
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Rots 

 
Parochieblad St. Petrusparochie Krommenie / Assendelft-Noord 

      44e Jaargang nummer 6                                            september, oktober 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   06-44206738 

 

 
De volgende editie van De Rots verschijnt in de 
week van 22 oktober. U kunt uw bijdragen 
aanleveren tot 8 oktober. 
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 
------------------------------------------------------------------
KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord 
Krachtig, Betrokken en Ondernemend 
Voorzitter:      Peter Smit 
Tel.:              075-6282517 
E-mail:         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:pcs.smit@kpnmail.nl
mailto:redactie.derots@hotmail.com
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Pastoraal Voorwoord 

Omzien naar de Ander 
Eigenlijk zou je bij dit artikel ook een filmpje 

moeten laten zien. You Tube staat er vol mee 

en zelfs serieuze televisieprogramma’s 

worden er mee opgeleukt. 

Omzien naar de ander en ondertussen loopt 

iemand al omkijkend tegen een lantaarnpaal 

aan. Dat soort beelden zouden het goed 

doen. Zo’n jaarthema vergeet je nooit meer 

en geen aardiger vermaak dan leedvermaak. 

Er zijn al kerken waar een vast beamerscherm 

hangt om mensen de boodschap, net als op je 

tablet, visueel over te dragen. Dat was 

natuurlijk ook de kern van Jezus boodschap: 

dat waren geen theologische 

gedachtenspinsels, maar hele concrete 

ervaringen uit het leven van alle dag. Situaties 

waar je over struikelt. Hoewel je natuurlijk 

ook aan al die mensen die letterlijk en 

figuurlijk langs de kant van de weg zitten 

voorbij kunt gaan en doen alsof je niets 

gehoord, gezien of misschien zelfs wel niets 

geroken hebt. Juist die ontmoetingen 

onderweg maken het leven van Jezus zo 

bijzonder. Het is daadwerkelijk betoonde 

liefde.  

 

Omzien naar de 

ander. We 

hebben gezocht 

naar een logo 

waarin de 

aandacht voor 

elkaar centraal 

staat. Daarom 

twee figuren 

tegenover elkaar met een hand op elkaars 

schouder. Zo zien ze elkaar aan. Ik moet 

denken aan de Schokkerdans. 

Op het voormalige eiland Schokland dat 

midden in de Zuiderzee lag, en dat steeds 

meer door het water werd opgeslokt, waren 

planken op palen aangebracht, waarover men 

bij vloed kon lopen. Als je elkaar onderweg 

tegenkwam kon je niet opzij stappen, want de 

planken waren smal. Je pakte de schouders 

van degene die je tegemoet kwam en draaide 

om elkaar heen. Zo werd voorkomen dat 

beiden in het water geraakten. Je kunt elkaar 

niet voorbij gaan zonder elkaar aan te zien.  

Er waren nog geen mobiele telefoons. Wij 

zien in onze dagen heel veel voorbij komen op 

allerlei schermpjes die we meedragen. Omdat 

we overal verbonden kunnen zijn met het 

internet, zie je mensen voortdurend met hun 

telefoon of tablet in de weer. Zelfs in 

restaurants zie je mensen met hun telefoon 

bezig. Maar of ze elkaar nog zien vraag ik mij 

steeds weer af. 

 

Met dit jaarthema beogen we een ander 

omzien. Dat omzien kan best via het mobiele 

scherm tot ons komen, maar wordt daarna 

gevolgd door een daadwerkelijke actie. Een 

gesprek van hart tot hart, van oor tot oor. Tijd 

maken om echt te luisteren. Gelegenheid om 

iets te betekenen in aandacht voor de 

samenleving. Vrijwilligerswerk, of gewoonweg 

een ‘goedemorgen’ op straat tegen een 

onbekende. Dat bezoekje afspreken wat je al 

zo lang van plan was te doen en waar steeds 

wat tussenkwam.  

Een joods verhaal vertelt over een rabbijn die 

iedere sabbatavond verdween. De gemeente 

werd nieuwsgierig: zou hij een ontmoeting 

hebben met de Eeuwige?  En ze stuurden 

iemand achter hem aan. En dit was wat hij 

zag: de rabbijn trok boerenkleren aan en ging 

een verlamde niet-joodse vrouw in haar 

huisje helpen. Hij maakte er schoon en zorgde 

voor het eten. Toen de spion terug was vroeg 

de gemeente hem: ‘Wat heb je gezien? Steeg 

de rabbi ten hemel?’ ‘Nee’, zei de man, ‘hij 

steeg nog hoger’. 

 

Matthé Bruijns, pastor 
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‘Het zal mij een ZORG zijn!’ 
 
Tweede dag van ontmoeting en bemoediging 
voor vrijwilligers/sters, pastores, bestuurders 
en andere belangstellenden, georganiseerd 
door de Vereniging van Pastoraal Werkenden 
in het bisdom Haarlem-Amsterdam op 
zaterdag 13 oktober in Heiloo.  
 
Na de succesvolle Inspiratiedag 2017 ‘WAAR 
BLIJFT DE KERK? … HIER IS DE KERK!’ komt er 
een vervolg. Voor ons blijft ‘Samen Kerk’ een 
inspirerend gebeuren.  
De organiserende werkgroep geeft de 
Inspiratiedag 2018 een wellicht wat dubieuze 
titel mee. Het is maar hoe je het leest. 
 

We hebben twee boeiende sprekers 
uitgenodigd: 
- drs René Grotenhuis, voormalig directeur 
van Cordaid en nu nog verbonden aan de 
universiteit van Utrecht. Hij schreef het boek 
‘Van macht ontdaan’ – De betekenis van het 
christelijk geloof voor de wereld van vandaag.’ 
Daarover gaat ook zijn inleiding.  
  
- drs Fredi Hagedoorn-Timmermans, pastoraal 
werkster in de Lieve Vrouwe parochie in 
Bergen op Zoom met speciale aandacht voor 
jongeren. Zij studeerde af op het onderwerp: 
‘Hoe jongeren vorm geven aan hun geloof in 
het dagelijks leven’. Haar onderwerp is: ‘Onze 
opdracht: een zorgzame kerk te zijn en hoe ik 
dat doe voor tieners en jongeren en waarom 
ik juist dát werk belangrijk vind.’ 

 

Dan zijn er twee rondes met verschillende 
werkwinkels o.a. verzorgd door de beide 
inleiders n.a.v. hun voordracht. Om enkele 
andere voorbeelden te noemen: Loek Seebolt 
over Zingen om de Geest, Leo Mesman en 
Matthé Bruijns over Op bedevaart / Diaconaal 
wandelen, Rob Mascini over Op weg naar de 
Eerste Communie, De jongerengroep Sanctus 
Virgilius uit Heerhugowaard Noord, enz. 
We sluiten de dag af met het samen vieren 
van ons geloof.  
De inspiratiedag vindt plaats in het mooie 
parochiecentrum van de Willibrorduskerk te 
Heiloo – Westerweg 267, enkele stappen 
vanaf het station.  
Meer informatie over de inhoud, het 
complete programma, de kosten en een 
aanmeldformulier is te vinden in de folder, die 
u digitaal kunt opvragen bij 
jcj.verbruggen@quicknet.nl en kunt vinden op 
de website van www.vpwinfo.nl onder de 
knop ‘Inspiratiedag Haarlem-Amsterdam 13 
oktober 2018’.  
 

Werkgroep Inspiratiedag namens de 
Vereniging Pastoraal Werkenden:  
Marion Bleeker, Kiki Kint, Leo Mesman, Ko 
Schuurmans, Nico Smit en Jan Verbruggen 
 
Wanneer:  
zaterdag 13 oktober 10.00 -15.45 uur 
Waar:       
Willibrorduskerk, Westerweg 267, Heiloo 
Aanmelden: tot 1 oktober bij mevr. Kiki Kint 
kikikint@xs4all.nl of 0251-769046 / 
0624603829 of met het formulier uit de 
folder.  

mailto:jcj.verbruggen@quicknet.nl
http://www.vpwinfo.nl/
mailto:kikikint@xs4all.nl
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Beste parochianen, 
 
Hieronder een kleine samenvatting van wat 
o.a. besproken en afgehandeld is in de laatste 
vergadering van het PU bestuur. 
 
Pastoraal 
Het afscheidsfeest van kapelaan Johannes van 
Voorst op 1 juli jl was een mooi feest met een 
prachtig zonnetje in de tuin van de pastorie in 
Assendelft. Dank aan ieder die hieraan heeft 
bijgedragen. Johannes heeft het zeer op prijs 
gesteld dat er uit bijna alle Zaanse parochies 
vertegenwoordigers aanwezig waren.  
 
Financiën 
Alle kerken hebben dezelfde grote 
kostenposten: gebouw, pastoraat en afdracht 
Bisdom. 
De jaarrekening van de Martelaren van 
Gorcum en Maria Magdalena Wormer zijn 
ingediend. Krommenie en Wormerveer 
hebben een kleine achterstand. 
 

Gebouwen 
De parochie van de Martelaren kampt met 
sterke vergrijzing van parochianen, afname 
van aantallen vrijwilligers en steeds minder 
inkomsten. Verandering in deze is niet te 
verwachten. 
De parochieraad van de Martelaren vindt 
gewoon doorgaan tot de laatste snik 
onverstandig. Nu de huizenmarkt weer 
aantrekt ziet zij mogelijkheden voor een 
herbestemming van het kerkgebouw.  
 
Na breed overleg met alle betrokken partijen 
is gekozen voor verkoop van het kerkgebouw 
van de Martelaren van Gorcum. Voor deze 
verkoop is het PU-bestuur de verkopende 
partij. De Zaanse makelaar Brantjes zal 
binnenkort de opdracht krijgen om een 
waardige bestemming voor het kerkgebouw 
te zoeken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marga Breed 
Secretaris 

 

Bij de start van een nieuw seizoen 
 
Oktober is vanouds de wijnmaand. Ook in 
Nederland wordt steeds vaker aan wijnbouw 
gedaan. Blijkbaar loont het de moeite een 
poging te ondernemen wijnboer te worden, al 
ontbeert ons landschap, op Zuid-Limburg na, 
de glooiing die je nodig hebt voor 
wijngaarden. De overvloedige zonneschijn en 
droogte van deze afgelopen zomer was niet 
voor iedereen goed, maar de wijnboeren 
stonden wèl te juichen. Siciliaanse 
temperaturen zorgden in ons kikkerlandje 
voor nooit vertoonde rijping van druiven. 
Toch doet de klimaatverandering zoals 
bekend ook alarmbellen rinkelen. Onze paus 
heeft zelfs een Gebedsdag voor de Schepping 

ingesteld. Daaraan wordt 
ook in een aantal van 
onze Zaanse parochies op 
de eerste zondag van 
september aandacht 
geschonken. Want onze 
aarde – we hebben er 
maar één – is er om door 
ons goed verzorgd te 
worden in eerbied voor 
mensen, dieren, planten en de vier 
elementen. Het mag duidelijk zijn dat de paus 
zich hierin heeft laten inspireren door zijn 
naamgenoot Sint Franciscus van Assisi, wiens 
feestdag we op 4 oktober vieren. 
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Wat denkt u, zou de Kerk, de wijngaard van 
de Heer, ook op een mooi seizoen mogen 
rekenen? 
 
In elk geval staan we voor uitdagingen. 
Katholiek Noord-Holland bundelt de krachten 
en moet hergroeperen, want gezamenlijk 
bezien balanceren alle parochies, dus de 
kerkorganisatie, op het randje van 
faillissement. Gebouwen met vaak 
omvangrijke restauratie- en 
onderhoudsprojecten kunnen we nog maar 
op enkele plekken in ons uitgestrekte bisdom 
bekostigen. Het beeldbepalend karakter van 
een pand speelt niet meer de voornaamste 
rol bij de vraag of een gebouw als kerk kan 
worden behouden of dat verkoop en 
herbestemmen in beeld komen. Daarin legt 
onze bisschop de verantwoordelijkheid bij de 
besturen zelf neer. Maar bij de vraag of een 
kerk open moet blijven of niet moet de 
vitaliteit van een geloofsgemeenschap het 
eerste criterium zijn. Simpeler gezegd: wordt 
een gemeenschap te klein dan haal je de 
kosten er niet meer uit, nog even afgezien van 
de vraag: wie trekken er nog de kar?  
 
Op dinsdag 4 september zullen de voltallige 
kerkbesturen van Zaanstad Noord en Zuid 
voor ’t eerst samen vergaderen in de 
Jozefkerk. Voornaamste agendapunt voor die 
vergadering is het voorstel om op afzienbare 
termijn als één gezamenlijk bestuur verder te 
gaan. Als dat voorstel wordt aanvaard heeft 
het samenwerkingsverband Zaanstreek, 
bestaande uit 8 parochies, dan nog slechts 
één eindverantwoordelijk kerkbestuur. Voor 
dat nieuw te vormen bestuur zullen dan t.z.t. 
kandidaat-leden ter benoeming aan de 
bisschop worden voorgedragen.  
 
Inmiddels hebben de parochianen van de 
Martelaren van Gorcum in Koog aan de Zaan, 
die nog altijd kerken in hun vertrouwde kerk 
uit 1931 (arch. N. Molenaar) beaamd dat ze 
naar een ander thuis op zoek zullen gaan. 
Brantjes Makelaars werd als partij 
aangetrokken om verdere richtingen te 
verkennen.  

In de Onze Lieve Vrouw-Geboorteparochie te 
Wormerveer heeft de parochieraad 
aangegeven nog tot zomer 2019 te willen 
doorgaan, maar de parochianen realiseren 
zich dat zij een weliswaar hechte maar ook 
kleiner wordende groep zijn. Maar als wij 
eerlijk zijn: in welke parochie wordt dat niet 
gevoeld?  

Toen Jezus over de 
wijnstok sprak 
vertelde Hij ook hoe 
de grote 
Wijngaardenier 
soms kwam om te 
snoeien. Om ranken 
die nog vrucht 
moesten dragen 

beter te laten groeien was nodig dat ranken 
die al veel vrucht gedragen hadden werden 
bijgesnoeid. Niet zonder pijn. Verbonden met 
de Wijnstok, Jezus, zijn wij allemaal een rank 
en voelen we het dus ook allemaal. Maar 
ieder op haar of zijn manier probeert een 
levende loot aan de stam te zijn en dat 
overstijgt omheiningen en muren van steen 
die voor een bepaalde tijd nodig waren en 
dierbaar werden.  
Ik bid en geloof dat in de Zaanstreek de Kerk 
zo geworteld is, dat alle ranken naar elkaar 
toe kunnen groeien, elkaar de hand kunnen 
reiken en solidair samen de pijn kunnen 
dragen die kennelijk onontkoombaar is om 
ook straks nog, in de toekomst, er als Kerk te 
kunnen zijn.    
De wijngaard heeft het moeilijk. Maar de 
Wijngaardenier overziet het geheel. En 
oogsten zal Hij ook wel weer, op zijn tijd.  
 
Dit is dan ook de hartelijke wens en bede van 
mijn medebroeders in het pastoresteam en 
mij, alsook de beide besturen.  
 
pastoor F. Bunschoten 
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Voor jong en voor oud 
     De gelukkige prins-ar het sprookje van Oscar Wilde 

Er was eens een kleine zwaluw, die in de 
herfst op weg was naar het warme zuiden.  
Op een avond rustte hij uit bij een standbeeld 
van een prins dat helemaal met goud bedekt 
was en op het zwaard zat een rode robijn. 
Hij wilde gaan slapen. Maar op dat ogenblik 
viel er een dikke druppel op zijn rug. Hij keek 
op naar de sterrenhemel en zei: ‘Wat vreemd! 
Er is geen wolk aan de hemel en toch regent 
het.’ Er viel nog een druppel en nog een. Nu 
vloog de zwaluw omhoog en ging op de 
schouder van de prins zitten. Daar zag hij dat 
er tranen over zijn gouden wangen 
stroomden. ‘Wie ben je?’ vroeg de zwaluw. ‘Ik 
ben de gelukkige prins. ’Waarom huil je dan?’ 
vroeg de zwaluw. ‘Toen ik nog leefde wist ik 
niet wat tranen waren,’ antwoordde de prins, 
‘want ik woonde in een paleis waar geen 
verdriet werd toegelaten. Er was een hoge 
muur om de tuin heen en het kwam nooit bij 
me op om te vragen wat er achter die muur 
lag. Zo leefde ik en zo stierf ik. Nu ik dood 
ben, hebben ze me hier zo hoog neergezet 
dat ik alle ellende van mijn stad kan zien en ik 
kan niet anders dan huilen. 
Daar ginds zie ik een vrouw. Op het bed in 
een hoek van de kamer ligt haar zieke 
zoontje. Hij heeft koorts en vraagt om een 
sinaasappel. Maar zijn moeder heeft niets 
anders voor hem dan water en daarom huilt 
hij nu. Kleine zwaluw, wil jij daar de robijn uit 
mijn zwaard brengen? Ik sta vast op mijn 
voetstuk en kan geen stap verzetten’.  
’Ik ben op weg naar het zuiden,’ zei de 
zwaluw, ‘ik moet vannacht uitrusten om 
morgen verder te vliegen.’ ‘Wil je niet één 
nacht bij me blijven en mijn boodschapper 

zijn?  De zwaluw pikte de rode robijn uit het 
zwaard van de prins en legde die op haar 
tafel. 
Er waren veel arme kinderen in de stad. De 
prins vroeg om de blaadjes goud van zijn 
schouders te halen en aan de armen geven. 
Dag na dag pikte de zwaluw blaadje na 
blaadje van het zuivere goud eraf, totdat de 
gelukkige prins er heel dof en grijs uitzag.  
De winter was gekomen en de zwaluw kreeg 
het almaar kouder, maar hij wilde de prins 
niet verlaten. Hij hield teveel van hem.  
Maar tenslotte wist hij dat hij ging sterven. Hij 
had nog net genoeg kracht om nog één keer 
te vliegen naar de schouder van de prins. 
'Vaarwel, lieve prins!' mompelde hij. 'Mag ik 
je kussen?'  Hij kuste de gelukkige prins op de 
lippen en viel toen dood aan zijn voeten. 
 
De volgende dag liep de burgemeester op het 
plein in gezelschap van de gemeenteraads-
leden. Toen hij het beeld zag zei hij. 'Wat ziet 
de gelukkige prins er haveloos uit!'  
De robijn is uit zijn zwaard gevallen en hij is 
niet langer van goud. In feite is hij niet veel 
beter dan een bedelaar.' 
Het beeld van de gelukkige prins werd 
weggehaald. Ze smolten het in een oven en 
de burgemeester hield een vergadering om te 
besluiten wat er moest gebeuren.  
'We moeten natuurlijk een ander beeld 
hebben,' zei hij. 'En het zal een beeld van 
mijzelf zijn.' 'Van uzelf ?!,' zeiden de 
gemeenteraadsleden en vervolgens maakten 
ze ruzie. Het laatste wat ik van ze hoorde, was 
dat ze nog steeds ruzie maken. 
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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.  
Dit jaar zijn de inleiders weer: Marian Neeft 
en Coby Huijpen. 
Wanneer: eerste vrijdag van de maand van                                                                            
 13.30 -16.00 uur.  
                  7 september, 5 oktober 
Waar:        Achterschip Maria  
 Magdalenakerk in Wormer  
Kosten:    € 2,50 per keer voor materiaal.  
Aanmelden: Liesbeth Patist-Dupon 075 642 
1111 stuurgroepvent@gmail.com 
 
Samen op reis in het ‘Land dat Ik u wijs…’ 
Het blijft een bijzondere ervaring om zelf in 
het land van de bijbel rond te lopen. Het 
bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert 
daarom van 13-20 november een bedevaart 
naar Israël-Palestina. Inschrijven daarop is in 
september nog mogelijk. 
Op een informatieavond ter voorbereiding op 
deze reis vertellen de organisatoren meer 
over de plaatsen die worden aangedaan, het 
Meer van Galilea, de Jordaan, de Via Dolorosa 
in Jeruzalem en ook plaatsen als Massada en 
Qumran. Ook laten we ons dragen door het 
water van de Dode Zee. 
Ook als u niet meegaat is deze avond 
bijzonder interessant.  
Wanneer: donderdag 20 september om 
 20.00 uur 
 
 
 

 
Waar: Pastorie Odulphus Dorpsstraat 
 570 Assendelft 
Begeleiding: mw. D. Broersen en pastoor  
   E. Jongerden 
Aanmelden verplicht, 
odulphus@katholiekzaanstreekzuid.nl.  
 
Gespreksgroep voor volwassenen 

Ook het komende 
seizoen gaan we weer 
met elkaar in gesprek 
aan de hand van de 
Geloven Nu reeks. Een 
landelijke methode, 
waarbij een Bijbeltekst 

leidraad is. Maar als  deelnemers vanuit hun 
persoonlijke behoefte een Bijbeltekst willen 
bespreken is hier natuurlijk alle ruimte voor. 
Indien mogelijk krijgen de deelnemers ter 
voorbereiding achtergrondinformatie thuis via 
de mail.  
Tijdens het gesprek proberen we er achter te 
komen, wat de tekst met ons doet, waarbij je 
van elkaar kunt leren om zaken eens op een 
andere manier te bekijken. De avonden 
verlopen in een ontspannen sfeer. 
U wordt van harte uitgenodigd om mee te 
praten en te denken. In verband met de 
voorbereiding is vooraf aanmelding aan te 
raden. 
Wanneer: 4e dinsdag van de maand 
 20.00 – 21.30 uur. 
 25 september.  
Waar: Ontmoetingsruimte HH. 
 Martelaren van Gorcum, Koog 
 a/d Zaan  
Begeleiding: Nicolette Schouten en Ben 
 Commandeur. 
Aanmelden: Liesbeth Patist-Dupon  
075 642 1111, stuurgroepvent@gmail.com 
 
 

mailto:stuurgroepvent@gmail.nl
mailto:odulphus@katholiekzaanstreekzuid.nl
mailto:stuurgroepvent@gmail.nl
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Zin in Film 
Dit seizoen hebben we zes 
mooie films voor u 
uitgekozen. Een aantal 
verhalen met inspirerende 
en ontroerende 
fragmenten. De films 

worden onder het genot van een drankje 
nabesproken. Dit is niet verplicht, maar het is 
natuurlijk altijd interessant om je wat meer te 
verdiepen in het verhaal van de film. De 
begeleiders geven ook extra informatie 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.  
Wanneer u meer informatie over een film wilt 
hebben kunt u dat per e-mail opvragen of let 
op de mededelingen in de parochiebladen. 
 
Wanneer: zaterdag 13 oktober 20.00 uur 
Waar: Achterschip van de Maria 
 Magdalenakerk in Wormer  
Begeleiding: Liesbeth Patist 
 
Hoe brengt Paulus zijn boodschap over. 

In de zondagse 
Eucharistieviering is 
de tweede lezing 
vaak afkomstig uit 
de geschriften van 
de apostel Paulus. 
Veel mensen vinden 

deze brieven niet zo gemakkelijk te begrijpen. 
Ze worden al iets toegankelijker als je je 
verder verdiept in de persoon van Paulus. 
Wat motiveerde hem, vanuit zijn ervaring van 
God? 
We weten hoe Paulus, een farizees 
Schriftgeleerde en tentenmaker, na zijn 
roeping een rondtrekkend bestaan leidde en 
zijn geloof in Jezus verkondigde aan Joden en 
niet-joden. Hij stichtte gemeenten en 
onderhield contacten met hen via zijn 
brieven. Ook correspondeerde hij met Petrus 
en de andere leerlingen. 

Ignas Tilma komt vertellen over de manier 
waarop Paulus zijn verhaal communiceerde. 
Welke argumenten en 'trucs' gebruikte hij om 
zijn publiek te overtuigen? Ignas Tilma, 
priester in de Wieringermeer, is afgestudeerd 
aan de Tilburg School of Theology met een 
scriptie over Paulus, met als titel 'Opbouwend 
communiceren'. Het is aan te raden uw Bijbel 
mee te nemen.  
 
Wanneer:  maandag 15 oktober 20.00 uur 
Waar: Pastorie Odulphus Dorpsstraat 
 570 Assendelft 
Begeleiding: I. W. Tilma pr. 
 
Joodse feestdagen: de maand tisjri 

 
De maand tisjri (september 
en oktober) is de 
belangrijkste tijd van het 
Joodse jaar. 
Het is de maand van de 
Hoge Feestdagen: Joods 

Nieuwjaar en Grote Verzoendag, het 
Loofhuttenfeest, het Slotfeest en Vreugde der 
Wet. Een intense periode dus, waarin vreugde 
en inkeer elkaar afwisselen. Een periode ook 
die de Joden van nu verbindt met een lang 
verleden. Grote Verzoendag en het 
Loofhuttenfeest worden al genoemd in de 
Bijbel. 
Tineke de Lange, beleidsmedewerker voor de 
Katholieke Raad voor het Jodendom en 
docente Judaïca aan het Bonifatiusinstituut 
van het bisdom Haarlem-Amsterdam vertelt 
meer over de achtergrond en betekenis van 
deze feesten met beelden en als het lukt 
muziek. 
 
Wanneer: donderdag 25 oktober 20.00 uur 
Waar:           Ontmoetingsruimte Petruskerk, 
          Snuiverstraat 2 Krommenie 
Begeleiding: Tineke de Lange 
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Oktober 2018: Missio Wereldmissiemaand   
ETHIOPIË 
 

God is ons een toevlucht en een sterkte 
Onder dit motto uit psalm 46 voert Missio dit 
jaar de campagne voor de 
Wereldmissiemaand. Christenen wereldwijd 
putten hier kracht uit, ook in Ethiopië en hier 
in Nederland. 
 

Katholieke minderheid 
Ethiopië heeft een rijke cultuur, maar is nog 
steeds een van de armste landen ter wereld. 
Het is grotendeels afhankelijk van de 
landbouw. De Rooms-katholieke Kerk is 
ondanks haar kleine omvang van 0,7 procent 
van de bevolking zeer actief. Zij zet zich in 
voor scholing, zorg voor de armen en hulp 
aan vluchtelingen. 
 

Steun voor koffieboeren 
Ethiopië is de grootste koffieproducent van 
Afrika. In de regio Kaffa zijn de Menjas 
afhankelijk van de koffieverbouw. Deze 
bevolkingsgroep is erg klein, is arm en wordt 
gediscrimineerd. Vanuit hun gemeenschap in 
Wush Wush hebben de ‘Kleine Zusters van 
Jezus’ zich het lot van de Menjas 

aangetrokken en proberen ze hun situatie te 
verbeteren. 
Opvang van vluchtelingen 
Ethiopië neemt na Oeganda het grootste 
aantal vluchtelingen uit Afrika op, ongeveer 
900.000 mensen. In Gambella wonen vooral 
mensen uit Zuid-Soedan, gevlucht voor de 
oorlog. De priesters, zusters en catechisten 
die hier leven, gaan naar de 
vluchtelingenkampen, delen het armoedige 
leven en bemiddelen tussen vijandige 
etnische groepen. 
 

21 oktober Missiezondag 
Missiezondag is vooral het feest van de 
solidariteit. We vieren dat we deel zijn van 
een wereldwijde gemeenschap van mensen 
die verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. 
Op Missiezondag 21 oktober is er een extra 
collecte voor Missio Pauselijke Missiewerken, 
waarvan de opbrengst bestemd is voor 
Ethiopië, of stort uw bijdrage op NL65 INGB 
0000 0015 66, t.n.v. Missio 
Wereldmissiemaand, te Den Haag. 
Meer informatie: www.missio.nl 

 

    Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek (SSPZ) 

   Walk of Peace 
 

In de Vredeweek organiseert de 
landelijke vredesbeweging PAX op veel 
plaatsen een Walk of Peace. In de Zaanstreek 
vindt die plaats op zaterdag 15 september in 
Assendelft en Krommenie, op initiatief van de 
Stichting Samenbindende Projecten 
Zaanstreek (SSPZ) in samenwerking met de 
Raad van Kerken voor Krommenie en 
Assendelft en de Stichting Ar-Rahma & 
Kleurrijk Saendelft ICC. 
De start is om 14.30 uur, bij OBS De Delta 
(Kreekrijklaan 4, 1567 LP in Assendelft). 
Onderweg pauzeren we bij één van de kerken 
in Krommenie. De wandeling duurt inclusief 
de pauze ongeveer anderhalf uur. We sluiten 
af met een kort interreligieus vredesgebed. 
Daarna is er gelegenheid om onder het genot 

van een hapje en een drankje met elkaar na 
te praten. 
Met deze activiteit zetten wij de traditie voort 
van de opgeheven werkgroep Jodendom, 
Christendom en Islam, die vele jaren een 
interreligieuze activiteit in de vredesweek 
organiseerde. 
Aanmelding van te voren is niet verplicht 
maar wordt, om te kunnen inschatten 
hoeveel mensen meedoen, wel op prijs 
gesteld. 
 

Wanneer: zaterdag 15 september vanaf  
         14.30 uur.  
Waar:         vertrek OBS De Delta, Assendelft 
Aanmelden en nadere info: bij Bert Valk 06 
40366883 of bertvalk53@telfort.nl 
Kosten: Geen.  

https://www.facebook.com/StichtingKleurrijkSaendelft/
https://www.facebook.com/StichtingKleurrijkSaendelft/
https://www.facebook.com/OBSDeDeltaSchoolvoordetoekomst/
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Voedselbank Zaanstreek is verhuisd! 
 

 
 
Na een verblijf van meer dan 12 jaar in de 
voormalige Woonmall in Assendelft is de 
Voedselbank Zaanstreek per 1 juli 2018 
verhuisd naar een andere locatie, maar niet 
ver weg. Aan de andere kant van de 
Industrieweg op nummer 15C hebben wij een 
nieuw onderdak gevonden.  
Een kwestie van even oversteken? Nou niet 
helemaal! Daar waren nog wel wat handen en 
spierballen voor nodig! 
Een groot aantal bedrijven heeft ons met 
mankracht geholpen en voor die 
inspanningen heeft een aantal firma’s geen 
rekening gestuurd! 
 
Voor de investeringen, die wij hebben 
moeten doen: – Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan het verplaatsen van onze koel- en vriescel 
van het ene pand naar het andere pand – zijn 
wij met verschillende fondsen bezig. 
 
Sinds de tweede week van juli zijn wij weer 
operationeel. 
Op woensdag 29 augustus heeft de 
burgemeester van Zaanstad ons magazijn 
officieel in gebruik genomen. 
 
De nieuwe locatie brengt extra kosten voor de 
exploitatie met zich mee.  
Daarom willen wij u vragen om een of meer 
voedselpakketten financieel te adopteren. Dat 

kan voor € 2,50 per pakket. Zelf kunt u 
bepalen hoeveel pakketten u adopteert en of 
u dat per week / per maand / per kwartaal 
wilt doen. 
Wekelijks delen wij zo’n 250 pakketten uit aan 
ruim 700 cliënten.  
 
U kunt uw bijdrage overmaken op: 
NL46 INGB 0000 0151 00 t.n.v. Voedselbank 
Zaanstreek. 
Wij zijn heel blij met elk bedrag! 
De voedselbank is een ANBI instelling,  
uw bijdrage is dus fiscaal aftrekbaar.  
 
 
 
 
 
 
 
Binnenkort is er een nieuwe folder, die ook in 
uw gemeenschap beschikbaar komt.  
Kijk ook eens op onze website: 
https://zaanstreek.voedselbankennederland.nl  

Voor vragen of informatie kunt u mij mailen: 
vbz.penningmeester@gmail.com  
 
Namens al onze cliënten en vele vrijwilligers 
wil ik u alvast oprecht bedanken! 
 
 
Wim Niekus 
penningmeester Voedselbank Zaanstreek 

 

 

https://zaanstreek.voedselbankennederland.nl/
mailto:vbz.penningmeester@gmail.com
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En altijd krijgt Eva weer de schuld!  
 

Op een van de zijkanten van de schitterende 
laatmiddeleeuwse koorbanken in de 
Martinikerk in Bolsward zag ik een wulpse 
dame met grote borsten afgebeeld. Staat zij 
symbool voor de ondeugd van de onkuisheid? 
Is dat niet gek zo’n blote dame vlak bij het 
hoogheilige altaar?  
Voor de middeleeuwse mens echter bestond 
er geen scheiding tussen het heilige en het 
wereldse. De randversieringen van vrome 
getijdenboeken bijvoorbeeld bevatten heel 
wat alledaagse en niet zelden ondeugende 
figuren. De luchtbogen en daken van kerken 
en kathedralen zijn vaak bevolkt met allerlei 
vreemdsoortige, vaak demonische wezens. Je 
vindt ze ook in de kerk, zelfs vaak vlak bij het 
altaar. Je ontdekt die bizarre mengeling van 
het meest verhevene en het alledaagse vooral 
in het snijwerk aan de koorbanken.  
Dikwijls had ook de houtsnijder de vrijheid 
genomen om op de misericorden, die 
barmhartige steuntjes aan de zetels in het 
koor om het lange bidden wat dragelijker te 
maken, de gekende ondeugden van de 
koorheren die er altijd zaten uit te beelden. 
Was iemand gierig? Dan werd de gierigheid 
afgebeeld. Was hij lui? De misericorde toonde 
aan dat men er van wist. Zo is het ook in de 
koorbanken in de Martinikerk in Bolsward.  
Maar de wulpse vrouw aan de zogeheten 
wang – de zijkant van een der koorbanken in 
Bolsward: waarom wordt zij afgebeeld? Om 
de koorheer die daar heel dicht bij het altaar 
zijn plek had er op te wijzen dat men heel 
goed wist dat hij het met het celibaat niet zo 
nauw nam en zich dikwijls liet verleiden door 
dames van lichte zeden? Of was het bedoeld 
om de hele rij kanunniken te wijzen op hun 
zedeloos gedrag? Om hen te waarschuwen 
zich vooral netjes en deugdzaam te 
gedragen? We weten het niet, zoals we ook 
niet weten wie dit prachtige houtsnijwerk 
heeft gemaakt in deze 15de eeuwse 
Martinikerk, gebouwd in de tijd dat Bolsward 
floreerde door handel en scheepvaart.  
 
 

 
De afbeelding van een wulpse dame om de 
onkuisheid van de koorheren te symboliseren 
getuigt wel van een oud en lang verbreid 
vooroordeel. Waarom een vrouw? Het gaat 
hier toch om de geilheid van mannen? 
Waarom had men niet gekozen voor de bok 
die ook wel gebruikt werd om de onkuisheid 
te verbeelden? Of waarom werd er niet een 
macho-vent uitgesneden met een hele grote 
piemel? Zoals andere ondeugden werden 
gesymboliseerd door afbeeldingen van 
vrouwen, die er bovendien dikwijls wanstaltig 
en onverzorgd uitzagen, werd ook hier 
gekozen voor een vrouwenfiguurtje. Maar 
waarom? Zijn we nog steeds niet verlost van 
het waanidee dat Eva en alle vrouwen na haar 
er de schuld zijn van wanneer mannen – 
Adam voorop – zich laten verleiden? Denken 
wij nog altijd dat vrouwen de zonde in de 
wereld hebben gebracht? Waarom zegt de 
verkrachter van zijn slachtoffer: maar ze zag 
er zo verleidelijk uit! Waarom laat de strenge 
moslim zijn vrouw ingepakt over straat lopen 
uit angst, dat mannen anders door haar 
uiterlijk  worden verleid? Maar wie verleidt 
eigenlijk wie?  
Als ik kijk naar de rondborstige vrouw  op de 
koorbank kan ik ook besluiten om haar te zien 
als afbeelding van het schone van Gods 
schepping. En dan wordt het:  
en God zag dat het goed, héél goed was!  
De bronstige kanunnik is toch al op zijn 
nummer gezet omdat heel Bolsward van zijn 
ondeugd wist!  
 
En voor ons? 
 
Toch goed dat  #MeToo er is!  
 
 
Ko Schuurmans, pastor 
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De vieringen in Regio Zaanstreek 

 

H.H. Martelaren 
van Gorcum 
Koog a/d Zaan 

St. Petrus  
 
Krommenie 

H. Maria 
Magdalena 
Wormer 

Onze Lieve Vrouw 
Geboorte 
Wormerveer 

H. Bonifatius 
 
Zaandam 

H. Jozef 
 
Zaandam 

H. Magdalena 
 
‘tKalf Zaandam 

H. Odulphus 
 
Assendelft 

Za 8-9  GEEN VIERING       

Zo 9 
sept. 
23e zo 
dhj 

Startviering 
Woord-Communie 

Pastor 
Schuurmans 
Marbosko 

10:30 uur 
Oecumenische 
viering in het  
Agathepark 

DOP viering 
Koor All Ages 

Woord-Communie 

Pastor Dijkers 
Samenzang 

Eucharistie 
Pastor Goedhart 

Woord-Communie 
Diaken J. Hoekstra 
Alle koren 

Eucharistie 
Pastor Bunschoten 
Caecilia 

Eucharistie 
Intrede Pastor  
Nico Kerssens 
Caecilia 

Za 15 
sept. 

 Eucharistie 
Pater Noom 
Samenzang 

  Eucharistie 
Pastor Goedhart 

  Eucharistie 
Pastor Bunschoten 
orgelspel 

Zo 16 
sept. 
24e zo 
dhj 

Woord-Communie 

Pastor Molenaar 
samenzang 

Woord-Communie 

Pastor Dijkers 
Koor St. Caecilia 

Startviering  
Woord-
Communie 
Pastor Casalod 
Alle koren 

Woord-Communie 

Pastor Bruijns 

Cantare 

Eucharistie 
Pastor Goedhart 

Woord-Communie 
Pastor Waardijk 
Gemengd koor  

Eucharistie 
Intrede Pastor  
Nico Kerssens 
Pastor Bunschoten 
Caecilia 

Eucharistie 
Pastor Bunschoten 

Za 22 
sept. 

 GEEN VIERING   Géén viering 
i.v.m. Dam tot 
Dam 

- - Eucharistie 
Pastor Bunschoten 
orgelspel 

Zo 23 
sept. 
25e zo 
dhj 

Woord-Communie 

Pastor Dijkers 
Marbosko 

Startviering 
Woord-Communie 

Pastor Bruijns  
Koor Rotsvast 

DOP 
Caeciliakoor 

Woord-Communie 
Pastor Casalod 
samenzang 

GEEN VIERING 
i.v.m. Dam tot 
Dam  

Woord-Communie 
Pastor Hoekstra 
Gemengd koor 

Eucharistie 
Pastor Kerssens 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
Pastor Bunschoten 
Caeciliakoor 

Za 29 
sept. 

 Eucharistie 
Pater Noom 
Koor St. Caecilia 

  Eucharistie 
Pastor Goedhart 

  Eucharistie  
Pastor Bunschoten 
orgelspel 

Zo 30 
sept.26e 
zo dhj 

Woord-Communie 

Pastor Bruijns  
samenzang 

Eucharistie 
Pastor Stam 
Samenzang 

Woord-Communie 

Pastor Hoekstra 
Caeciliakoor 

Woord-Communie 
Pastor Baars 
samenzang 

Eucharistie 
Pastor Goedhart 

Eucharistie 
Pastor Kerssens 

Eucharistie 
Pastor Beemster 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
Pastor Bunschoten 
Caeciliakoor 

Vrij 5  
Okt 

    9.30 uur 
Eucharistie 
Pastor Goedhart  

  Eucharistie 
Pastor Kerssens 
Herenschola 
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H.H. Martelaren 
van Gorcum 
 

St. Petrus  
 

H. Maria 
Magdalena 
 

Onze Lieve Vrouw 
Geboorte 
 

H. Bonifatius 
 

H. Jozef 
 

H. Magdalena 
 

H. Odulphus 
 

Za 6  

okt. 

 Eucharistie 

Pater Noom 

Samenzang 

  Eucharistie 

Pastor Bunschoten 

- - Eucharistie  

Pastor Kerssens 

orgelspel 

Zo 7  
okt. 
27e zo 
dhj 

Woord-Communie 

Pastor Molenaar 
samenzang 

Woord-Communie 

Pastor Casalod 
Koor St Caecilia 

Eucharistie 
Pastor Vermunt 
Koor All Ages 

Woord-Communie 
Pastor Bruijns 

Cantare 

Eucharistie 
Pastor Goedhart 

Woord-Communie 

Pastor Waardijk 
Eucharistie 
Pastor Kerssens 
Liturgiekoor 

Eucharistie 
Pastor Bunschoten 
Pastor Fieggen 
Caeciliakoor 

Za 13 

okt. 

 Woord-Communie 

Pastor Bruijns 

Koor Rotsvast 

  Eucharistie 
Pastor Goedhart 

- - Eucharistie  
Pastor Bunschoten 
orgelspel 

Zo 14 
okt. 
28e zo 
dhj 

Eucharistie 
Pastor Kerssens 
Marbosko 

Woord-Communie 

Pastor Molenaar 
Koor St. Caecilia 

Oecumenisch 
Pastor Bruijns 
New Spirit 

Woord-Communie 
Pastor Hoekstra 
samenzang 

Eucharistie 
Pastor Goedhart 
Pastor Fieggen 
N-H Byzantijns 
Mannenkoor 

Woord-Communie 

Pastor Casalod 
Gemengd koor 

Eucharistie 
Pastor Bunschoten 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
Pastor Dijkman 
Caeciliakoor 

Za 20 
okt. 

 Eucharistie 
Pater Noom 

Samenzang 

  Eucharistie 
Pastor Kerssens 

- - Eucharistie 
Pastor Bunschoten 
Herenschola 

Zo 21 
okt.29e 
zo dhj 

Woord-Communie 

Pastor Bruijns 

samenzang 

Woord-Communie 

Pastor Baars 

Koor St. Caecilia 

Eucharistie 
Pater Noom 

Caeciliakoor 

Woord-Communie 
Pastor Casalod 

Cantare 

Eucharistie 
Pastor Goedhart 

DOP 
Koor Con Brio 

Eucharistie 
Pastor Bunschoten 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
Pastor Kerssens 
Koor Da Capo 

Za 27 
okt. 

 Eucharistie 
Pater Noom 

Samenzang 

  Jubileumconcert 
Zaans 
Interkerkelijk 
Mannenkoor 

- - Eucharistie  
Pastor Kerssens 
orgelspel 

Zo 28 
okt. 30e 
zo dhj 

Woord-Communie 
Pastor Schuurmans 

Marbosko 

Woord-Communie 

Pastor Bruijns 

Koor Rotsvast 

Woord-Communie 

Pastor Casalod  

Caeciliakoor 

Eucharistie  
Pastor Kerssens 

samenzang 

Eucharistie 
Pastor Goedhart 

Woord-Communie 
Pastor Waardijk 
Gemengd koor 

Eucharistie 
Pastor Beemster 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
Pastor Bunschoten 
Caeciliakoor 

 
Aanvangstijden op zondag 10.00 uur en op zaterdagavond 19.00 uur, tenzij anders aangegeven. DOP= Dienst onder leiding van parochianen 
zo dhj = zondag door het jaar       elke dinsdag in oktober om 19.00 uur Rozenkransgebed in de H. Magdalena ‘t Kalf
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Kerktijden Petrus Parochie  

 

 
   23e zondag door het jaar  

vrijdag 7 september 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 8 september  GEEN VIERING  
Zondag 9 september 10:30 Oecumenische viering in het Agathapark 

   Voorgangers van de Raad van Kerken 
   M.m.v. Het Haarlems Accordeonorkest 
   Er is kinderwoorddienst 
   Indien mogelijk een eigen stoel meenemen 
    

   24e zondag door het jaar  
vrijdag 14 september 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 15 september 19:00 Eucharistieviering met Samenzang 

   Voorganger: Pater G. Noom  
Zondag 16 september 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor A. Dijkers  
     

   25e zondag door het jaar  
Vrijdag 21 september 15:30 Oecumenische viering in Rosariumhorst 

   Verzorgd door de Baptisten Gemeente 
Zaterdag 22 september  GEEN VIERING  

Zondag 23 september 10:00 Startviering m.m.v. Rotsvast 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
   Er is kinderwoorddienst  

     

   26e zondag door het jaar  
Vrijdag 28 september 15:30 Startviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 29 september 19:00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorganger: Pater G. Noom  

Zondag  30 september 10:00 Eucharistieviering met Samenzang 
   Voorganger: Pastor J. Stam  
     

   27e zondag door het jaar  
Vrijdag  5 oktober 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 6 oktober 19:00 Eucharistieviering met Samenzang 

   Voorganger: Pater G. Noom  
Zondag 7 oktober 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor R. Casalod 
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   28e zondag door het jaar  

Vrijdag 12 oktober 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 
Zaterdag 13 oktober 19:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
Zondag 14 oktober 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor T. Molenaar 
     

   29e zondag door het jaar  
vrijdag 19 oktober 15:30 Oecumenische viering in Rosariumhorst 

   Verzorgd door de Doopsgezinde Gemeente 
Zaterdag 20 oktober 19:00 Eucharistieviering met Samenzang 

   Voorganger: Pater G. Noom  

Zondag 21 oktober 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorganger: Pastor S. Baars  
     

   30e zondag door het jaar  
Vrijdag 26 oktober 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 27 oktober 19:00 Eucharistieviering met Samenzang 

   Voorganger: Pater G. Noom  
Zondag 28 oktober 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
     

Omzien naar elkaar 
 

Kommer maakt een mens neerslachtig 

Een hartelijk woord doet een mens goed 

Een vriendelijk gebaar geeft weer moed 

Meeleven met elkaar is altijd prachtig. 

 

Het is heel goed om elkaar blij te maken 

Het leven is al vaak zo koud en kil 

Genegenheid is voor ieders bestwil 

Harde woorden kunnen leed veroorzaken. 

 

Jezus gebruikte goede woorden indertijd 

Moge dit voor ons ter navolging zijn 

En dienen in ons leven als richtlijn 

Laten we dat dan doen in bescheidenheid. 

 

Arjan Booij 

 

 

 

 

Familiebericht 
Zondag 16 september wordt Luuk Jan Dolsma 
gedoopt, zoon van Sjoerd Dolsma en José 
Schoenmaker.  
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GEBEDSINTENTIES 
 

Vrijdag 7 september Rosariumhorst 
Guurtje Hoogeboom-Mettes, Tinie Petra-Boon 
en Jan Petra.  
 
Zaterdag 8 september GEEN VIERING  
Intenties zijn verschoven naar 1 september. 
 
Zondag 9 september OECUMENISCHE VIERING 
De intenties voor deze dag zijn verschoven  
naar zondag 2 september. 
NB: in de vorige Rots stond dat de intenties 
van het weekend 8 en 9 september zouden 
worden verschoven naar 15 en 16 september. 
Achteraf bezien komt een weekend eerder 
beter uit, maar 1 en 2 staan niet meer in dit 
nummer. Belanghebbenden zijn 
geïnformeerd. Voor hun en onze dierbaren 
wordt wel gebeden.  
 
Vrijdag 14 september Rosariumhorst  
Nicolaas Boon en zoon Gert-Jan. 
 
Zaterdag 15 september    
Theodorus Jak, Cornelia Jak-van Steen, Guus 
en Tiny Jak-Brakenhoff, Toos Jak-Jongkind, 
Ans Kooij-van Daatselaar, overleden familie 
Hogenstijn, Siem Bloetjes en z´n zoon Jantje.  
 
Zondag 16 september  
Johan Friedrichs en Corrie Friedrichs-
Swagerman, Peter Nota, Jaap de Koning,  
Gerrit Boon, Nico Bleekendaal, Chris Maijer, 
Albert Kok, Agie Kok-Appelman en zoontje 
Siem.  
 
Zaterdag 22 september  
Geen viering, intenties voor deze zaterdag zijn 
verschoven naar volgende week  
 
Zondag 23 september  
Wiebe Dijkstra en voor de jarigen in de familie 
Boon, Gerard Kerkhoff, Lies Brussel-ter Laak, 
Ad Melsen, Cor de Wildt, Wil Groenveld-van 

der Meer, Familie Beek-Dallee, Kees de Wit, 
Henk Sombroek. 
 
Vrijdag 28 september Rosariumhorst  
Nieck Oud en zoon Jack.  
 
Zaterdag 29 september  
Dick Mosch en overleden familie Mosch-
Steeman, Arie Kaagman, Albert Arens, Nel van 
Diepen-Noom, Jo de Jong-Karstens. 
 
Zondag 30 september  
Nico Heine, Frans Noom en Henny Noom-
Kruiver, Piet van Diepen, Henk Sombroek. 
 
Vrijdag 5 oktober Rosariumhorst  
Guurtje Hoogeboom-Mettes.  
 
Zaterdag 6 oktober  
Agnes Vrouwe-Kleij, Ton Joosen, Theodorus 
Jak, Cornelia Jak-van Steen, Guus en Tiny Jak-
Brakenhoff, Martinus Tjipjes en Cornelia 
Tjipjes-Schut, Jo de Jong-Karstens, Jan de 
Graaf en dochter Marjon, 
ouders Nielen, ouders de Graaf.  
 
Zondag 7 oktober  
Piet, Kees en Nico Vrouwe, Ad Pollemans en 
Johanna Pollemans-Verzet, Jan Koning en 
overleden familieleden, Johanna de Wit-
Limmen, Cornelis de Wit, Klaas van Diepen, 
Gré Apeldoorn-Kramer  en zoontje Gert, 
overleden familie Apeldoorn-v.d. Veer, Jan 
Breeuwer en overleden ouders en familie 
Breeuwer-Butter, Carlos Molina Flores, Rie 
Huijgen-Neelen, Jan van Oostveen.  
 
Vrijdag 12 oktober Rosariumhorst   
Nicolaas Boon en zoon Gert-Jan. 
 
Zaterdag 13 oktober  
Familie Beek-Dallee, Guus Jak en Tiny Jak-
Brakenhoff, Ans Kooij-van Daatselaar, Jo de 
Jong-Karstens, Nel van Diepen-Noom, 
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overleden familie Hogenstijn, Kees de Wit, 
Henk Sombroek. 
 
Zondag 14 oktober  
Johan Friedrichs en Corrie Friedrichs-
Swagerman, Alida Anthonia Noom-
Rozemeijer.  
 
Zaterdag 20 oktober  
Ge Mulder, Cornelia Neeft-Beentjes en 
Cornelis Neeft, Wil Strengman, Nelly Snijder-
Grootjen.  
 
Zondag 21 oktober  
Wiebe Dijkstra en voor zijn jarige zoon, Truus 
Brussel-van ’t Ent, Jan Molenaar en dochter 
Lidwina, Gerrit Boon, Nico Bleekendaal, 

Albert Kok, Agie Kok-Appelman en zoontje 
Siem, Lies Brussel-ter Laak, Kees en Bep Waij-
Molenaar.  
 
Vrijdag 26 oktober Rosariumhorst  
Nieck Oud en zoon Jack. 
 
Zaterdag 27 oktober  
Arie Kaagman, Albert Arens, overleden 
donateurs van de Stichting Fonds Vredenburg.  
 
Zondag 28 oktober  
Dick Mosch en overleden familie Mosch-
Steeman, Frans Noom en Henny Noom-
Kruiver, Gerard Kerkhoff, Henk Sombroek, 
overleden donateurs van de Stichting Fonds 
Vredenburg.  

 

In Memoriam 
 

Martha Greuter-Baltes 

Op zondag 1 juli is Martha Greuter-Baltes 

overleden in verzorgingscentrum Torenerf in 

Wormer. Ze werd geboren op 25 november 

1926 in Krommenie en mocht dus 91 jaar 

worden. Tijdens haar levensweg leerde zij 

Rinus Greuter kennen en zij trouwden elkaar. 

Heel graag wilden zij kinderen. Na veel 

verdrietige momenten en lang wachten werd 

hun dochter Mariëtte geboren. Samen 

hebben ze veel gereisd. De Alpen waren een 

favoriet vakantiedoel. Vele jaren hadden ze 

een caravan op de Veluwe. Aan de natuur, 

wandelen en fietsen beleefden ze veel plezier. 

Helaas werd haar man al lang geleden ziek en 

overleed hij in 1997. Ze woonde toen aan Het 

Middelpunt in Krommenie. Maar ook daarna 

heeft ze nog veel ondernomen. Verder kon ze 

genieten van haar planten. Ze werd oma van 

twee kleindochters op wie ze graag oppaste 

en met en voor wie ze veel heeft gedaan. Alle 

familieleden moest zij voor laten gaan in het 

sterven. Uiteindelijk ging het ook met haar 

minder en verhuisde ze naar Wormer. Maria 

nam in haar geloven een belangrijke plaats in. 

In de uitvaartdienst hebben we haar ook 

genoemd en op haar voorspraak gebeden. 

In de kleine kring van haar gezin is afscheid 

van haar genomen en is haar lichaam 

gecremeerd.  

 

Ans Hartman-van Nynanten 

Donderdag 12 juli is Ans Hartman-van 

Nynanten overleden op de bijzonder hoge 

leeftijd van 95 jaar. Ze werd geboren in 

België. Later kwam het gezin naar Breda waar 

zij opgroeide met drie broers en een zus. Na 

de bevrijding nam zij dienst bij het 

Vrouwelijke Hulpkorps, onderdeel van de 

Landmacht en was daar jaren sergeant. Ze 
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deed avondonderwijs en werkte als 

secretaresse bij een Kunstzijde fabriek en 

later bij diverse banken die telkens werden 

overgenomen. Ze bleef alleenstaand en had  

een druk sociaal leven gevuld met sport 

waaronder zwemmen en tennis en ze hield 

van reizen. Op één van die reizen kwam zij in 

de Alpen Wim Hartman tegen. Hij was 22 jaar 

ouder, maar het klikte en zij trouwden elkaar 

in 1964 en woonden aan het Weiver in 

Westzaan. Een goed huwelijk van 25 jaren 

hebben ze gehad waarin ze veel hebben 

gereisd over de hele wereld. De neven en 

nichten Hartman vertelden over een tante 

met een oprechte en warme interesse. En Ans 

mocht delen in hun daadwerkelijke zorg en 

nabijheid. Ze verhuisde naar de Zaanstroom in 

Wormerveer, ze moest ervaren dat haar 

lichaam niet meer deed wat zij wilde. Maar 

met grote wilskracht kwam ze steeds toch 

weer thuis. Via de inmiddels gesloten 

Amandelbloesem kwam ze enkele jaren 

geleden naar de Rosariumhorst waar ze trouw 

de kerkdiensten bezocht. Uiteindelijk is ze 

overgegaan. Ans was dol op kaarten en 

atlassen om plaatsen op te zoeken en reizen 

uit te stippelen. Nu is ze aan haar laatste reis 

begonnen, zonder routekaart maar een hand 

volgend die je gereikt wordt. Na de 

uitvaartdienst is haar lichaam gecremeerd. 

 

Annie Neelen-Godrie 

Zaterdag 28 juli is Annie Neelen-Godrie 

overleden op ruim 86-jarige leeftijd. Zij werd 

geboren in Wormerveer als jongste meisje. 

Haar jeugd was niet zo leuk en moeilijk. Na de 

school ging ze uit werken, wat vroeger 

betekende als dienstmeisje in de huishouding. 

Bij twee families heeft ze dat gedaan en zij 

bewaarde daar goede herinneringen aan. Op 

een dansavond ontmoette zij Gerard Neelen. 

Hij vroeg haar bij de laatste dans van die 

avond en daarna praatten ze nog wat verder. 

Het werd een levenslang verhaal. ‘Darling, 

save the last dance for me …’ klonk er in de 

uitvaart. Ze trouwden elkaar in 1958, 

woonden eerst in bij haar ouders, toen in een 

oude woning aan het Weiver en daarna in de 

van Limburg Stirumstraat. Op de renovatie na, 

toen ze een jaar aan de overkant woonden, 

hebben ze daar altijd gewoond. Hun drie 

dochters en zoon groeiden daar op en zij 

vertelden in de uitvaartdienst over een 

moeder die vol liefde zorgde voor haar gezin. 

Annie was het vaste baken in de familie. Thuis 

zorgde ze vol liefde en toewijding. Annie was 

geen vrouw van verenigingen, maar iedereen 

was er welkom. En op vele wijzen kon ze zich 

vermaken, muziek, puzzelen, eindeloos veel 

naaien en bordspelletjes doen. Ze werden 

oma en opa van tien kleindochters en een 

kleinzoon. Ze ging oppassen en veel 

ondernemen met de kleinkinderen. Prachtige 

verhalen zijn er in de uitvaartdienst over 

verteld. Inmiddels is ze ook al weer twee maal 

overgrootmoeder geworden. Moeilijk was het 

om te ervaren dat de ziekte van Alzheimer in 

haar leven kwam, en ondanks de goede 

liefderijke verzorging moest Annie uiteindelijk 

naar een Verpleeghuis. ‘We zijn dankbaar en 

vol bewondering voor de wijze waarop ze 

heeft geleefd’. In die geest is er met vele 

mensen afscheid van haar genomen en werd 

ze door haar kleindochters op de 

begraafplaats gedragen. Onder een 

wolkenloze hemel met een intens stralende 

zon hebben we haar begraven. 

 

Matthé Bruijns. 
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Bij de vieringen 
Met de septembermaand beginnen de 

scholen en vele verenigingen weer hun 

activiteiten. Hoewel het juist voor mensen die 

niet aan school verbonden zijn een moment is 

om nog even weg te gaan.  

Aangezien het Marcus evangelie een klein 

boekje is wordt er in de maand augustus altijd 

een uitstapje gemaakt naar het evangelie van 

Johannes. De maaltijd waarbij vijf broden en 

twee vissen voldoende zijn voor duizenden 

mensen is voor Johannes aanleiding om een 

hoofdstuk lang na te denken en Jezus aan het 

woord te laten over de betekenis van 

maaltijd, brood en eeuwig leven. Bij de 

evangelist Johannes is vanaf de eerste regels 

duidelijk dat Jezus de Christus is, het 

vleesgeworden woord van God.  

In al zijn verhalen komt dit terug en Johannes 

is daarbij vaak ‘lang van stof’. Inmiddels zijn 

we weer bij de ‘kort vertellende’ Marcus 

teruggekeerd en gaan we met hem verder op 

zoek naar wie die Jezus nu is. Het is bij hem 

een echte ontdekkingsreis. Marcus vertelt 

veel wonderverhalen en diverse malen 

verbiedt Jezus bij Marcus om te spreken over 

wat ze meemaken. Want pas aan het einde 

van zijn boekje wordt ten volle geopenbaard 

wie Jezus is, wanneer over het lijden en het 

kruis wordt verteld. We volgen Jezus in het 

verhaal dat Marcus over Hem vertelt, Hem 

achterna en daarbij omziende naar de Ander. 

 

Parkdienst 2018 
Op zondag 9 september verzamelen we ons in 

het Agathepark. Wanneer ik dit schrijf, begin 

augustus, is het al twee maanden zomer en is 

een regenbui zeer zeldzaam. Maar het warme 

zeewater en september kunnen best een 

natte combinatie vormen. Bij regen luiden we 

de klok van de Petruskerk en bent u daar 

welkom. 

De dienst, die om HALF ELF, 10.30 uur begint 

wordt muzikaal opgeluisterd door het 

Haarlems Accordeonorkest. We proberen als 

voorbereidende groep altijd gebruik te maken 

van de ruimtelijke omgeving die het park (of 

het schoolplein) biedt. De Openluchtdienst 

moet geen dienst zijn alleen zonder het dak 

van het kerkgebouw, We willen echt iets 

anders, iets nieuws brengen. Laat u dus 

verrassen. Dit jaar is het verhaal van Jakob en 

Ezau onze leidraad, met als thema: ‘Gezegend 

ben je’.  

De tweelingzonen van aartsvader en moeder 

Isaak en Rebekka vechten om als eerste 

geboren te worden. Ezau wordt de oudste, 

maar zijn broer Jakob verleidt hem met een 

pan linzensoep om zijn eerstgeboorterecht te  

 
verkopen. Wanneer vader Isaak het einde 

voelt naderen spannen Rebekka en Jakob 

samen om hun blinde vader te misleiden en 

de zegen van de eerstgeborene te verkrijgen. 

Ezau ontsteekt in grote woede en Jakob moet 

vluchten. Maar eerst gaat hij bij zijn vader 

langs om afscheid te nemen en hij ontvangt 

dan de zegen die eigenlijk voor hem bestemd 

is. Jakob krijgt dus twee zegens! Ook al had hij 

de zegen voor zijn broer niet afgenomen, dan 

had hij niet met lege handen gestaan. 

Vaak wordt het leven bepaald door het 

verlangen naar wat een ander heeft. Hoeveel 

mensen voelen zich niet ongelukkig omdat 

anderen altijd meer lijken te hebben dan 

zijzelf, al is het maar een nieuwe telefoon. 

Door het lenen van geld kan deze 

‘achterstand’ worden ingelopen, maar de 

schulden maken het leven niet gemakkelijker.  

Of hoeveel mensen kijken niet jaloers naar 

wie een ander is. Door het 

beroemde/beruchte Facebook kunnen 

mensen alleen de ‘hoogtepunten’ van hun 

leven laten zien, zodat jij ziet wat jij dan niet 

hebt. Of mensen geven zich helemaal om zelf 
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een ander te worden; het uiterlijk en gedrag 

van idolen wordt tot in detail geïmiteerd.  

Tal van conflicten in het groot en klein ont-

staan vanuit de jaloezie om te willen bezitten 

wat je ziet bij een ander. Jakob ontdekt in het 

verhaal van zijn leven dat de vervulling van 

zijn bestaan niet bestaat uit worden als zijn 

broer, maar uit worden waartoe hij zelf is 

bestemd is, namelijk om Jakob te zijn. De 

tweede, eigen zegen die hij ontvangt blijkt 

daar meer dan voldoende voor te zijn.  
 

De collecte tijdens de Parkdienst is bestemd 

voor het kinderfonds MAMAS in Zuid-Afrika. 

1.400 gewone, lokale vrouwen zien de 

extreme armoede van kinderen in hun eigen 

omgeving en zorgen voor opvang, scholing, 

medicatie en bovenal liefde. Alles wat nodig is 

om een kind gezond en kansrijk groot te laten 

worden. Samen hebben de MAMAS nu al 

meer dan 40.000 kinderen een toekomst 

gegeven. Truusje Mul van galerie Drie 

Swaenen uit Wormerveer zet zich bijzonder 

voor dit project in. Van afvalmateriaal maakt 

zij gelukspoppetjes die ze voor € 2 euro 

verkoopt, waarvan de volledige opbrengst 

naar de MAMAS gaat. Bij de parkdienst 

ontvangen alle bezoekers zo'n 

gelukspoppetje. We hopen natuurlijk op een 

overvloedige opbrengst voor dit mooie 

project. Meer hierover vindt u op 

www.kinderfondsmamas.nl   
 

Een praktisch puntje: als u een eigen stoel 

mee kunt nemen is dat zeer welkom. We 

proberen ook om stoelen naar het park te 

brengen. 

Wanneer: zondag 9 september 10.30 uur 

Waar:       Agathepark, Krommenie  
 

 

Startviering en Barbecue 
 

De Startviering vindt plaats op 23 september 

rond het nieuwe Jaarthema ‘Omzien naar de 

Ander’. Dat willen we met de parochies van 

onze regio verder handen en voeten gaan 

geven. Van harte welkom in deze viering mét 

Kinderwoorddienst! 

’s Middags houden we de inmiddels jaarlijkse 

barbecue voor al onze parochianen van 16 tot 

20 uur in onze Ontmoetingsruimte. 

Onze Petrusparochie kan alleen bestaan 

doordat er vele mensen zijn die daar 

daadwerkelijk hun bijdrage aan geven. Daar 

zijn we zo rijk mee, dat is niet in geld uit te 

drukken. U bent zelfs onbetaalbaar. Om iets  

van die dankbaarheid uit te drukken nodigen 

wij u, met uw partner, vriend of vriendin uit 

voor deze bijeenkomst met een drankje en 

een barbecue. 

Er is één maar, u dient zich wel aan te melden 

i.v.m. de organisatie en de inkoop. Dat kan tot 

uiterlijk zondag 16 september per e-mail:  

petrusvis@planet.nl of via onderstaande 

strook in de brievenbus van de pastorie. Doet 

u die dan even in een envelop? Anders raakt 

hij misschien zoek tussen de krantjes.  

Met dank voor al uw betrokkenheid, 

de parochieraad   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik / wij  komen met …  personen naar de barbecue op 23 september 

 

naam / namen 
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BRADERIE 
Op zaterdag 15 september is er de grote 

jaarlijkse braderie in Krommenie. Al jaren 

staan we er met een stand van de Raad van 

Kerken, waar we ook wat meer invulling aan 

willen geven: alleen wat folders en een 

stapeltje kerkenbladen nodigen niet echt uit 

om te blijven staan. Mensen uitnodigen in ‘de 

kerk van het dorp’, de Nicolaaskerk, gaat 

helaas niet omdat die tijdens de braderie 

wordt verhuurd aan de Schilderskring. 

Jarenlang verkochten we tegels met bijbelse 

fragmenten van Jaap de Koning, en boeken en 

cd’s voor de bestrijding van wereldse noden 

zoals de ellende in Syrië en de orkaan Irma op 

St. Maarten vorig jaar. Toen hadden we ook 

een spectaculaire opstelling om op de foto te 

gaan op de wereldbol. ’De wereld is Gods 

voetenbank. Laat die onze zorg zijn!’ Maar de 

regen maakte dat niet mogelijk. Met de 

barbecue hebben velen zich toen laten 

vereeuwigen.  

Dit jaar viel ons oog op de kapel aan Busch en 

Dam, gemaakt ter gelegenheid van het 125 

jaar bestaan van de IJsclub Nooit Gedacht. Of 

daar ooit een kapel gestaan heeft is mij niet 

bekend, maar deze is wel transportabel. Zo 

hebben we op de braderie een plaats om een 

kaarsje op te steken en een gebed omhoog te 

zenden. 

Welkom om even binnen te komen.  

Matthé Bruijns 
 

 

Berichten uit de gemeenschap 

Op zondag 23 september viert dominee 
Neeltje Reijnders dat zij 25 jaar geleden is 
beroepen als predikant in Westerbork. Vanuit 
Brussel kwam zij al weer acht jaar geleden 
naar Krommenie, waar ze op begeesterde en 
enthousiasmerende wijze voorgaat in de 
gemeenschap van de Nicolaaskerk. Van harte 
geluk gewenst.  

Collega dominee Bart Vijfvinkel, predikant van 
de PKN gemeente Assendelft, heeft een 
beroep aangenomen van de PKN gemeente in 
Wormer en gaat ons verband van Raad van 
Kerken in Krommenie verlaten. We zullen 
hem missen in onze gemeenschappelijke 
diensten. Iedere rol was hem op het lijf 
geschreven.

 

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 komend najaar. 
Wij hopen u te begroeten! 
 
 
 
 
 
 

Petruskerk: Snuiverstraat 2 
5 en 19 september 
3 en 17 oktober 
 
Nicolaaskerk: Kerkplein 1 
12 september 
10 oktober 
 
Leliekerk: Lisdoddelaan 1 
26 september 
24 oktober 
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Sam’s Kledingactie voor Cordaid Mensen in Nood 

Zaterdag 13 oktober is weer de jaarlijkse 
kledinginzamelingsactie van Sam’s 
Kledingactie voor Mensen in Nood. U kunt 
dan uw gebruikte kleding, schoeisel en 
huishoudtextiel in gesloten plastic zakken 
afgeven van 10:00 uur tot 13:00 uur bij de 
ingang van de Petrus kerk. 
 
Dit jaar gaan de opbrengsten van de 
ingezamelde kleding naar een bijzonder 
project in de Centraal Afrikaanse Republiek, 
een straatarm land midden in Afrika met bijna 
5 miljoen inwoners. Het land wordt al jaren 
geteisterd door burgeroorlogen en het is 
ontwricht door aanhoudend geweld. Bijna 
een miljoen mensen is hun huis ontvlucht en 
leeft als vluchteling. Bijna de helft van de 
bevolking heeft structureel te weinig voedsel, 
tweederde heeft geen toegang tot schoon 
drinkwater en gezondheidszorg. Onder deze 
zware omstandigheden schiet het onderwijs 
tekort. 
 
Basisonderwijs 
Cordaid is in 2017 een project gestart waarbij 
18 scholen in crisisgebieden in de Centraal 
Afrikaanse Republiek ondersteund worden. 
Het wordt uitgevoerd in samenwerking met 
het Ministerie van Onderwijs en lokale 
partners en kent een bijzondere manier van 

financiering. De financiële steun is afhankelijk 
gemaakt van de bereikte resultaten. Als een 
school goed presteert stelt zij daarmee de 
financiële ondersteuning veilig.  
Doel van het project is goed onderwijs aan 
kinderen van 6 tot 14 jaar, in het bijzonder 
kinderen die hebben geleden onder het 
geweld. Vaak zijn dit kinderen die na hun 
vlucht terugkeren naar hun geboortegebied. 
Meestal hebben ze dan al langer dan een jaar 
geen onderwijs meer gevolgd. Om het 
onderwijs weer op gang te krijgen zorgt 
Cordaid voor goede scholen en 
schoolmaterialen. Daarnaast biedt Cordaid 
hulp aan de dorpen waar de scholen staan en 
aan het onderwijspersoneel. 
Help mee met uw oude textiel: Dankzij uw 
kleding donatie aan Sam’s Kledingactie kan 
Cordaid Mensen in Nood mensen in 
rampgebieden helpen te overleven. 
Meer informatie over Sam’s Kledingactie en 
de gesteunde projecten op: 
www.samskledingactie.nl  
 
Wanneer: 
zaterdag 13 oktober 10.00 - 13.00 uur 
Waar:       ingang van de Petruskerk,  
                  Snuiverstraat Krommenie.         
 

 

Rooster   Kerkwerken 

Maandag   10 september  8.45 uur 

Maandag    8 t/m donderdag 11 oktober  
         grote schoonmaakweek!!!!! 
 
Marie-José Mooij 075-6216059 / 06-
37421977  
email: mariej.mooij@gmail.com  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie ook de poster op de achterzijde !!! 

http://www.samskledingactie.nl/
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KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord 

Krachtig, Betrokken en Ondernemend 

 
Voor de KBO, zowel in Noord-Holland als in 
Zaanstad, is dit een jaar met veel 
veranderingen. 
KBO Noord-Holland heeft dit jaar nieuwe 
statuten gekregen en een nieuwe voorzitter. 
Ook de afdelingen van de KBO in Noord-
Holland krijgen nieuwe statuten en een 
algemeen reglement. Daarover informeren 
wij onze leden via ons blad de KBO’er en op 
een Algemene Ledenvergadering. 
De afdelingen Wormerveer en Krommenie - 
Assendelft Noord hebben na overleg besloten 
om samen verder te gaan. Vandaar onze 
nieuwe naam: KBO Seniorenbelang 
Zaanstreek-Noord 
 
Algemene Ledenvergadering 
Op woensdag 3 oktober 14.00 uur in de 
Palmboom, met uitleg over het hoe en het 
waarom van de verzelfstandiging van de 
afdelingen in Noord-Holland en antwoorden 
op vragen over het afgelegde traject naar het 
ontstaan van de nieuwe statuten en het 
algemeen reglement. Leden kunnen de 
stukken opvragen bij voorzitter Peter Smit, 
pcs.smit@kpnmail.nl. 
Daarna maken wij er een gezellige middag 
van. 
 
Activiteiten 

 Bingo in Krommenie  
Wanneer: woensdag 26 
september 14:00 uur,  
Waar:       De Palmboom 
Kosten:    € 3,50 

 
SOOS in Wormerveer  
Wanneer: iedere donderdag 13.30 uur, m. i. v. 
donderdag 13 september 
Waar: Ontmoetingsruimte O. L. V. 
Geboortekerk, Marktstraat  
Kosten: € 1,50.  
U kunt hier klaverjassen, sjoelen en rummikub 
spelen of gewoon gezellig komen babbelen. 
 

 
Fietsen met SVK 

 Wanneer: dinsdag 11 
september vertrek 10:00 uur  
Waar: vanaf de voormalige 
Durghorst. 

 
Wandelen rond Krommenie 

Wanneer: donderdag 30 
augustus en 27 september 
10:00 uur  
Waar: vanaf Tante Tee aan de              
Noorderhoofdstraat. 
 

Klaverjassen (SVK) 
 Wanneer: elke vrijdagmiddag 
14:00 uur 
Waar: Pelikaan Krommenie  
Kosten: € 1,00 pp. 
 
 
Bedevaart naar Heiloo op 2 
oktober  

Al eeuwenlang komen mensen speciaal naar 
het kapelterrein Te Oesdom en vinden rust en 
bezinning in de mooie Mariakapel en in het 
stemmige park rondom. Al vanaf oktober 
1956 zijn parochianen van de  
St. Petrusparochie en leden van de 
ouderenbond KBO met elkaar op bedevaart 
gegaan naar Heiloo. Wij kunnen er met grote 
dankbaarheid op terugkijken! 
Vanzelfsprekend is iedereen ook dit jaar weer 
van harte uitgenodigd voor deze bijzondere 
middag, waarin we met gebed en gezang 
samen spiritualiteit kunnen beleven en waar 
we elkaar in de pauze tussen de twee 
vieringen kunnen ontmoeten, in het bijzonder 
onze ‘nieuwe’ leden uit Wormerveer.  
Wij hopen dat velen deze middag de weg naar 
de kapel zullen weten te vinden. En gaat u 
voor het eerst mee, dan weten we zeker dat u 
er geen spijt van zult krijgen! 
Pastor Matthé Bruijns zal ons deze middag in 
beide vieringen voorgaan in woord en gebed. 
In de pauze tussen de twee vieringen biedt de 
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KBO u in het welkomsthuis ‘Het Oesdom’ een 
kop koffie of thee aan met iets lekkers. 
Na de pauze wandelen we door het prachtige 
park terug naar de kapel, waar we de middag 
besluiten met een Lof met rozenhoedje met 
aandacht voor uw persoonlijke intenties. 
Ook dit jaar hebben we weer een bus 
gehuurd. We roepen u op daar gebruik van te 
maken onder het motto: ‘Uw bedevaart naar 
Heiloo begint in de bus!’ De busreis kost  
€ 7,50 p.p.  
 
Wanneer: dinsdag 2 oktober 
Vertrektijden en opstapplaatsen van de bus: 
12:30 uur vanaf Krommeniërweg 1, 
Marktplein Wormerveer 
12:45 uur vanaf het oude stationsterrein 
naast café De Remise 
12:47 uur vanaf Snuiverstraat hoek 
Weverstraat 
12:50 uur vanaf de voormalige Durghorst 
12:54 uur vanaf de bushalte Blok / 
Serooskerkestraat 

12:57 uur vanaf de Rosariumhorst 
13:00 uur vanaf de Uranuslaan bij de 
SuperCoop. 
U bent om ca. 17:30 uur weer terug bij uw 
opstapplaats. 
 
Aanmelden voor de bus kan zolang er plaats is 
bij:  
Truus Noom      - tel. 075-628 4002 
Marijke Klinge   - tel. 075-628 8454 of  email: 
Marijkeklinge@gmail.com 
Jannette Punt    - tel. 06 4751 0824 
Kosten: € 7,50 p.p. te voldoen op 
bankrekening: NL61 INGB 0003 396153 t. n. v. 
R.K. Bond van Ouderen te Krommenie o.v.v. 
‘bedevaart’.  
Contant bij aanmelding kan ook:  
Deelnemers uit Krommenie en Assendelft 
Noord bij Marijke Klinge, Spinozahof 31, 
Krommenie; 
Deelnemers uit Wormerveer bij Jannette 
Punt, Krommenieërweg 196, Wormerveer

 
Bridgen in de Palmboom 

  
Bridgen  
Hoe u het bridgespel ook beziet, 
het is ontspanning en meer niet! 
Al speelt u in de hoogste kringen, 
er zijn wel belangrijker dingen. 
 
Ook al hebt u dan het streven 
de top te halen in het bridgeleven, 
het lukt niet zonder uw maat, 
een partner die u terzijde staat. 
 
Doet die het fout, denk dan alras 
dat de vorige blunder van uw hand was 
en dat degene, die maakt de fout, 
daar zelf nog het meest om rouwt. 
 
Doet hij het goed, laat hem dit merken, 
want dat zal uw partnerschap versterken. 
Uw spel wordt er steeds beter van  
als u vertrouwen hebt in de vrouw of man. 
 
 
 

 
 
 
Speel bridge zonder haat of nijd,met veel 
plezier en verdraagzaamheid! 
 
Vorig seizoen zijn wij aan ziekte en overlijden 
helaas een aantal spelers kwijt geraakt. In het 
nieuwe seizoen, 2018-2019 kunnen wij dus 
weer leden gebruiken. Voor nadere 
informatie en aanmelding kunt u terecht bij:  
Joop Seitner, Venusstraat 38, 1562 ZB  
Krommenie  
Telefoon (075) 628 27 32  
E- mail jjhseitner01@hetnet.nl 
Wanneer: september tot en met april,  
       dinsdagmiddag 13.00 – 17.00 uur.  
Waar:         De Palmboom, Snuiverstraat  
                    Krommenie 

mailto:jjhseitner01@hetnet.nl


 

24 
 

Kerkenpad 2018, een verslag 
Drie maal zijn we op Kerkenpad geweest naar 
Elburg en Hierden. Mochten in voorgaande 
jaren de weersomstandigheden erg 
uiteenlopend zijn, dit jaar waren er in de 
categorie warm de gradaties: lekker warm, 
zeer warm en te warm. Driemaal een bus vol 
bedevaartgangers via de Flevopolders naar 
het oude Vestingstadje Elburg. In de 14e eeuw 
ommuurd en tegen de toenemende 
vuurkracht van kanonnen daarna met een 
vestingwal omgeven.  Alles binnen een 

rechthoek van 250 bij 400 meter, goed 
beloopbaar dus, zodat het rollator gehalte vrij 
hoog was. Een gevuld programma met een 
bezoek aan de Nicolaaskerk, ooit als katholiek 
kerkgebouw neergezet, door de protestanten 
overgenomen en nu druk gebruikt met maar 
liefst 800 kerkgangers van een ‘stevige’ 
hervormde gemeente. In de kerk zijn na 
restauraties restanten van middeleeuwse 
muurschilderingen onder de witkalk vandaan 
gekomen. Een mooi verhaal is dat van 
mevrouw Feith die op haar sterfbed haar 
erfgenamen hoorde ruziën over de erfenis en 
toen ze weer bijkwam en aanspreekbaar was 
via de notaris haar nalatenschap aan de 
bejaarden en de kerk naliet. Er kwam een 
reclameslogan in mijn hoofd op: ‘dat zouden 
meer mensen moeten doen’.  

Daarna was er een gezamenlijk bezoek aan de 
sjoel van Elburg. In de 18e eeuw kwamen 
vanuit het Oosten van Europa joden die het 
burgerschap van Elburg aanvroegen. 
Uiteindelijk was de groep zo groot dat men 
een eigen gebedshuis kon stichten. Door de 
deportatie en de moord op de Joodse 
bevolking is de synagoge na de oorlog 
gebruikt als verenigingslokaal, maar sinds een 
aantal jaren weer ingericht zoals het was:  
als een museum gebedshuis met 
indrukwekkende verhalen over de vermoorde 
leden van de gemeente.  
Na de lunch in de gastvrije Ichtuskerk even 
buiten de vesting was er een keuze uit drie 
musea. Het Bottermuseum, dat het verhaal 
vertelt over de verdwenen visserijvloot in de 
voormalige Zuiderzee, het Orgelmuseum in 
het oude stadhuis, en het Stedelijk Museum 
in het eeuwenoude Agnietenklooster, met 
een ooievaarsnest op de schoorsteen. Een 
vierde alternatief was verkoeling zoeken 
onder de bomenrijen op de vestingwal met 
soms een warme bries.  
Daarna in de bus naar Hierden waar de 
Norbertijnen in 1950 een gemeenschap 
hebben gesticht vanwege overbevolking in 
het klooster van Berne Heeswijk. Een 
vervallen kasteel werd een nieuw thuis. Leden 
van de gemeenschap vertelden over het 
Norbertijnse leven: Dienstbaar zijn waar dat 
mogelijk is. De komst van de paters in hun 
witte gewaden werd met argwaan bekeken in 
dit van oudsher protestantse deel van 
Nederland. Het ijs werd gebroken doordat 
paters ook oppasten bij families in de buurt 
wanneer ouders afwezig waren. In de kapel 
hebben we gevierd met als thema: Mensen 
van de weg. Norbertus was een gedreven 
verkondiger, die in Gennep geboren, in 
Frankrijk en Duitsland werkte en die naar de 
regel van Augustinus een kloosterorde 
stichtte: ‘Samen één van hart en één van ziel 
leven op weg naar God.’  
Buiten zagen we de prachtige vijver 
opdrogen. De eerste maal was de beek 
drooggevallen, de tweede maal was het water 
weg en de derde maal was de bodem 
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gescheurd  Ook onderweg naar het restaurant 
in de Harskamp zagen we op de Veluwe de 
gevolgen van de droogte op verdorde 
weilanden en akkers. 
Met een fel schijnende zon in het gezicht 
reden we naar huis. Drie geslaagde dagen van 
de 19e editie van het Zaanse Kerkenpad / 
Bedevaart / Dagje uit.  Bijzonder vanwege de 
gastvrijheid die we overal mogen ontmoeten 
op de plaatsen waar we ontvangen worden. 
Bijzonder vanwege de steeds weer groeiende 
contacten van mensen uit de Zaanse 
parochies. 
Waar we volgend jaar naartoe gaan, weten 
we nog niet, maar u bent de eerste die het 
leest.  
 
Matthé Bruijns en Ko Schuurmans 
 
 

  
Sjoel Elburg 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Priorij De Essenburg Hierden 
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Uit het Afleesboek van de Sint Petrusparochie 1950, 

nummer 38 
3 september 
Onze bibliotheek beschikt vanaf aanstaanden 
zaterdag over een honderdtal nieuwe boeken. 
Steunt zooveel mogelijk uw eigen Bibliotheek 
en U bent verantwoord. Wij vestigen er 
nogmaals de aandacht opdat men in geweten 
verplicht is niet naar een film te gaan waarvan 
men redelijkerwijze kan veronderstellen of 
zeker weet dat deze niet is goedgekeurd door 
de R.K. Keurings Commissie. Ouders waakt 
ook in deze over Uwe kinderen! 
 
10 september 
De collecte voor de armen in onze eigen 
parochie heeft opgebracht ƒ 211,–. We mogen 
er misschien nog even op wijzen, dat iedere 
tweede Zondag van de maand bij het uitgaan 
van de kerk met bussen gecollecteerd wordt 
voor onze eigen armen.  
 
17 september 
Zondag 24 september vieren wij met geheel 
de parochie de behouden thuiskomst van 
onze jongens uit Indië. Om 9.15 uur de 
plechtige Hoogmis met assistentie. Na de 
Hoogmis wordt door allen staande het eerste 
en het zesde couplet van het Wilhelmus 
gezongen (plechtig, maar niet te langzaam!) 
Onder alle H.H. Missen predikatie door 
Majoor-Aalmoezenier Croonenburg over 
Katholiek Thuisfront. ’s Avonds feestelijke 
viering in het gebouw. Wij menen er stellig op 
te mogen rekenen dat àl onze jongens die 
behouden uit Indië zijn teruggekeerd, niet 
alleen ’s avonds, maar ook ’s morgens in de 
hoogmis zullen present zijn. Zo mogelijk  
’s morgens en ’s avonds in uniform.  
 
24 september 
Wij zijn genoodzaakt er even op te wijzen dat 
de eerste schaal, die iederen Zondag op 
voorschrift van den Bisschop moet rondgaan, 
bestemd is voor Bijzondere Noden in het 
Bisdom. Het vierde zakje komt dus te 
vervallen. Collectes voor een bepaald doel, 
zooals voor de eigen kerk, voor het gebouw, 

voor St Pieterspenning of voor de 
Armen, zoo ook gelijk vandaag voor Katholiek 
Thuisfront hebben plaats met de oude 
koperen schalen.  
Het is aan jeugdige personen verboden om  
’s avonds in het Lof of in de Kruisweg boven 
een plaats te zoeken. Dit is totaal onnodig en 
geeft aanleiding tot oneerbiedigheid!.  
 
1 oktober 
Om 8 uur spreekt de bekende radiospreker, 
Pater Dr. J. Eijckeler, Montfortaan, in het 
gebouw, voor de leden van “Katholiek 
Krommenie” over het interessante 
onderwerp: “Hoe het Evangelie in de wereld 
kwam”. (….) Niet Leden van K.K. moeten 
hedenavond een kleine vergoeding betalen 
van ƒ 0.25.   
 
8 oktober 
Zaterdagavond, 14 october, om 8 uur in het 
gebouw een mooie Missiefilm: “Blanke 
Misdaad”. Toegangsprijs ƒ 0,75 
Mogen wij het kleine busje achter bij het 
Mariakapelletje voor de bloemen in de 
Octobermaand nog eens extra bij U 
aanbevelen?  
 
22 oktober 
Aanstaanden Zondag Christus-Koningfeest. 
Vooral ook aan de jongeren wordt gevraagd 
dien dag in zijn geheel hulde te brengen aan 
Christus Koning. Om 9.15 uur gezamenlijke 
Hoogmis; om 5 uur gezamenlijk Lof en om 
7.00 uur de opvoering van het prachtige 
toneelstuk: Doctor Faust. Een stuk van diepe 
ernst en pittige humor. Jongeren dan 14 jaar 
worden niet toegelaten.  
Zondag 5 november wordt hetzelfde stuk 
gegeven voor de ouderen. Gezien de 
ontzettende moeite welke gedaan wordt voor 
de jeugd, dus ook voor Uw kinderen, hopen 
wij dat U ook dit keer hen zult aanmoedigen 
door Uw belangstelling en te komen kijken 
naar hun prachtige spel.  
 

(samenstelling Corrie van Sijl) 
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 Grote kerk schoonmaakweek 2018 

 

Maandag 8 t/m Donderdag11 oktober  

Ochtend vanaf 8.30  

Middag en Avond in overleg 

 

Gezelligheid kent geen tijd!! 

Samen werken geeft veel plezier!!  

Koffie drinken met wat lekkers!! 
 

Vele handen maken licht werk 
 

   KOMT U OOK !!! 

 
het is voor een schone kerk!  

 

     

MarieJosé Mooij   06-37421977/ 075-6216059    email:mariej.mooij@gmail.com  

Grote  kerkschoonmaakweek 

2018 
 

 

 

 


