijn nog niet bekend maar wel dat we de oude 
Zuiderzeekust van Harderwijk naar Elburg  
gaan verkennen. Oude stadjes met een 
roemrijke geschiedenis. Denk aan de 
universiteit van Harderwijk en de sjoel in 
Elburg, met daartussen een afwisselend 
landschap van weiden en bossen. Ter 
afsluiting is er dan weer gezellig en lekker 
eten. In het volgende parochieblad meer 
informatie en het opgaveformulier.  

 
 
Rooster   Kerkwerken 
Maandag    26 maart na aktiedag 08.45 uur 
Donderdag 26 april om 08.30 uur 
 
Marie-José Mooij 075-6216059 / 06-37421977  
email: mariej.mooij@gmail.com  
Corrie Klarenbeek 075-6212799   
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Ouderenbond KBO 
Krommenie – Assendelft Noord 

Krachtig, Betrokken en Ondernemend 
 
Bingo in de Palmboom  
Iedere laatste woensdag van de maand. 
De eerstvolgende is een speciale Paasbingo: 
Wanneer: Woensdag 28 maart 14:00 uur 
Entree        € 3,50 
 
Fietsen en wandelen 
In april starten we weer met fietsen en 
wandelen in de omgeving van Krommenie.  
Fietsen 
Wanneer: iedere eerste dinsdag van de 
maand, start 10:00 uur  
Waar: vanaf de oude Durghorst. 
 
Wandelen 
Wanneer: Iedere laatste donderdag van de 
maand, start 10.00 uur 
Waar: vanaf Tante Tee Noorderhoofdstraat. 
Krommenieërs vertellen verhalen over het 
verleden van hun dorp. Na afloop gelegenheid 
voor koffie of thee bij Tante Tee. 
 
Hoe blijft Krommenie leuk? 
Uit de wijkanalyse, gehouden in oktober 
2017, zijn verschillende punten naar voren 
gekomen, die volgens bewoners en 
professionals verbeterd kunnen worden. 
Kwesties als prettig wonen, actief kunnen 
blijven, een levendige en ook veilige buurt , 
goed vervoer om overal te kunnen komen. 
Het Sociaal Wijkteam, de Gemeente Zaanstad, 
de KBO en SVK, de buurthuizen en de 
gezamenlijke kerken nodigen u graag uit om 
hierover in gesprek te gaan.  
Wanneer: donderdag 12 april 13:00 uur  
Waar: de Pelikaan, Kervelstraat. 
U komt toch ook?  
 
Dagtocht bloeiende Betuwe 
In het vorige nummer van de Rots heeft een 
uitgebreide aankondiging gestaan van onze 
excursie naar de Betuwe op 19 april. Deze reis 

is inmiddels volgeboekt. Wilt u ook een keer 
zo’n mooie tocht meemaken, wordt dan lid 
van de Ouderenbond KBO Krommenie – 
Assendelft Noord. Dan ontvangt u tijdig alle 
informatie om te kunnen inschrijven. 
Aanmelden kan bij: Tiny Koster, 
ledenadministrateur, tel. 075 – 628 8454 
 
Museumbezoek: Magische Miniaturen  
In samenwerking met de Koninklijke 
Bibliotheek presenteert museum Het 
Catharijneconvent in Utrecht een Magisch 
Universum in het klein, afgebeeld in 
handgeschreven boeken. De miniaturen zijn 
vervaardigd in de zuidelijke Nederlanden 
tussen de tiende en de zestiende eeuw. De 
tot in detail uitgewerkte bloemenranken, 
jonkvrouwen, ridders en dieren geven een 
kijkje in het kleurrijke leven van de 
middeleeuwen. 
Joke Fieseler verzorgt een rondleiding door 
deze prachtige tentoonstelling. 
Wanneer: donderdag 26 april 11:30 uur 
Heenreis: trein 09.22 uur vanaf Station 
Krommenie-Assendelft, overstap naar Utrecht 
in  Zaandam. Na aankomst in Utrecht eerst 
koffie.  
Terugreis: op eigen gelegenheid of met de 
groep.  
Kosten: trein retour € 21,40, 40% korting       
     € 12,50 
     Toegang museum € 14,--  
     65+ € 12,80, MJK of BankGiro  
     Loterijpas gratis.  
     Rondleiding: € 5,--.  
Maximaal 15 mensen per rondleiding, bij 
meer aanmeldingen volgt een tweede groep.  
Aanmelding:  bij voorkeur via de email: 
joke.fieseler@upcmail.nl U ontvangt dan 
nadere informatie. 
Per telefoon: 075 – 628 7944 

 

mailto:joke.fieseler@upcmail.nl
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Uit het Afleesboek van de Sint Petrusparochie 1950, 
nummer 35 

 
26 maart 
Vijfde zondag van de Vasten, Passiezondag.  
Op Zaterdag 1 April en Zondag 2 April geeft 
onze JeugdRaad wederom haar jaarlijksche 
Passieviering met een Tooneelavond voor de 
jeugd en voor de jongeren van 14 tot 25 jaar.  
 
2 april 
Palmzondag: Vóór de Hoogmis wijding en 
uitdeling der palmen. (…) Tijdens het lezen 
van de Passie behoren allen te blijven staan 
(ook Dinsdag, Woensdag en Vrijdag) en allen 
houden de palm in de rechterhand. (…) 
Vrijdag: Goede Vrijdag. Vasten- en 
onthoudingsdag. Om 7 uur uitstelling van het 
H. Sacrament. Om 8 uur de plechtigheden 
met Kruisverering door alle gelovigen. 
Processie. ’s Middags om half drie oefening 
van de H. Kruisweg met verering van de 
relikwie van het H. Kruis. Aan degenen die 
niet naar de kerk kunnen komen wordt 
verzocht om als het drie uur is in de middag, 
even stilte te bewaren en te bidden voor de 
zondaars. Speciaal aan de zieken wordt 
verzocht die dag hun lijden en ongemakken 
aan God op te dragen voor de zondaars in 
onze parochie.  
 
9 april 
Heden: het Hoogfeest van Pasen, dat is van 
de Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. 
Vóór de Hoogmis zegening van kerk en 
pastorie. (…) Collecte voor het H. Land.  
’s Middags om half drie de plechtige Vespers 
met feestpredikatie.  
 
16 april 
Heden: De eerste Zondag na Pasen (Beloken 
Pasen). (…) Collecte voor de Militaire 
Tehuizen. (…) Om 7 uur het Lof met 
Rozenhoedje voor onze jongens in Indië. 
(…) Wij hebben alle reden om dankbaar te zijn 
dat reeds zoovele van onze jongens uit Indië 
ongedeerd zijn teruggekeerd. Wij hebben zoo  

 
 
vaak gebeden voor een behouden thuiskomst, 
vergeten wij nu ook niet om O.L. Heer eens  
extra daarvoor te bedanken. Meestal moeten 
wij als geestelijken van de Parochie, zoo 
toevallig hooren dat een of andere jongen uit 
Indië is teruggekeerd. Zoo zou het kunnen 
gebeuren dat wij een of andere naam in het 
geheel niet of veel te laat hooren. Daar ook 
wij als geestelijken graag iederen jongen 
zonder uitzondering gaan verwelkomen – wat 
tot op heden steeds gebeurd is – vragen wij 
vriendelijk aan de ouders ons daags te voren 
even van de terugkeer van hun zoon in kennis 
te stellen. Bij voorbaat daarvoor dank.  
 

23 april 
Dinsdagavond om 8 uur komen de Witte 
Zusters in het gebouw met een mooie film. 
 

30 april 
Na de Hoogmis Te Deum laudamus bij 
gelegenheid van de verjaardag van Hare 
Majesteit de Koningin.  
 

14 mei 
Heden het Feest van de Arbeid voor leden van 
de Hanze en van de K.A.B. (…) Grote 
Huisvlijttentoonstelling in het 
Verenigingsgebouw. Om 7 uur plechtig Lof 
met feestpredikatie door de Zeereerw. heer 
Pastoor H. Drost. Zegening van de werktuigen 
en handelsattributen. (…) 
Donderdag: Hemelvaartsdag, verplichtend te 
vieren als Zondag. (…) Na het H. Evangelie 
wordt in de Hoogmis de Paaskaars gedoofd: 
daarmee wordt zinnebeeldig aangeduid, dat 
Christus van deze aarde is heengegaan naar 
de hemel. (…) Onder de Hoogmis doen de 
kinderen hun eerste H. Communie. 
Parochianen wordt vriendelijk verzocht de 
eerste vijf banken voor de kinderen vrij te 
laten en de beste plaatsen voor de ouders der 
betrokken kinderen.  
(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 hoe snel de natuur de groei inhaalt die Koning Winter in 
februari heeft stilgelegd.  
Wie reeds heeft besteld hoeft dit niet weer te doen. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bestellen kan via de website op het speciale violenformulier op www.st-petrusparochie.nl 
onder het kopje Vastenactie 2018,  
of per e-mail: petrusvis@planet.nl 
 
of met onderstaande strook in de brievenbus van de pastorie, Snuiverstraat 2,  in een envelop, zodat 
het niet verloren raakt tussen andere post.  
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.st-petrusparochie.nl/
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St. Petruskerk 
Snuiverstraat 2, Krommenie 

Aanvang: ca. 11.30 uur 
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St. Petruskerk 
Snuiverstraat 2, Krommenie 

Van 10 uur tot 16 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


