
 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Rots 

 
Parochieblad St. Petrusparochie Krommenie / Assendelft-Noord 

      44e Jaargang nummer 5                                            juli, augustus, september 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 
N. Kerssens kapelaan    075 – 6874295 
 

 
De volgende editie van De Rots verschijnt in de 
week van 3 september. U kunt uw bijdragen 
aanleveren tot 20 augustus. 
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 

Kostbare schat! 
 

Mijn ouders hadden thuis op de schoorsteen-
mantel een klein, prachtig bewerkt doosje 
staan. Het dekseltje zat al jaren dicht. Soms 
probeerden we als kinderen het open te 
maken, maar al spoedig klonk het bevel: 
Afblijven, dat is later voor jullie. Pas na onze 
dood zullen jullie het kunnen openen. En pas 
dan zullen jullie ontdekken wat de inhoud is. 
Al die jeugdjaren keken wij als kinderen 
nieuwsgierig naar dat doosje. Hoe mooi het 
doosje aan de buitenkant ook was, de inhoud 
prikkelde ons meer, maar dat bleef nog altijd 
geheim. Voor ons gesloten! Maar het was er 
wel! Als een kostbare schat. 
 
De tijd ging verder en er kwamen andere 
tijden aan. De een huwde, de ander ging 
studeren en één voor één verlieten we het 
ouderlijk huis. Al spoedig kwamen we alleen 
in het weekeinde naar huis. Elke keer zagen 
we weer dat doosje, maar je was al spoedig 
gewend aan je eigen ritme en leven en je 
dacht niet meer zo vaak aan dat doosje. Het 
bleef er staan op de vertrouwde plek. Het 
stond er. Iedere keer als we thuis kwamen bij 
onze ouders. En we zwegen erover. We lieten 
ons door ons eigen leven in beslag nemen.  
 
Zoals bij vele gezinnen en families kwamen de 
momenten van afscheid nemen. Eerst 
verhuisden onze ouders, het doosje ging mee, 
het kreeg in de nieuwe woonkamer van onze 
ouders weer een prominente plaats. Mijn 
moeder poetste het herhaaldelijk. Het blonk 
en niemand zei er iets van, bang dat we naar 
de bekende weg zouden vragen. Pas toen we 
na de dood van mijn ouders het huis gingen 
opruimen, kwam het doosje weer centraal te 
staan.  
 
Ik weet het nog goed. Dat doosje, dat als 
laatste op tafel bleef staan… Wat zou nou er 
inzitten? Ik was de oudste, dus ik mocht het 
openen. Mijn moeder had er, mede namens 
mijn vader, een briefje in gelegd. Daarin 
schreef ze dat dit doosje voor mij was, maar 

de inhoud van het briefje voor iedereen. Ze 
schreef dat de liefde echt alles betekende 
voor hun leven en altijd de basis is geweest 
van alles wat ze deden. En dat ze daarom ons 
ook het geloof hadden doorgegeven als de 
meest kostbare bron van liefde! 

      
In stilte vervolgde daarna ieder zijn eigen 
weg. Maar bij ieder van ons werd het leven 
een beetje anders. Meer diepgaand zou je 
kunnen zeggen. Deze laatste boodschap van 
onze ouders had ons diep geraakt. Het doosje 
staat nu in mijn kamer. Het heeft al die jaren 
een kostbare schat bewaard. Voor mij blijft 
het die kostbare schat uitstralen. Ik hoop het 
ooit weer door te mogen geven. Die kostbare 
schat. Aan mijn dochter, aan mijn familie, aan 
mijn vrienden, aan u. Omdat die kostbare 
schat voor ons allen is. Ook jij kunt hem 
ontdekken. Ook jij kunt hem doorgeven. Die 
kostbare schat, geboren in de liefde die van 
God naar ons toe komt, opdat het in ons mag 
groeien en wij hem doorgeven! 
 
Diaken Jeroen Hoekstra 
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Voor jong en oud 
Het wordt vakantietijd. Even geen school meer.  
Niet meer iedere morgen vroeg op, maar misschien word je toch wel vroeg wakker.  
Om de hersenen niet te laten inslapen een verhaal om over na te denken. 
Ik heb het maar genoemd           
 

De vader met zijn drie zonen of Eind goed Al goed 
 
Ergens in Afrika was er een vader die heel oud 
was en voelde dat zijn levenseinde ging 
naderen. Voordat hij stierf, zei hij tegen zijn 
drie zonen dat zij de vrede onder elkaar 
moesten bewaren en zijn kudde eerlijk 
verdelen.  
Dat beloofden zij. 
De oudste zoon had de kudde het langst 
verzorgd en naast zijn vader gevochten om de 
koeien te beschermen tegen aanvallen van 
roofdieren. Hij zou de helft krijgen.  
De middelste zoon had niet zo lang voor het 
vee gezorgd; er waren zelfs een paar koeien 
verkocht om zijn schoolgeld van te betalen. 
Hij zou één derde deel van de koeien krijgen.  
De jongste had alleen op de geiten en de 
schapen gelet voordat hij naar school ging. 
Toch wilde de vader dat ook hij zijn deel 
kreeg: het negende deel van de kudde. Hierna 
blies hij zijn laatste adem uit. 
 
Na de begrafenis kwamen de drie broers bij 
elkaar om de kudde in vrede verdelen.  
Dat was niet gemakkelijk. Want toen ze de 
dieren gingen tellen bleken het er zeventien 
te zijn. De helft, het derde en negende deel 
van de kudde, betekende dat er koeien 
moesten worden geslacht en in stukken 
verdeeld. Dat zou niet zo erg zijn als ze slager 
waren geweest. Ze waren echter veeboer en 
ieder van hen wilde een nieuwe kudde 
opbouwen. Wat moesten ze doen? Was 
moeder er nog maar, want moeders hebben 
hun eigen wijsheid.  
Maar je hebt in Afrika vele moeders en dus 
gingen ze naar een oude vrouw. 
Die was nog armer dan zij. Zij had slechts één 
koe, maar bezat wijsheid.  
Ze bracht haar ene koe naar de kudde van de 
drie broers, die nu achttien koeien hadden. 

Nu waren er geen problemen meer met de 
verdeling.  
De oudste kreeg de helft: negen koeien.  
De middelste kreeg één derde: zes koeien.  
De jongste kreeg het negende deel en was blij 
met zijn twee koeien.  
Toen zagen de broers dat er nog één koe 
overbleef. Die brachten ze met dank terug 
naar de wijze oude vrouw.  
En enige tijd later ontdekte de vrouw  
dat haar koe drachtig was geworden.  
 
WOORDZOEKER    VAKANTIE 
 
bagageband, barbequen, boot, buitenland 
caravan, hotel, koffer, reizen, slippers, 
taal, tent, vakantiehuis, vliegtuig, 
vouwwagen, vrijetijd, zonnebaden, 
zonnebril, zwembad 
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MIVA Collecte 25 en 26 augustus voor kwetsbare jongeren in 

Zimbabwe. 
 

In de armste regio van Zimbabwe is medische 
zorg moeilijk bereikbaar. Tawanda (37) werkt 
voor het afgelegen Silobeza ziekenhuis diep in 
het binnenland. Zijn team spoort kinderen en 
jongeren met een beperking op en geeft ze de 
juiste zorg. 
 
Grote afstanden 
Al dertien jaar zet Tawanda zich in voor de 
meest kwetsbare bevolking van Zimbabwe. 
Het gebied waar hij werkt is één van de 
armste regio’s van Zimbabwe. Tawanda: ‘De 
bevolking heeft hier geen geld om de busrit 
naar het ziekenhuis te betalen.’ Uren lopen als 
je ziek bent of een beperking hebt is 
onmogelijk. Samen met een team van acht 
zorgverleners trekt hij de afgelegen dorpen in 
om voorlichting te geven en zorg te verlenen. 
“Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, 
hoe afgelegen iemand ook woont: iedereen 
heeft recht op de juiste zorg. Vervoer is echt 
ons grootste probleem. Luiers, krukken of een 
rolstoel krijgen we zonder vervoer niet op de 
juiste bestemming. We lopen soms vijf uur om 
zorg te verlenen. Met een auto kan ik vijf tot 
tien bezoeken per dag afleggen, zonder auto 
maar een of twee. Een auto is noodzakelijk.’ 

Twee auto’s erbij 
Gelukkig heeft MIVA Tawanda al kunnen 
ondersteunen met een auto. Op dit moment 
zijn er nog twee auto’s nodig. MIVA hoopt 
met een bijdrage van de collecte het team 
van Tawanda aan twee extra auto’s te kunnen 
helpen zodat de bevolking in de andere twee 
districten de zorg kan krijgen die zo hard 
nodig is. 
 
MIVA  
In veel landen zijn basisvoorzieningen als 
gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar 
voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er 
lokale mensen die zich inzetten om anderen 
te helpen. MIVA ondersteunt hen met 
onmisbare vervoer- en 
communicatiemiddelen. 
 
Kijk voor meer informatie op:  
www.miva.nl/project/maak-zorg-bereikbaar-
in-zimbabwe/

http://www.miva.nl/project/maak-zorg-bereikbaar-in-zimbabwe/
http://www.miva.nl/project/maak-zorg-bereikbaar-in-zimbabwe/
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Beste parochianen, 
 
Kort verslag van de laatste vergadering van 
het PU bestuur. 
  
Pastoraal 
Op zondag 1 juli nemen we afscheid van 
kapelaan Johannes van Voorst. Na de 
eucharistieviering in de Odulphuskerk is een 
buitenfeest georganiseerd in de tuin van de 
pastorie van Assendelft. Kapelaan Johannes 
was voornamelijk actief met jongeren zowel 
in onze regio als voor het hele bisdom. 
Daarnaast was hij actief als voorganger en 
heeft hij o.a. de nieuwe website van regio 
Zaanstreek Zuid mede mogelijk gemaakt. 
Voor zijn opvolger kapelaan Nico Kerssens zal 
er 9 of 16 september een intredeviering zijn. 
 
Financiën 
De jaarrekeningen van 2017 zijn bijna 
allemaal klaar, in Krommenie is een 
achterstand door langdurige ziekte van de 
lokale administrateur na een ernstig ongeluk. 
Er wordt nu met vereende krachten aan 
gewerkt.  
Voor de nieuwe dirigent/organist van Wormer 
is een contract opgesteld en getekend. 
 
Gebouwen 
Diaken Jeroen Hoekstra is trekker voor de 
herbestemming van de kerkgebouwen van 
Koog en Wormerveer.  
 

 
 
Parochie OLV Geboorte  
Er wordt nagedacht over de toekomst van de 
OLV Geboorte parochie, als t.z.t.de 
parochieraad is afgetreden.  
 
Website 
Er is gesproken over een nieuwe gezamenlijke 
website voor de hele regio Zaanstreek. Het PU 
bestuur vindt het van belang om een 
gezamenlijke website op te gaan zetten. Een 
nieuwe site moet de vindbaarheid vergroten, 
door een gebundelde website laat je zien 
waar je samen voor staat. Daarnaast is het 
wenselijk dat elke parochie goed zichtbaar is 
en eenvoudig de eigen dingen daarop kan 
plaatsen. Kapelaan Johannes adviseert ons 
nog hierbij. 
 
Automatisering en privacy  
Het bisdom en de parochies zijn hier volop 
mee bezig. Het nieuwe softwareprogramma 
voor de ledenadministratie is echter nog niet 
beschikbaar. Er zijn VOG’s aangevraagd voor 
de personen die toegang moeten krijgen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marga Breed, Secretaris 
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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 

O. L. V. Geboorte 
Wormerveer 

Za 7-7  Woord-Communie 
Pastor M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

   

Zo 8-7 14e 
zo dhj 

Woord-Communie 
Feest H.H. Martelaren v. G.  
Pastor M. Bruijns 
Marbosko 

Woord- Communie 
Pastor T. Molenaar 
Koor St. Caecilia 

DOP viering 
Zomerkoor 

Woord-Communie 
Pastor A. Dijkers 
samenzang 

 

Za. 14-7  Eucharistie viering 
Pater G. Noom 
Samenzang 

  

Zo 15-7 
15e zo dhj 

Woord-Communie 
Pastor K. Schuurmans 
samenzang 

Woord-Communie 
Pastor S. Baars 
Koor St. Caecilea 

Woord-Communie 
Pastor R. Casalod 
Zomerkoor 

Woord-Communie 
Pastor M. Bruijns 
Samenzang 

Za 21-7  Woord-Communie 
Pastor R. Casalod 
Samenzang 

  

Zo 22-7  
16e zo dhj 

Woord-Communie 
Pastor T. Molenaar 
samenzang 

Woord-Communie 
Pastor J. Stam 
Koor Rotsvast 

DOP viering 
Zomerkoor 

Woord-Communie 
Pastor R. Casalod 
Samenzang 

Za 28-7  Eucharistie viering 
Pater G. Noom 
Koor St. Caecilea 

  

Zo 29-7  
17e zo dhj 

Woord-Communie 
Pastor A. Dijkers 
samenzang 

Woord-Communie 
Pastor M. Bruijns 
Samenzang 

Woord-Communie 
Pastor T. Molenaar 
Zomerkoor 

Woord-Communie 
Pastor S. Baars 
Samenzang 

Za 4-8  Woord-Communie 
Pastor M. Bruijns 
Samenzang 

  

Zo 5-8 
18e zo dhj 

Woord-Communie 
Pastor M. Bruijns 
samenzang 

Woord-Communie 
Pastor S. Baars 
Koor St. Caecilea 

Woord-Communie 
Pastor R. Casalod 
Zomerkoor 

Woord-Communie 
Pastor A. Dijkers 
Samenzang 

Za 11-8  Eucharistie viering 
Pater G. Noom 
Koor Rotsvast 

  

Zo 12-8 
19e zo dhj 

Eucharistie  
Pater G. Noom 
samenzang 

Eucharistie viering 
Pastor J. Stam 
Koor St. Caecilea 

DOP viering 
Zomerkoor 

Woord-Communie 
Pastor T. Molenaar 
Samenzang 

Za 18-8  Woord-Communie 
Pastor A. Dijkers 
Samenzang 

  

Zo 19-8 
20e zo dhj 

Woord-Communie 
Pastor A. Dijkers 
Samenzang 

Woord- Communie 
Pastor T. Molenaar 
Koor St. Caecilea 

Eucharistieviering  
Pastor F. 
Bunschoten 
Zomerkoor  

Woord-Communie 
Pastor S. Baars 
Samenzang 
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H.H. Martelaren v. G 
Koog a/d Zaan 

St. Petrus  
Krommenie 

H. Maria agdalena 
Wormer 

O.L.V. Geboorte 
Wormerveer 

Za 25-8  Eucharistie viering 
Pastor F. Bunschoten 
Samenzang 

  

Zo 26-8 
21e zo dhj 

Woord-Communie 
Pastor K. Schuurmans 
samenzang 

Woord- Communie 
Parochianen 
Koor Rotsvast 

Woord-Communie 
Pastor R. Casalod 
Zomerkoor 

Eucharistie  
Pastoor F. Bunschoten 
Samenzang 

Za 1-9  Woord-Communie 
Pastor R. Casalod 
Samenzang 

  

Zo 2-9 22e 
zo dhj 

Woord-Communie 
Pastor T. Molenaar 
samenzang 

Woord-Communie 
Pastor A. Dijkers 

Koor St. Caecilea 

DOP viering 
Caeciliakoor 
 

Woord-Communie 
Pastor R. Casalod 
Cantare 

Za 8-9  Geen viering   

Zo 9-9 23e 
zo dhj 

STARTVIERING 
Woord-Communie 
Pastor K. Schuurmans 
MARBOSKO 

Oecumenische viering 
In het Agathepark 

DOP viering 
Koor All Ages 

Woord-Communie 
Pastor A. Dijkers 
Samenzang 

 

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

DOP= Dienst onder leiding van parochianen, zo dhj = zondag door het jaar.  

Even uit de dagelijkse sleur 
 

Ieder heeft zijn eigen voorkeur 
voor een geslaagde vakantie 
Even uit de dagelijkse sleur 
kracht opdoen en inspiratie. 

 
Er is vaak extra gelegenheid 
om te genieten van de cultuur 
En wij zien Gods grootheid 
om ons heen in de natuur. 

 
Er zijn er die de vakantietijd 
door allerlei omstandigheden 
ervaren als een eenzame tijd 
draag hen op in uw gebeden. 

 
Overal dreigen de gevaren 
dichtbij en in het buitenland 
Alleen God kan ons bewaren 
wij zijn veilig in Zijn hand. 

 
Mina Mulder-Zuur 
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        Kerktijden Petrusparochie 

 

 

 

  15e zondag door het jaar  
Vrijdag 13 juli 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 14 juli 19:00 Eucharistieviering met Samenzang 
   Voorganger: Pater G. Noom  

Zondag 15 juli 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorganger: Pastor S. Baars  
     

   16e zondag door het jaar  
Vrijdag 20 juli 15:30 Oecumenische viering in Rosariumhorst 

   verzorgd door de Doopsgezinde Gemeente 
Zaterdag 21 juli 19:00 Woord- en Communieviering met Samenzang 

   Voorganger: Pastor R. Casalod  

Zondag 22 juli 10:00 Eucharistieviering m.m.v. Rotsvast 
   Voorganger: Pastor J. Stam  
     

   17e zondag door het jaar  
Vrijdag 27 juli 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 28 juli 19:00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorganger: Pater G. Noom  

Zondag 29 juli 10:00 Woord- en Communieviering met Samenzang  
   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
     

   18e zondag door het jaar  

Vrijdag   3 augustus 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 
Zaterdag   4 augustus 19:00 Woord- en Communieviering met Samenzang 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns   
Zondag   5 augustus 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor S. Baars  
     

   19e zondag door het jaar  
Vrijdag 10 augustus 15:30 Eucharistieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 11 augustus 19:00 Eucharistieviering m.m.v. Rotsvast 
   Voorganger: Pater G. Noom  

Zondag 12 augustus 10:00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor J. Stam  
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 20e zondag door het jaar 
Vrijdag 17 augustus 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 18 augustus 19:00 Woord- en Communieviering met Samenzang 
   Voorganger: Pastor A. Dijkers  

Zondag 19 augustus 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorganger: Pastor T. Molenaar 
     

   21e zondag door het jaar  
Vrijdag 24 augustus 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 25 augustus 19:00 Eucharistieviering met Samenzang 
   Voorganger: Pastor F. Bunschoten 

Zondag 26 augustus 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 
   door parochianen: mevr. A Henneman  

en mevr. E. Vollenga 
     

   22e zondag door het jaar  
Vrijdag 30 augustus 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag   1 september 19:00 Woord- en Communieviering met Samenzang 
   Voorganger: Pastor R. Casalod  

Zondag   2 september 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorganger: Pastor A. Dijkers  
     

   23e zondag door het jaar  
Vrijdag   7 september 15:30 Woord- en communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag   8 september 19:00 GEEN VIERING  
Zondag   9 september 10:00 Oecumenische viering in het Agathepark 

   Voorgangers van de Raad van Kerken 
     

 

   GEBEDSINTENTIES 
 

 
 

Vrijdag 13 juli Rosariumhorst 
Nicolaas Boon en zoon Gert-Jan. 
 
Zaterdag 14 juli 
Familie Beek-Dallee, Ans Kooij-van Daatselaar, 
overleden familie Hogenstijn, Gerrit Boon, 
Nico Bleekendaal, Jan de Graaf en dochter 
Marjon, ouders Nielen, ouders de Graaf, Kees 
de Wit, Henk Sombroek, ouders Welp-Leyen 
en broer Jan. 
 
Zondag 15 juli 
Johan Friedrichs en Corrie Friedrichs-
Swagerman, Agnes Vrouwe-Kleij, Truus 
Brussel-van ’t Ent, Gré Apeldoorn-Kramer en  

 
 
 
zoontje Gert, overleden familie Kramer-
Baltus, Peter  Nota, Jaap de Koning, Henk 
Elings en zoon Roy, Jansje Roet-de Graaf, Ad 
Melsen, overleden familie van Gerven-Kaskes.  
 
Zaterdag 21 juli 
Chris Maijer, Nelly Snijder-Grootjen. 
 
Zondag 22 juli   
Theo en Truus de Wit-Kuiper, Nicolaas Al en 
Christina Jacoba Al-Maijer, Joop Al en Truus 
Al-van der Maat, Nico Al, Theun Hoekstra, Jan 
Breeuwer en overleden ouders en familie 
Breeuwer-Butter, Lies Brussel-ter Laak. 
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Vrijdag 27 juli Rosariumhorst 
Nieck Oud en zoon Jack. 
 
Zaterdag 28 juli 
Truus Jak-Stoop, Nic Zijp, Toos Jak-Jongkind, 
Dick Mosch en overleden familie Mosch-
Steeman, Arie Kaagman, Albert Arens, Jo de 
Jong-Karstens, Cornelia Neeft-Beentjes en 
Cornelis Neeft, Wil Strengman.  
 
Zondag 29 juli 
Eva Hijne-Snijder, Frans Beekveld, Frans 
Noom en Henny Noom-Kruiver, Gerard 
Kerkhoff, Nel van Diepen-Noom, Familie 
Beek-Dallee, Henk Sombroek. 
 
Vrijdag 3 augustus Rosariumhorst 
Guurtje Hoogeboom-Mettes.  
 
Zaterdag 4 augustus 
Ton Joosen, Martinus Tjipjes en Cornelia 
Tjipjes-Schut, Carlos Molina Flores, Rie 
Huijgen-Neelen.  
 
Zondag 5 augustus   
Piet, Kees en Nico Vrouwe, Ad Pollemans en 
Johanna Pollemans-Verzet, Jan Koning en 
overleden familieleden, Alida Anthonia Noom-
Rozemeijer, Atie Rijkhoff-Nielen, Ad Melsen. 
  
Vrijdag 10 augustus Rosariumhorst 
Nicolaas Boon en zoon Gert-Jan. 
 
Zaterdag 11 augustus 
Familie Beek-Dallee, Ans Kooij-van Daatselaar, 
overleden familie Hogenstijn, Trien Boon-
Dekkers en Koos Boon, Kees de Wit, Jacob 
Cornelis Room, Olga Room-Mantjes, Henk 
Sombroek. 
 
Zondag 12 augustus 
Johan Friedrichs en Corrie Friedrichs-
Swagerman, Gré Apeldoorn-Kramer en 
zoontje Gert, overleden familie Kramer-
Baltus, Peter  Nota, Jaap de Koning.  
 
Zaterdag 18 augustus 
Gerrit Boon, Nico Bleekendaal, Nelly Snijder-
Grootjen. 
 

Zondag 19 augustus 
Theo en Truus de Wit-Kuiper, overleden 
familie Dijkstra-Boon, Leo Molenaar, Gerard 
Kerkhoff, overleden familie Kerkhoff-
Posthuma, Nel van Diepen-Noom, Piet van 
Diepen, Chris Maijer, Lies Brussel-ter Laak, Ad 
Melsen, Jaap Kraakman en Jo Kraakman-
Borst. 
 
Vrijdag 24 augustus Rosariumhorst  
Nieck Oud en zoon Jack.   
 
Zaterdag 25 augustus 
Theodorus Jak, Cornelia Jak-van Steen, Guus 
en Tiny Jak-Brakenhoff, Toos Jak-Jongkind, Ge 
Mulder, Dick Mosch en overleden familie 
Mosch-Steeman, Arie Kaagman, Albert Arens, 
Jo de Jong- Karstens, Cornelia Neeft-Beentjes 
en Cornelis Neeft, Wil Strengman.  
 
Zondag 26 augustus 
Frans Noom en Henny Noom-Kruiver, Truus 
Brussel-van ’t Ent, Henk Sombroek, Kees en 
Bep Waij-Molenaar, overleden familie van 
Gerven-Kaskes, Frans Zoon.  
 
Zaterdag 1 september 
Gerrit Venema, To van den Berg-Mircks, Jan 
Boon, Rinus van Zutphen.  
 
Zondag 2 september  
Gré Apeldoorn-Kramer en zoontje Gert, 
overleden familie Apeldoorn-Kramer, Jaap 
Noom, Jan Breeuwer en overleden ouders en 
familie Breeuwer-Butter, Ad Melsen, 
overleden familie van Gerven-Kaskes.  
 
Vrijdag 7 september Rosariumhorst 
Guurtje Hoogeboom-Mettes, Tinie Petra-Boon 
en Jan Petra.  
 
Zaterdag 8 september 
GEEN VIERING 
Intenties voor deze dag worden verschoven 
naar zaterdag 15 september.  
 
Zondag 9 september  
OECUMENISCHE VIERING 
Intenties voor deze dag worden verschoven 
naar zondag 16 september.  
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                                                                      In Memoriam 
 
   

Corrie Friedrichs-Swagerman 
Op 26 februari is Corrie Friedrichs -
Swagerman overleden op de leeftijd van 73 
jaar. Zij was een vrouw die wordt herinnerd 
als lieve moeder en iemand die midden in het 
leven wilde genieten van wat God gaf. Na 
moeilijkere tijden was er ook een ‘mooie tijd’, 
zoals zoon Frank het verwoordde. Er werd 
veel ondernomen met de kinderen en de 
kleinkinderen ontvingen ook veel liefde. Na 
alle avonturen kwam er ook een periode 
waarin het lichamelijk en geestelijk minder 
goed ging. Het was zoeken om de goede weg 
te vinden en met het gezin werd gezocht naar 
manieren om alles in goede banen te leiden 
en ook af en toe nog te kunnen genieten. In 
de deken van liefde van de familie is Corrie 
uiteindelijk rustig heengegaan en hebben we 
haar in gebed en vertrouwen aan God 
toevertrouwd. Dat ze moge rusten in vrede. 
Kapelaan Johannes van Voorst 
 
Tini Baijards 
Op Hemelvaartsdag 10 mei is Tini Baijards 
overleden. Ze werd geboren in Zaandam op  
10 april 1931 in een gezin met 2 meisjes en 2 
jongens. Ze ging werken bij Polak en Schwarz 
op de administratie. Daar ontdekte zij dat ze 
met haar reukvermogen goed geuren kon 
onderscheiden en zo kwam ze te werken op 
de afdeling die geuren ontwikkelde. Veertig 
jaar lang heeft zij daar gewerkt. Ze is 
alleenstaand in het leven gebleven. Toen in 
2010 de woningen aan het 
Durghorstplantsoen werden opgeleverd 
kwam ze van Zaandam naar Krommenie en 
ging naar de vieringen in de Durghorst op de 
vrijdagmiddag. Nadien kwam ze regelmatig 
naar onze kerk. Vorig jaar ging haar 
gezondheid achteruit en kwam ze in de Acht 
Staten in Wormerveer. Tini had een brede  
 
 

 
belangstelling en was zeer gesteld op haar 
zelfstandig kunnen functioneren. Behalve de 
wijsheid die ze tot zich nam, droeg ze ook 
haar stukje eigenwijsheid met zich mee. Zij 
maakte vele reizen en heeft veel van de 
wereld gezien; zij keek daar met 
dankbaarheid op terug. Ze had een brede 
belangstelling en was gesteld op haar familie. 
Als er wat te vieren viel dan gebeurde dat 
samen. Tini hield van bloemen en planten en 
verzorgde die met liefde. Moeilijk was het dat 
ze steeds wat meer uit handen moest geven. 
Tijdens de uitvaartdienst in de aula van het 
uitvaartcentrum aan de Padlaan was er een 
mooie collage met haar wandelstok met vele 
wandelinsignes, flesjes met geuren en toef 
van Lelietjes van Dalen waarvan zij de geur de 
lekkerste vond. Daarna is haar lichaam 
gecremeerd.  
 
René van Tunen 
Zondag 13 mei is René van Tunen overleden 
op de leeftijd van 53 jaar. Hij groeide op aan 
de Dorpsstraat. Hij was een goede leerling en 
werd stuurman op de grote vaart. Helaas 
openbaarde zich in de twintiger jaren van zijn 
leven de ziekte die we kennen als 
schizofrenie. Een ziekte met een ingrijpende 
invloed op de persoon en zijn omgeving door 
psychoses, waarbij het contact met de 
omgeving ernstig verstoord raakt. Uiteindelijk 
werd René opgenomen in Heemswijk in 
Heemskerk en zes weken voor zijn 
levenseinde openbaarde zich lymfklierkanker. 
René was een getalenteerd mens. Hij hield 
van muziek, was creatief en maakte 
schilderijen. Zijn leven werd gekenmerkt door 
veel teleurstellingen en onmacht, desondanks 
zijn vele mensen hem nabij gebleven. Tijdens 
de uitvaartdienst noemde zijn broer: de 
goede verzorging in de psychiatrie, ondanks 
alle verhalen over mindere zorg, de kring van 
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vrienden, familie, het gezin waarin hij 
opgroeide, en zijn moeder en vader die hem 
altijd nabij zijn gebleven. Zijn moeder werd 
actief in Ypsilon, een vereniging voor 
patiënten en hun naasten. Zij koos de tekst 
voor de circulaire en las die voor in de 
uitvaartdienst: ‘Hij is niet verdwenen. Je kunt 
hem nog horen. In suizende wind. In 
fluisterend gras. Hij zingt in de bomen. Dat 
doen alle doden die bij leven zijn liefgehad.’ 
Velen namen afscheid van René in de 
Petruskerk, zijn lichaam is begraven in 
Krommenie.  
 
Matthé Bruijns 

 
 

 

De zomer en daarna 
 

In de regio Noord zijn de schoolvakanties dit 

jaar laat: van 23 juli tot en met 2 september. 

Maar de meeste kerkgangers hebben een 

ander vakantieritme. Van  half mei – juni tot 

in september is het in de kerken rustiger. Wij 

zelf zijn van 8 augustus tot en met 2 

september afwezig wegens zomerverlof. 

Intussen kunnen we wel vast wat zaken op de 

kalender invullen: 

Op zondag 9 september is er de jaarlijkse 

openluchtdienst. We gaan dit keer naar het 

Agathepark. Hopelijk geeft september dit jaar 

een ander weerbeeld dan het afgelopen jaar 

toen we naar de kerk moesten uitwijken. 

Op zondag 23 september houden we onze 

startviering en in het tweede deel van de 

middag is er dan de jaarlijkse barbecue. In de 

volgende Rots, die in de eerste week van 

september verschijnt is daar meer over te 

lezen.  

 

We nemen dan ook afscheid van het 

jaarthema: ‘Hem achterna’, dat wil zeggen als 

thema, want het daadwerkelijk Jezus volgen 

in alle facetten van het leven gaat natuurlijk 

gewoon door, of in ieder geval worden we 

uitgenodigd om daarmee door te gaan. 

Het nieuwe jaarthema ‘Omzien naar de 

Ander’ wordt in het nieuwe nummer 

gepresenteerd.  

En al weer is een werkjaar voorbij. Sommigen 

zeggen dat de tijden sneller gaan naarmate je 

ouder wordt. In ieder geval is de snelheid van 

de tijd ook een teken dat de dagen goed 

gevuld zijn. Ook in de wijze waarop we ons 

kerk zijn invullen is dat blijkbaar van 

toepassing. Veel dank aan al die mensen die 

steeds maar weer klaar staan. 

Allen een hele goede zomer toegewenst. 

Matthé Bruijns 

 

Kort verslag van de Parochiereis 2018 

 

Maandagmorgen 30 april ging ons gezelschap 
op weg met de pelgrimszegen van pastor 
Bruijns. Een week lang waren we op de weg 
onder de bekwame hoede van chauffeur Piet 
van de Hoven. Pater Gerard Noom verzorgde 
de geestelijke begeleiding.  

 
De eerste dag kende drie etappes, van 
Krommenie naar Helmond, voor de koffie. 
Dan van Helmond door naar de Watervallen 
in Coo en vandaar in één stuk door naar Hotel 
de la Poste in Bouillon.  
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Dinsdag 1 mei stond in het teken van Bouillon. 
Maar in België en meer landen is dit ook de 
‘Dag van de Arbeid’ en de ‘Dag van de 
Vriendschap’. Een paar reisgenoten gaven dan 
ook een bosje ‘Lelietjes van dalen’ aan hun 
‘vriendin’. Onder leiding van twee gidsen 
wandelden we door het stadje. Eindpunt was 
de Petrus en Pauluskerk, daar vierden wij met 
Pater Gerard Noom de Eucharistie. De middag 
was vrij. Velen van ons bezochten het kasteel 
van Godfried van Bouillon en bekeken daar de 
roofvogelshow. Anderen maakten met het 
stadstreintje een rondrit langs nog onbekende 
plekken van Bouillon. 
Woensdag 2 mei stond de bus klaar om ons, 
na het uitgebreide ontbijt, naar Luxemburg en 
Echternach te brengen. Via een mooie rit 
door de Ardennen pikten wij in de stad 
Luxemburg een liftster op, onze gids voor 
deze stad. Zij vertelde veel over de stad en de 
moderne gebouwen, maar ook over de 
geschiedenis, waar veel verbanden met 
Nederland en de Oranjes in zitten. Nog even 
de bus uit om de kathedraal te bekijken, maar 
daar was een viering aan de gang en in de 
drukte dreigden wij reisgenoten kwijt te 
raken. Gelukkig was iedereen weer in de bus 
om naar Echternach te gaan, de stad van 
Willibrordus. Daar gingen wij eerst naar de 
Crypte. Bij het graf van Willibrordus hield 
Pater Noom een korte woorddienst. Hierna 
was eenieder vrij om de middag zelf in te 
delen. Er werd gewandeld, gegeten en 
genoten van het leuke plaatsje, het mooie 
weer en het lekkere ijs. 
 
Donderdag 3 mei. Bij de Abdij van Orval, 
bekend van lekker bier en kaas, werden wij 
rondgeleid in de ruïnes en de kelders door 
een tweetal gidsen; het in gebruik zijnde deel 
van deze abdij is niet toegankelijk. De 
interessante rondleiding werd afgesloten met 
een film over de Cisterciënzer monniken en 
een bezoek aan de abdijwinkel. 
Het bezoek aan de Grotten van Han sur Lesse 
was niet voor iedereen weggelegd. Daarom 
bleven enkele reisgenoten in het plaatsje Han, 
de anderen gingen met een oud treintje naar 
de ingang van de grotten om via een lange 
wandeling te genieten van de onderaardse 

pracht. Niet alleen stalagmieten en 
stalactieten, maar ook prachtige kleuren en 
grote zalen werden bewonderd. 
Vrijdag 4 mei, Dag van de Dodenherdenking, 
reis naar Noord-Frankrijk, met een mooie rit 
door de Champagnestreek naar Epernay met 
zijn grote champagnehuizen en Reims met de 
Notre Dame. ’s Avonds werd het diner 
onderbroken voor de Dodenherdenking onder 
leiding van Pater Gerard. 
Zaterdag 5 mei, Bevrijdingsdag in Nederland. 
In België gaan we naar de Abdij van 
Maredsous voor de Eucharistieviering. 
Volgens onze informatie hadden we de keuze 
tussen de viering in de Kerk of in de Crypte. 
Maar helaas, er was iets fout gegaan in de 
communicatie waardoor men niet wist dat wij 
daar de Eucharistie zouden vieren. Daarom 
voor in de kerk, dicht bij elkaar de viering 
omgezet in een Woord- en Gebedsdienst met 
als toetje een door Jeff gezongen Marialied in 
het Russisch. Heel sfeervol. 
Daarna reden we door naar Dinant, waar we 
de middag vrij konden doorbrengen. Een 
grote groep koos voor een boottocht over de 
Maas, anderen bleven op de begane grond 
rondkuieren en een terrasje pikken en weer 
andere reisgenoten zochten het hogerop 
door met de trap (408 treden) of met de 
kabelbaan naar de Citadel te gaan, zo’n 100 
meter boven de Maas. Het was een genot om 
daar met het mooie weer rond te lopen. 
Op de terugweg even aangegaan bij de Maria 
Bedevaartplaats van Beauraing voor een kort 
verrassingsbezoek. Menig kaarsje werd daar 
aangestoken. 
Zondag 6 mei. Door Bastenaken heen, waar 
we een paar jaar geleden al eens zijn geweest, 
reden we naar het War Memorial en Museum 
waar het Ardennenoffensief uit de Tweede 
Wereldoorlog wordt herdacht. De Duitsers 
zijn hier na zware strijd verslagen. Op deze 
bijzondere plek was ruimte voor bijzondere 
verhalen en tijd voor een bezoek aan het 
museum. 
De volgende halte was het kleinste stadje van 
België, Durbuy. Oud, klein, druk en warm en 
voor onze reisgenoten met een rollator zeer 
moeilijk begaanbaar. De Belgische 
kinderkopjes zijn glad gesleten van alle 
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voetstappen van de vele bezoekers. Dan terug 
voor de laatste nacht in Bouillon. 
Maandag 7 mei. Na het ontbijt vertrekken we 
in de richting van Waterloo, waar begin 
negentiende eeuw Napoleon werd verslagen 
door de Pruisen en de Engelsen, geholpen 
door de Nederlanders met een heldenrol voor 
de latere koning Willem II. Koffie en thee bij 
het restaurant en twee paar reisgenoten 
gingen de piramide-achtige heuvel op waar de 
Nederlandse Leeuw fier uitkijkt over de vlakte 
waar de gevechten plaatsvonden. 
Om in Leuven met een bus rond te rijden en 
op zoek te gaan naar gidsen voor een 
rondwandeling, dan moet je als chauffeur van 
goeden huize komen en dat kwam Piet. In 
drie groepen werden we rondgeleid, enkele 
reisgenoten namen genoegen met een 
plaatsje op een van de vele terrassen die 
Leuven rijk is. Een van de gidsen probeerde 
onze Nederlandse paus Adrianus te claimen. 
Gelukkig is hij van ons gebleven. Twee uur 

was er voor de wandeling uitgetrokken. Dat 
lijkt lang maar is veel te kort voor zo’n mooie 
stad. Net als zoveel andere plaatsen in België 
moet je er meer tijd voor uittrekken. 
De laatste twee etappes in de richting van 
Krommenie, eerst naar Made voor het 
afscheidsdiner en de plaats waar de 
reisgenoten alvast afscheid van elkaar namen 
en Piet voor zijn goede diensten bedankten 
en dan naar Krommenie waar we om 
ongeveer kwart voor tien aankwamen.  
Langs deze weg onze dank aan alle 
reisgenoten die samen met ons de reis 
onvergetelijk hebben gemaakt. Het is een 
groot plezier om met zo’n groep op reis te 
zijn. Over twee jaar gaan we weer, we zien 
wel waarheen. 
 
Nogmaals dank, de reiscommissie: 
Ab en Sjaan Thomas, Truus Kruijver en Peter 
Smit.

 
 

Ouderenbond KBO 

Krommenie – Assendelft Noord 
Krachtig, Betrokken en Ondernemend 

Fietsen 

In een rustig tempo. 
Wanneer: iedere eerste dinsdag van de 
maand, 10 juli, start 10:00 uur  
Waar: vanaf de oude Durghorst. 
Bij slecht weer gaan we een week later. 
 

Wandelen 
Wanneer: Iedere laatste donderdag van de 
maand, 26 juli, start 10.00 uur 
Waar: wandeling rond Krommenie vanaf Tante 
Tee,  Noorderhoofdstraat.  
 

Jeu de Boule in het Agathepark  

In samenwerking met de 
Petanque Vereniging Agathe 
Boules.  
Wanneer: dinsdag 10 juli, 13:30 
uur. 

Waar: Agathepark, vóór de muziektent. 
Kosten: entree gratis, diverse drankjes € 1,-. 
Graag even van tevoren opgeven: 
Tiny Koster, tel. 621 0008 
 

Samen Zomeren in de Palmboom 
Wanneer: vrijdag 20 juli. Nadere info volgt.  
 

Paaltjewerpen  

Wanneer: woensdag 1 
augustus 14:00 uur.  
Waar: Tennisvereniging “De 
Cromme Bal”, 
Rosariumpark 184, naast de 

Rosariumhorst. 
Organisatie: SVK. 
Kosten: € 3,50, inclusief twee consumpties.  
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Zingen om het leven!  
 
Frisia non cantat, Hollanders zingen niet!’, 
luidt een oud gezegde. Klopt die uitspraak? 
Ook al zijn er heel wat koren, echte zangers 
en zangeressen zijn we doorsnee niet. Als ik 
op straat loop te zingen bekijkt men mij met 
zo’n blik van: nou, die is gek! Of zou hij teveel 
gedronken hebben? Wanneer je samenkomt 
met een internationaal gezelschap valt het mij 
altijd op dat vele buitenlanders op een 
gezellig moment gaan zingen. Wij 
Nederlanders – uitgedaagd om ook te zingen 
– komen vaak niet verder dan het bekende 
potje met vet.  
Om die reden vind ik kerkelijke vieringen zo 
uniek, want, als het goed is, wordt er door 
iedereen gezongen! We luisteren er naar de 
Schrift, we bidden en we zingen. Waarom 
zingen we dan? Omdat je vaak door te zingen 
meer kunt zeggen dan wanneer je spreekt. 
Verdrietige of heel blije mensen – zo blijkt uit 
onderzoek – kunnen vaak nog wel zingen, 
terwijl spreken door de emotie niet meer 
mogelijk is.  
Maar wat zingen we in onze kerken?  
Heel vaak zingen wij psalmen of daarvan 
afgeleide gezangen. En wat betekent dat 
vreemde woord psalm eigenlijk? Letterlijk: 
lied voor snaarbegeleiding. 
In de Bijbel vind je het Boek van de Psalmen. 
Het is een verzameling van 150 heel korte en 
heel lange liederen, waarin groepen of 
individuen uiting geven aan hun hoop, 
wanhoop, vreugde, verdriet, woede omdat ze 
God niet begrijpen of omdat ze dankbaar zijn 
omdat God aan hun kant staat. De psalmen 
zouden van David zijn, maar dat klopt 
historisch niet. Ze worden echter met David in 
verband gebracht, omdat David de 
geschiedenis is ingegaan als dé dichter en dé 
zanger in de Bijbel.  
 
Psalmen zijn allereerst bevrijdingsliederen, de 
liederen van de onderdrukten. Eeuwenlang 
hebben de joodse slaven en gevangenen hun 
noodkreten uitgezongen, maar ook hun 
vreugde, verdriet en hoop. Op den duur zijn 
deze levensliederen opgeschreven en 

tenslotte opgenomen in de liturgische 
gezangenbundel van de tempel te Jerusalem. 
Terecht gekomen in een gecultiveerd milieu 
van gegoeden die op beschaafde wijze haar 
psalmen zong, fraai begeleid door tal van 
muzikanten.  
De profeet Amos protesteert er tegen en 
roept: ‘Huichelaars, jullie zingen wel liederen 
van bevrijding, van gerechtigheid, maar jullie 
bevrijden niemand, jullie doen geen recht, 
jullie gaan door met te profiteren van de 
wantoestanden!’  
Psalmen moeten dus niet alleen gezongen 
worden, maar bovenal worden gedaan.  
Je zingt een psalm om naast de vrouw te gaan 
staan van wie de man verongelukt is en roept: 
‘God mijn God waarom hebt gij mij verlaten?’ 
– psalm 22. Het zijn de woorden die Jezus 
uitschreeuwt vanaf het kruis.  
Je zingt een psalm om naast de daklozen te 
staan, die roepen: ‘Zal onze redding ooit 
dagen, de stad van de vrede? Zal ons lot ten 
goede keren?’ – psalm 14. Het zijn de 
woorden van de ballingen in Babylon.  
Je zingt een psalm om naast de boeren in 
Latijns Amerika te kunnen staan, die tegen de 
wil van de grootgrondbezitters een 
landbouwcoöperatie stichten en zingen: ‘Voor 
kleine mensen is Hij bereikbaar. Hij geeft hoop 
aan rechtelozen!’ – psalm 72. 
 
Dan wordt wie weet het bekende gezegde 
waar: wie goed zingt bidt dubbel! 
Wordt daarmee bedoeld dat je zuiver en fraai 
moet zingen? Als dat gebeurt is het mooi 
meegenomen, maar het belangrijkste is dat je 
je emotie, betrokkenheid uitzingt. Dat je je 
nieuwe energie inzingt om na de kerkdienst te 
doen wat de Bijbel van je vraagt en waarom je 
hebt gebeden. En dat is om in de dagen, die 
komen gaan, het uit te houden met elkaar, er 
te zijn voor die ander die jou zo nodig heeft. 
Mag je daarom niet zeggen: wij zingen om te 
leven? 
 
 
Ko Schuurmans, pastor 
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Uit het Afleesboek van de Sint Petrusparochie 1950, 

nummer 37
9 juli 
A.s. Zondag 16 juli (…)bedevaart naar Heiloo. 
De trein vertrekt om 9.39 uur uit Krommenie: 
om 10.00 uur is daar de Hoogmis. De fietsers 
vertrekken (liefst gezamenlijk) om half negen 
vanaf de Pannekoek. Spoorkaartjes voor 
Heiloo en programma zijn heden te bekomen 
in het R.K. Verenigingsgebouw. Wij raden u 
sterk aan tevens een Pelgrimsboekje te kopen 
tegen de geringe prijs van slechts 10 cents. 
Daarin staan de misgebeden van dien dag en 
alle liederen die gezongen zullen worden. 
Heden is er (…) tevens gelegenheid voor 
dames en voor niet meer leerplichtige meisjes 
zich op te geven voor een (…) Knip- en 
Naaicursus onder leiding van een 
gediplomeerde kracht (…). Als bekend is hoe 
groot de deelname is zal zo spoedig mogelijk 
ook gezegd worden hoeveel het lesgeld zal 
moeten bedragen, doch in ieder geval zal het 
zoo laag mogelijk gesteld worden. Het is de 
bedoeling om zoo het enigszins mogelijk is 
een afzonderlijke cursus te geven voor dames 
en een afzonderlijke voor meisjes.  
 
23 juli 
Dinsdag Feestdag van Sint Christofoor, 
patroon van de verkennersgroep van deze 
parochie. Om half zeven is er een H. Mis, 
waarin alle verkenners en welpen verwacht 
worden.  
 
30 juli 
Heden collecte voor onze eigen R.K. 
Universiteit te Nijmegen, welke collecte – juist 
met het oog op de te stichten faculteit tot 
opleiding van geneesheren, zeer bijzonder 
wordt aanbevolen. 
Dinsdag: Feest van Sint Petrus Banden. Het 
Patroonsfeest van onze parochie. 6 Augustus 
zal het plechtig worden gevierd. Er is 
algemene H. Communie voor heel de 
parochie om Gods zegen af te smeken.  
 
 
 
 

6 augustus 
Zoudt u zo goed willen zijn om ’s Zondags na 
de H. Mis en na het Lof de kerk niet vóór dat 
de H. Dienst geheel geëindigd is, dus niet vóór 
dat de priester naar de sacristie gegaan is, te 
verlaten? Het gaat om slechts enkele 
minuten. Het te vroeg heengaan geeft zo 
gemakkelijk de indruk van ongodsdienstigheid 
en onbeleefdheid. Denkt u eens aan de toch 
wel vreemde indruk, welke andersdenkenden 
of mensen, die pas Katholiek geworden zijn of 
die nog zoekende zijn, van u en ons H. geloof 
moeten krijgen. Weest dus zo goed en houdt 
ook hier een beetje rekening mee. Ook wij zijn 
er dankbaar voor.                            Pastoor.   
 
13 augustus 
Dinsdag, 15 augustus, feestdag van de 
Hemelopneming van de H. Maagd Maria. 
Verplichtend te vieren als Zondag. Denkt u er 
aan om zelf Zondag te vieren en het ook aan 
anderen mogelijk te maken dien dag Zondag 
te vieren. Men is hiertoe op zware zonde 
verplicht. (…) Om 7.00 het Lof met 
Rozenhoedje voor onze Jongens in Indië.  
 
27 augustus 
Aanstaande zaterdagavond (…) om half negen 
een Avondwake in de kerk voor geheel onze 
Arbeidersjeugd in verband met het grote 
internationale K.A.J. Congres te Brussel dat op 
4 september wordt geopend en waar ook 
Krommenie zal vertegenwoordigd zijn. Gods 
zegen kan hier niet gemist worden. Daarom 
vragen wij met nadruk dat niet alleen de 
Kajotters maar ook onze jeugd die nog geen 
lid van de K.A.J. zijn, onze voortrekkers en 
verkenners die reeds 16 jaar zijn naar de 
Avondwake te komen. 
A.s. Zondag sportdag voor onze RK jeugd. (…) 
Voor deelname aan de wedstrijden is 
deelname aan de optocht verplicht. Laten we 
nu eens door groot getal en pittig in de maat 
marcheren aan iedereen tonen dat er kracht 
zit in onze Roomse jeugd.  
 
(samenstelling Corrie van Sijl) 
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Kerkwerk rooster 2018-2019 
 
We vinden het allemaal prettig om in een 
schone kerk te komen. 
Met elkaar lukt het om het poetswerk dat 
daarvoor nodig is ook LEUK te houden! 
In overleg is weer besloten om afwisselend op 
maandagen en donderdagen schoon te 
maken, want niet iedereen kan op dezelfde 
dag en zo houden we het in evenwicht! 
 
Als u nu al kunt overzien dat u op een of meer 
dagen in het nieuwe rooster beschikbaar 
bent, zet u dat dan vast in uw agenda: Vele 
handen maken nog steeds licht werk. In ieder 
volgend nummer van De Rots komt een 
herinnering voor de dan volgende periode.   
Contact: Marie-José Mooij 075-6216059 / 06-
37421977 email :mariej.mooij@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

2018 
Maandag   13 augustus     8.30 uur [vakantie 
schoonmaak] 
Maandag   10 september  8.45 uur 
Maandag    8 t/m donderdag 11 oktober  
         grote schoonmaakweek!!!!! 
Maandag    5 november    8.45 uur 
Donderdag 6 december    8.45 uur 
Maandag    24 december  8.45 uur 
 
2019 
Donderdag 10 januari        8.45 uur 
Maandag    28 jauari          8.45 uur  
Donderdag 28 februari     8.45 uur 
Maandag    18 maart         8.45 uur  
Maandag    15 april            8.30 uur  
Donderdag 16 mei             8.30 uur 
Maandag    17 juni             8.30 uur 
Maandag      8 juli               8.30 uur 
 

 

 

 

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 zomer. 
Wij hopen u te begroeten!

 
 
 
 
 
 
  
  
 

 

Petruskerk: Snuiverstraat 2 
18 juli 
1 augustus en 15 augustus 
5 september 
 
Nicolaaskerk: Kerkplein 1 
11 juli 
8 augustus 
 
Leliekerk: Lisdoddelaan 1 
25 juli 
22 augustus en 29 augustus 
 


