
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Rots 

 
Parochieblad St. Petrusparochie Krommenie / Assendelft-Noord 

      44e Jaargang nummer 7                                     oktober november, december 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 10 december. U kunt uw bijdragen 
aanleveren tot 26 november. 
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 ed.

mailto:redactie.derots@hotmail.com
mailto:pcs.smit@kpnmail.nl
mailto:redactie.derots@hotmail.com
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Pastoraal Voorwoord 
 

Leven om te sterven, sterven om te leven. 

 
In de herfst maakt de natuur zich op voor een 
nieuwe periode. De dagen worden korter, de 
natuur maakt zich klaar voor een rustperiode 
en behalve de Zaanse geuren van cacao en 
linoleum is er ook de geur van de herfst, van 
de vergankelijkheid. In deze periode vieren en 
gedenken mensen hun band met hen die zijn 
overleden. Op allerlei plaatsen binnen en 
steeds vaker buiten de kerken wordt dit vorm 
gegeven met lichtjesavonden. Levenden en 
doden houden een relatie met elkaar. Velen 
die dagelijks moeten leven met verlies voelen 
in dit soort dagen verbondenheid met hen die 
zijn voorgegaan.  
In onderzoeken naar kerkelijkheid en geloven 
blijkt dat het klassieke geloof in een 
hiernamaals afneemt. Maar tegelijker hoor ik 
bij afscheidsbijeenkomsten vele sprekers een 
leven na de dood verkondigen, want ‘ome Jan 
gaat gewoon door met vissen’. Er is een brede 
verscheidenheid aan wijzen van voortbestaan: 
in de hemel, verrijzenis, voortleven in 
herinnering, voortbestaan van de ziel, 
weerzien van dierbaren, reïncarnatie.  
In het christendom is dit leven na de dood 
verbonden met hoe jij op aarde hebt geleefd. 
Afbeeldingen van het laatste oordeel bij vele 
oude kerken geven bijna fotografisch weer 
hoe een goed leven tot de hemel leidt en een 
slecht tot de hel. In het moderne geloof van 
een leven na de dood doet je levensweg er 
niet meer toe: iedereen leeft voort.   
 
In de Bijbel wordt er zeer divers over leven en 
sterven gesproken. In het eerste of oude 
testament is er vaak geen sprake van een 
verder leven na de dood. De hemel is de 
plaats waar God woont en daar is geen ruimte 
voor stervelingen. De dood is het einde. Er 
komt een einde aan relaties, zelfs aan de 
relatie met God. Een ander geluid dat klinkt is, 
dat een rechtschapen en een met God 

verbonden leven een open einde heeft. God 
blijft trouw en laat het werk van zijn handen 
nooit varen. Na de dood is alles nog mogelijk, 
omdat God er is. De profeten geven een 
getuigenis dat een gemeenschap die dood 
leek opnieuw tot leven komt, een leven in het 
hier en nu, een herrijzen van mensen die geen 
leven meer hadden en het hier opnieuw 
krijgen. Steeds weer waren (en zijn) er 
gelovigen die door hun trouw aan God tot 
martelaar van hun geloof worden. In het boek 
van de Makkabeeën wordt over hun 
marteldood verhaald. Op het einde der tijden 
worden zij met hun verminkte lichaam tot 
leven gewekt. En natuurlijk is er het verhaal 
van Jezus’ opstanding, het getuigenis bij 
uitstek van leven over de dood heen. Christus’ 
verrijzenis is uniek, omdat hij niet aan het 
einde der tijden zal opstaan maar dat nu al 
doet. En zijn verrijzen zal ook gebeuren aan 
zijn volgelingen, maar dan aan het einde der 
tijden.  
In het verleden is er gedacht aan een hemel 
boven ons, met Petrus aan de poort of aan 
een onsterfelijke ziel, los van het lichaam. 
Maar sinds we met sterrenkijkers het heelal 
afspeuren zijn we die hemel nog niet tegen 
gekomen.   
Door Jezus’ optreden is de vernietigende 
macht van de dood doorbroken. De 
volgelingen lijden nog steeds onder het leven, 
ze gaan nog steeds dood, maar aan het einde 
van de weg wacht een nieuwe toekomst.  
Eén pagina is veel tekort om al die beelden 
van dat mysterie van sterven en leven te 
ontvouwen. We hebben daar elkaar en een 
mensenleven voor nodig, totdat we zelf in dat 
mysterie binnen gaan. Huub Oosterhuis dicht: 
van U is de toekomst – kome wat komt.  
 
Matthé Bruijns, pastor    
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Beste parochianen, 
 
Hieronder een kleine samenvatting van wat 
o.a. is besproken en afgehandeld in de laatste 
vergadering van het PU bestuur. 
 
De kerken in de krant 
Het bestuur heeft besproken hoe de 
afgelopen periode de communicatie naar de 
parochianen over de verkoop van de 
kerkgebouwen van Koog en Wormerveer is 
gegaan. We betreuren het ten zeerste dat een 
journalist met niet geheel juiste informatie 
ons voor was met een artikel in de Zaanse 
krant. Dit had niet moeten gebeuren. In de 
toekomst zullen wij er alles aan doen om u 
goed en tijdig te informeren. In Wormerveer 
en Koog zijn informatiebijeenkomsten 
geweest waarbij parochianen vragen konden 
stellen. 
  
Pastoraal 
Afgelopen periode waren er veel uitvaarten 
waarbij opgemerkt wordt dat, ondank de 
terugloop van kerkbezoek, op speciale 
momenten in het leven veel behoefte is aan 
pasorale zorg. 

 
 
Ongenode gasten 
Ook de kerk heeft wel eens last van ongenode 
bezoekers. Zo is in de Maria Magdalenkerk 
van Wormer de boktor aangetroffen. Gelukkig 
zijn we er op tijd bij en kan deze gast met z’n 
familie binnenkort worden verwijderd. 
 
Vitaliteits scan 
Het bisdom heeft in de ‘gespreksnotitie 
parochiebesturen’ zeven vitaliteitscriteria 
gegeven om de eigen, lokale situatie mee te 
evalueren. Via de Vitaliteitsscan en de 
vitaliteitsmonitor is het mogelijk om een 
beeld van de sterke en zwakke punten van de 
geloofsgemeenschappen te krijgen. De 
parochies hebben het verzoek gekregen deze 
vitaliteitsscan in te vullen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marga Breed 
Secretaris 

 

Willibrordzondag 2018  
 
De jaarlijkse Willibrordzondag werd in 1949 
ingesteld ter ondersteuning van het werk 
voor oecumene en evangelisatie van de 
Willibrordvereniging, een voorloper van de 
Katholieke Vereniging voor Oecumene. De 
heilige Willibrord is de patroon van de 
christenen in Nederland, katholieken en 
protestanten.  
 
 Wereldraad van Kerken Op 21 juni jl. was 
paus Franciscus op bezoek bij de Wereldraad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
van Kerken in Genève. De Wereldraad viert 
dit jaar haar 70-jarig jubileum. Paus 
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Franciscus werd enthousiast ontvangen door 
de vergadering van het Centraal Comité. 's 
Ochtends hield hij tijdens de oecumenische 
gebedsdienst in de kapel van de Wereldraad 
de homilie over de oecumenische 
pelgrimstocht van christenen en kerken op 
zoek naar herstel van eenheid en een 
geloofwaardig christelijk getuigenis in deze 
wereld. Zijn overweging sloot naadloos aan bij 
het motto dat de Wereldraad voor de viering 
van dit jubileum had gekozen: Samen 
wandelen, bidden en werken. 
 
Samen wandelen, bidden en werken is dit jaar 
dan ook het thema van de Willibrordzondag. 

De Katholieke Kerk is dan wel geen lid van de 
Wereldraad van Kerken, maar de 
samenwerking tussen de Wereldraad en de 
Katholieke Kerk is er niet minder om. Vandaag 
is de Katholieke Kerk wereldwijd een 
belangrijke pleitbezorger en voortrekker van 
de oecumenische beweging. De weg van de 
oecumene is een voortdurende oefening om 
met vallen en opstaan te wandelen in de 
Geest. Dat houdt voortdurende bekering in, 
maar is ook een bron van vrede en vreugde.  
Helaas is de reis langs die weg niet gratis, 
daarom is er in het weekend van 3 en 4 
november een deurcollecte.   

 
Country vanaf de kansel 
 

Johnny Cash muziekdienst in Grote Kerk Westzaan 
 

‘Het verhaal van “de verloren zoon” is ook van 
toepassing op het leven van Johnny Cash. Hij 
was verslaafd, raakte aan de grond maar 
kwam door het geloof weer op het rechte 
pad. Bij zijn terugkeer in de maatschappij 
kreeg de countryzanger een betere ontvangst 
van zijn publiek dan hij durfde te verwachten’. 
Dit is dan ook het thema van de gospel-
country-dienst op zondag 18 november in de 
Grote Kerk te Westzaan. 

De uit 1740 stammende kerk wordt voor één 
keer respectvol omgetoverd tot gospel-
saloon. Het Zin In Pop (ZIP)-team begon in 
mei met de voorbereidingen en volgens ds. 
Cornelis Visser stond het geheel al een maand 
later op de rails.  
Wat kunt u verwachten? Herkenbare country 
én diepgang. Het leven en de muziek van de 
Amerikaanse country-legende biedt genoeg 
ingrediënten om er zowel een pakkende 
muziekdienst van te maken als een met de 
nodige diepgang. Want los van herkenbare 
muzieknummers willen we in de donkere 
dagen voor kerst de bezoekers ook 
inhoudelijk een hart onder de riem steken. 
Herkenbare country-gospelmuziek is een 
goede brug tussen het leven van Johnny Cash 
en onze eigen levensvragen. Wist u 
bijvoorbeeld dat Johnny Cash in 1973 zijn 
album The Gospel Road uitbracht? 
Liveband Men in Black 
De live ondersteuning wordt geleverd door de 
band Men in Black. Deze acht man sterke 
formatie neemt de bezoekers mee op 
muzikale reis, compleet met cowboylaarzen 
en bijpassende hoed.  
Wees welkom! Zet wel gepast de 
cowboyhoed af als je de (klap)deuren van de 
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kerk binnenstapt en beleef gratis deze 
bijzondere muziekdienst bij kaarslicht.      
Wanneer: zondag 18 november 17.00 uur 

      kerk open 16.00 uur 
Waar        Grote Kerk Westzaan,     
       Torenstraat 1.  
Toegang    Gratis 

Maar:         collecte ten behoeve van 
de kerk en De Regenboog. De 
Regenboog zet zich in voor mensen 
die door dakloosheid, psychische 

klacht     en, drank- of drugsgebruik in 
de problemen zijn gekomen.  

 
Meer weten? predikant@pgwestzaan.nl of 
kijk op www.protestantse-gemeente-
westzaan.nl  
 
Heeft de Grote Kerk Westzaan op 18 
november ook echt klapdeuren? Bezoekers 
aan de Johnny Cash countrymuziekdienst 
gaan het beleven. 

 

         

mailto:predikant@pgwestzaan.nl
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Voor jong en voor oud(er) 

De feesten van eind oktober en begin november 
 

Halloween 31 oktober 

                  

Halloween is van oorsprong een oud 
Keltisch feest. De naam ‘Halloween’ komt van 
All Hallows Evening. Dat betekent letterlijk:  
‘De avond  voor Allerheiligen’. 
Allerheiligen wordt gevierd op 1 november. 
All Hallows Evening werd al snel verbasterd 
tot Halloween… 
 

In de Keltische kalender is 31 oktober de 
laatste dag van het jaar. Het nieuwe jaar 
begint op 1 november. Als alles goed was 
gegaan, was de oogst binnengehaald (voordat 
het te koud zou worden) en was er dus reden 
voor een oogstfeest.  
De Kelten in Groot-Brittannië geloofden ook 
dat de doden van het jaar dat ten einde was, 
op 31 oktober uit hun graf zouden komen. Je 
kon ze bij jezelf weglokken, door voedsel voor 
je deur te leggen.  
Om deze doden verder af te schrikken, 
droegen de levenden allerlei dierenmaskers 
en huiden. Ook nu verkleden de mensen zich 
op Halloween, vooral om elkaar schrik aan te 
jagen! 
 
 

Allerheiligen 1 november 
Heiligen zijn mensen die iets bijzonders 
hebben gedaan of die voor hun geloof zijn 
gestorven. Je kunt daarbij denken aan 
mensen die hun hele leven bezig zijn geweest 
om arme mensen te helpen, bijvoorbeeld 
Moeder Teresa. De meeste heiligen leefden 
honderden jaren eerder. Vooral in de eerste 
drie eeuwen werden veel christenen vervolgd 

vanwege hun geloof. Mensen die sterven 
voor hun geloof, worden ook wel martelaren 
genoemd. Vaak werden martelaren heilig 
verklaard door de Paus. Bekende heiligen zijn 
Sint Maarten en Sint  Nicolaas, Heilige Maria, 
de moeder van Jezus en Sint Jozef, de vader 
van Jezus.  

               
Het feest van Sint Maarten, die zijn mantel 
deelde met een arme bedelaar, vieren we op 
11 november. Dat is een bedelfeest: vlak voor 
de winter mochten arme mensen voedsel 
vragen. Nu vragen kinderen om snoep.   
 

Allerzielen 2 november 
Op Allerzielen 
herdenken we alle 
mensen die het 
afgelopen jaar zijn 
overleden. Veel 
mensen zetten 
bloemen op het graf 
van hun familie. 
In sommige landen is 
dat een enorm feest, 
compleet met picknick 

op het kerkhof. Ken je iemand die pas is 
overleden, dan kan je op 2 november speciaal 
aan die persoon denken. Op vrijdag 2 
november is er in onze kerk een speciale 
viering waarin iedereen uit onze parochie die 
in het afgelopen jaar is gestorven, en ook alle 
andere mensen die wij niet willen vergeten 
worden herdacht.  
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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:  2 november, 7 december  
                      13.30 -16.00 uur.  
Waar:         Achterschip Maria 
                      Magdalenakerk in Wormer  
Kosten:     € 2,50 per keer voor materiaal.  
Aanmelden: Liesbeth Patist-Dupon  
075 642 1111 stuurgroepvent@gmail.com 
 
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. De deelnemers 
krijgen ter voorbereiding via de e-mail 
achtergrondinformatie. Vooraf aanemelden is 
dus raadzaam.   
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. 
Wanneer: 23 oktober, 27 novemeber
 20.00 – 21.30 uur. 
Waar: Ontmoetingsruimte H.H. 
 Martelaren van Gorcum, Koog 
 a/d Zaan  
Begeleiding: Nicolette Schouten en Ben 
 Commandeur. 
Aanmelden: Liesbeth Patist-Dupon  
075 642 1111, stuurgroepvent@gmail.com 

 
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. 
In deze periode zijn er twee voorstellingen:  
Wanneer: woensdag 31 oktober 14.00 u.  
Waar: O.L.V. Geboorte, Marktstraat 4 
 Wormerveer  
Begeleiding: Liesbeth Patist 
  
Wanneer:  zaterdag 2 november 20.00 u. 
Waar: Ontmoetingsruimte St Petrus,  
 Snuiverstraat 2 Krommenie 
Begeleiding Matthé Bruijns.  

mailto:stuurgroepvent@gmail.nl
mailto:stuurgroepvent@gmail.nl
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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 
 
Dromen in de bijbel 

Er worden heel wat 
dromen gedroomd 
in de H. Schrift. 
Maar wat 
betekenen ze? 
Bekend zijn de 
dromen van Jozef, 
de zoon van Jacob. 
Ze brachten hem op 
de meest 
onverwachte 

plaatsen: in de put, in de gevangenis, maar 
ook aan het hof als onderkoning. Zijn dromen 
betekenden de redding voor Jacobs zonen in 
hongersnood.  
Bart Koet, diaken in ons bisdom en hoogleraar 
Nieuwe Testament en Vroegchristelijke 

Geschriften aan de Katholieke Universiteit 
Tilburg, gaat in op dromen in de bijbel in het 
algemeen en zoomt daarne in op de droom 
van aartsvader Jacob in Bethel (Genesis 28), 
en op de droom van koning Salomo (1 
Koningen 3). Neemt u vooral uw bijbel mee!  
 
Wanneer: vrijdag 9 november 20.00 u. 
Waar:  Pastorie  Odulphus,   
  Dorpsstraat 572 Assendelft 
Begeleiding:  Prof. dr. B.J. Koet. 
 
Messias: droom, werkelijkheid?  
 

       
        
Wij noemen ons Christenen, maar wat 
betekent dat eigenlijk? 
Hoe kijken we tegen de Messias aan? 
In dit leerhuis ontmoeten we een aantal 
beelden en bewoordingen van de Messias en 
Christus uit de schriften. Daar bij ontdekken 
we dat de verwoestingen van de tempels 
hierin een bepalende rol hebben gespeeld. 
Tot slot komen ook enkele vragen uit de 
Talmoed aan de orde: Komt de Messias (nog)? 
Of is hij al geweest? En hoe merken we dat 
dan? 
U bent welkom op een interactieve avond 
onder begeleiding van Kok Klever 
 
Wanneer:  donderdag 22 november 20.00 u. 
Waar:  Ontmoetingsruimte St Petrus, 
 Snuiverstraat 2, Krommenie 
Leiding:  Kok Klever.  
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Einde van het IDB 
 

Eind 2017 heeft het bestuur van het 
Interkerkelijk Diaconaal Beraad Zaanstreek / 
Waterland (IDB) in een vergadering met de 
deelnemende kerkgenootschappen en 
besturen van diaconieën en 
caritasinstellingen (PCI’s) besloten tot 
opheffing van het IDB. 
Na afwikkeling van een groot aantal zaken is 
het nu zover. Op donderdag 18 oktober a.s. 
wordt er in de Noorderkerk aan de 
Heijermansstraat in Zaandam een slotavond 
georganiseerd. De oorzaak is dezelfde als die 
men alom hoort bij verenigingen en andere 
organisaties: bestuursleden zijn vrijwel niet 
meer te vinden, al was het maar omdat veel 
(jongere) vrijwilligers weer een baan hebben 
aanvaard.  
 
Het IDB heeft samen met de Sociale 
Wijkteams thema-avonden over de Wmo en 
de veranderende zorg aangeboden. In de loop 
der jaren heeft het meegewerkt aan de 
oprichting van de Voedselbank in Zaanstad, 
de komst van de Stichting Present, de 
Diaconale Stichting Gevangenenzorg en een 
Zaanse afdeling van SchuldHulpMaatje, die 

allen passen binnen de doelstelling van het 
IDB.  
De eigen werkgroep Jodendom-Christendom-
Islam heeft veel gedaan op het gebied van 
integratie, onder meer door het organiseren 
van het Gemeenschappelijk Gebed. Deze 
werkgroep heeft zich onlangs aangesloten bij 
de (interreligieuze) Stichting Samenbindende 
Projecten.  
 
De Werkgroep Voorbereiding Kerkdiensten 
met Verstandelijk Gehandicapten Zaanstreek 
verzorgt in vele kerken in Zaanstad 
kerkdiensten. Ook dit werk gaat gewoon door. 
 
De werkgroep Zaans Interkerkelijk Noodfonds 
(ZIN) heeft in de loop der jaren veel financiële 
nood voor medemensen helpen oplossen. 
 

In 2011 is het Diaconaal Centrum / Inloophuis 
‘De Bron’ opgericht, dat een belangrijke rol 
speelt bij de integratie in de multiculturele 
wijk Poelenburg. Aangezien in dit huis het IDB 
kantoor heeft gehouden, blijft het een 
bijzondere plaats innemen, los van het mooie 
werk dat daar wordt verricht. 
 

Joop Seitner, voorzitter/secretaris  
  

Naar Rome en Assisi, april 2019 
 
Op verzoek van verschillende reisgenoten van 
onze laatste Parochiereis is er contact gezocht 
met TravelXL Reisbureau Mukro om de 
mogelijkheden voor een reis naar Rome en 
Assisi in de eerste week van april 2019 te 
bespreken. Onder voorbehoud van 
wijzigingen hier het voorstel.  
 
 
 

 
Zaterdag 30-03-2019, dag 1 
Reis van Amsterdam naar Rome. ’s Avonds 
een rondrit door Rome. 
Zondag 31-03-2019, dag 2 
Bezoek aan Galleria Borghese en Villa 
Borghese. Mooie stadswandeling, o.a. via de 
Spaanse trappen en de Trevifontein naar het 
Pantheon.  
Maandag 01-04-2019, dag 3 
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Bezoek aan de Santa Maria Maggiore en de 
Santa Prassede basiliek, kennismaking met 
het klassieke Rome. Hierna vrij. 
Dinsdag 02-04-2019, dag 4 
Bezoek aan de Sint-Pieter, het Vaticaans 
Museum en de Sixtijnse Kapel. Hierna vrij. 
Woensdag 03-04-2019, dag 5 
Reis naar Spoleto, Montefalco en Assisi, de 
stad van Franciscus. Na inchecken in het hotel 
vrij. 
Donderdag 04-04-2019, dag 6  
Wandeling door Assisi en bezoek aan onder 
andere: de St. Franciscus Basiliek, Santa 
Chiara Basiliek en de San Giorgio. Hierna vrij. 
Vrijdag 05-04-2019, dag 7 
’s Morgens stadswandeling door Perugia, de 
hoofdstad van Umbrië. Daarna terug naar 
Assisi, misschien via Eremo delle Carceri of de 
Portiuncula. Hierna vrij. 
Zaterdag 06-04-2019, dag 8 
In de loop van de dag terug naar Rome voor 
de vlucht naar Amsterdam. 
 
Reissom, bij 20 deelnemers: € 916,- per 
persoon  o.b.v. 2-persoonskamer.(onder 
voorbehoud). 
Toeslag 1-persoonskamer bedraagt: € 133,- 
 
Inbegrepen: vlucht Amsterdam – Rome v.v.; 
luchthavenbelasting en heffingen; vervoer ter 
plaatse in luxe touringcar; overnachting in  
2-persoonskamer op basis logies en ontbijt; 
entreegelden Galleria Borghese en Vaticaanse 
musea; audiosysteem; toeristenbelasting en 
begeleiding door een deskundige 
Nederlandssprekende SRC-reisleider. 
 
Niet inbegrepen: overige entreegelden,  
ca. € 45,- p.p.; ruimbagage KLM; openbaar 
vervoer op dag 2, 3 en 4; fooien; reis- en 
annuleringsverzekering en verplichte bijdrage 
aan het Calamiteitenfonds, € 2,50. 
 
NB! Het is een reis met vele wandelingen over 
ongelijke wegen met veel hoog en laag, een 
goede conditie is dus noodzakelijk. 
 
Heeft u belangstelling of wilt u zeker mee, 
meldt u dat dan vanaf 25 oktober 2018 per  

e-mail, een briefje of telefonisch aan 
ondergetekende. Graag uw naam, het aantal 
personen, uw adres en woonplaats, uw 
telefoonnummer en eventueel uw  
e-mailadres. Inschrijving op volgorde van 
aanmelding. Ook suggesties zijn welkom.  
De inschrijving sluit op 15 november. Op 19 
november is er een informatie- en 
boekingsavond bij TravelXL Reisbureau 
Mukro, Heiligeweg 41, 1561 DE  Krommenie. 
Hierover ontvangen de geïnteresseerden nog 
nader bericht. 
   
Peter Smit, J.H. Dunantstraat 33,  
1561 BB  Krommenie, tel. 075-6282517,  
e-mail: pcs.smit@kpnmail.nl  
 
 
 
 
 

mailto:pcs.smit@kpnmail.nl
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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 
 
‘t Kalf Zaandam 

H. Odulphus 
 
Assendelft 

Za 27 okt.  Eucharistie 
G. Noom 

Samenzang 

  Jubileumconcert 
Zaans 
Interkerkelijk 
Mannenkoor 

  Eucharistie  
N. Kerssens 
orgelspel 

Zo 28 okt. 
30e zo dhj 

Woord & Comm. 
K. Schuurmans 

Marbosko 

Woord & Comm. 
M. Bruijns 

Koor Rotsvast 

Woord & Comm. 
R. Casalod  

Caeciliakoor 

Eucharistie  
N. Kerssens 

samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 
Zang 

Woord & Comm. 
W. Waardijk 
Gemengd koor 

Eucharistie 
L. Beemster 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Caeciliakoor 

Vrij 2 nov. 
Aller-
zielen 

 
 
 
 
 
19.30 uur 
Gebedsdienst 
K. Schuurmans 
Marbosko 

 
 
 
 
 
19.30 uur 
Allerzielen viering 
M. Bruijns 
Rouwkoor 

 
 
 
 
 
19.30 uur 
R. Casalod 
Maria 
Magdalenakoor 

  
 
 
 
 
19.30 uur 
Requiem 
A. Goedhart 
Zang 

 10.00 uur 
Requiem 
N. Kerssens 
  
 

 
19.30 uur 
Gebedsdienst 
N. Kerssens 
Caeciliakoor 

10.00 uur 
Requiem 
F. Bunschoten 
Herenschola 
  

19.30 uur 
Gebedsdienst 
F. Bunschoten 
Lief en Leedkoor 

Za 3 nov.  Eucharistie 
G. Noom 
Samenzang 

  Eucharistie 
N. Kerssens 

  Eucharistie 
F. Bunschoten 
orgelspel 

Zo nov. 
31e zo dhj 

Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

Woord & Comm. 
A. Dijkers 
St. Caecilia 

DOP 
All Ages 

Allerzielen 
Woord & Comm. 
M. Bruijns   
Cantare 

Eucharistie 
A. Goedhart 
Zang 

Woord & Comm. 
J. Hoekstra 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Liturgiekoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Caeciliakoor 

Za 10 nov.  Eucharistie 
G. Noom 
Rotsvast 

  Eucharistie 
A. Goedhart 

  Eucharistie met 
orgelspel 
F. Bunschoten 

Zo 11 nov. 
32e zo dhj 

Woord & Comm. 
J. Hoekstra 
Marbosko 

Eucharistie  
J. Stam 
St. Caecilia 

Gezinsviering 
M. Bruijn 
Jeugdkoor 

Woord & Comm. 
K. Schuurmans 
Samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 
Zang 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Gemengd koor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
Caeciliakoor 
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 H.H. Martelaren 
van Gorcum 
Koog a/d Zaan 

St. Petrus  
 
Krommenie 

H. Maria 
Magdalena 
Wormer 

Onze Lieve Vrouw 
Geboorte 
Wormerveer 

H. Bonifatius 
 
Zaandam 

H. Jozef 
 
Zaandam 

H. Magdalena 
 
‘tKalf Zaandam 

H. Odulphus 
 
Assendelft 

Za 17 nov.  Woord & Comm. 
M. Bruijns 
Samenzang 

  Eucharistie 
A. Goedhart 

  Eucharistie 
N. Kerssens 
Herenschola 

Zo 18 nov. 
33e zo dhj 

Woord & Comm. 
A. Dijkers 
samenzang 

Woord & Comm. 
M. Bruijns 
St. Caecilia 

DOP 
Caeciliakoor 

Woord & Comm. 
T. Molenaar 
Cantare 

Eucharistie 
A. Goedhart 
Zang 

Woord & Comm. 
J. Hoekstra 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Koor Da Capo 

Za 24 nov.  Eucharistie  
G. Noom 
samenzang 

  Eucharistie 
N. Kerssens 

  Eucharistie F. 
Bunschoten 
orgelspel 

Zo 25 nov. 
Chr. 
Koning 

Woord & Comm. 
M. Bruijns 
Marbosko 

Woord & Comm. 
K. Schuurmans 
Rotsvast 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Caeciliakoor 

Woord & Comm. 
A. Dijkers 
Samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 
Zang 

Woord & Comm. 
W. Waardijk 
Gemengd koor 

Eucharistie 
N. Beemster 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Caeciliakoor 

Za 1 dec. 
 

 Eucharistie  
G. Noom 
Samenzang 

  Eucharistie 
A. Goedhart 

  Eucharistie 
F. Bunschoten 
orgelspel 

Zo 2 dec. 
1e advent 

Woord & Comm. 
T. Molenaar 
samenzang 

Woord & Comm. 
M. Bruijns 
St. Caecilia 

Woord & Comm. 
J. Hoekstra 
All Ages 

Eucharistie  
G. Noom 
Cantare 

Eucharistie 
A. Goedhart 
Zang 

n.n.b. Eucharistie 
N. Kerssens 
Liturgiekoor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Caeciliakoor 

Za 8 dec.   Woord & Comm. 
M. Bruijns 
Rotsvast 

  Eucharistie 
N. Kerssens 

  Eucharistie 
F. Bunschoten 
orgelspel 

Zo 9 dec. 
2e advent 

Woord & Comm. 
K. Schuurmans 
Marbosko 

Eucharistie  
J. Stam 
St. Caecilia 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Caeciliakoor 

Woord & Comm. 
M. Bruijns 
Samenzang 

Eucharistie 
A Goedhart 
Zang 

n.n.b. Eucharistie 
N. Kerssens 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
Caeciliakoor 

 
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.   n.n.b.= nog niet bekend. 
Op elke 1e vrijdag van de maand eucharistieviering in de H. Bonifatius om 9.30 uur en in de H. Odulphus om 10.00 uur. 
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        Kerktijden Petrus Parochie 

 

   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  
     

   Gedachtenis van de overledenen  
Vrijdag 2 november 19:30 Allerzielen m.m.v.  Het Rouwkoor 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns 
    

   31e zondag door het jaar 

Vrijdag 2 november 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 
Zaterdag 3 november 19:00 Eucharistieviering met Samenzang 

   Voorganger: Pater G. Noom  
Zondag 4 november 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor A. Dijkers  
     

   32e zondag door het jaar  

Vrijdag 9 november 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 
Zaterdag 10 november 19:00 Eucharistieviering m.m.v. Rotsvast 

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

   Voorganger: Pastor J. Stam  
     

   33e zondag door het jaar  
Vrijdag 16 november 15:30 Oecumenische viering in Rosariumhorst 

   verzorgd door de Ned. Gereformeerde kerk 
Zaterdag 17 november 19:00 Woord- en Communieviering met Samenzang 

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

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
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   Feest van Christus Koning  

Vrijdag 23 november 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 
Zaterdag 24 november 19:00 Eucharistieviering met Samenzang 

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

   Voorganger: Pastor K. Schuurmans 
     

   1e zondag van de Advent  
Vrijdag 30 november 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 1 december 19:00 Eucharistieviering met Samenzang 
   Voorganger: Pater G. Noom  

Zondag 2 december 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

 
 

  Voorganger: Pastor M. Bruijns  

   2e zondag van de Advent  
Vrijdag 7 december 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 8 december 19:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns  

Zondag 9 december 10:00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorganger: Pastor J. Stam  
     

   3e zondag van de Advent  
Vrijdag 14 december 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 15 december 19:00 Eucharistieviering met Samenzang 
   Voorganger: Pater G. Noom  

Zondag 16 december 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorganger: Pastor S. Baars  

 
 
 

 
  In Memoriam  
 

 
Cor Hoogeboom 
Op donderdag 16 augustus is Cor Hoogeboom 
overleden op de leeftijd van 90 jaar. Hij 
groeide op in Waarland. Zijn ouders 
overleden toen hij nog jong was. Hij kreeg 
TBC en moest kuren. Hij werd knecht in de 
tuinbouw en de veehouderij en kwam in 1954 
vanwege het werk in de industrie naar de 
Zaanstreek, bij de Lum en later Eurocol. Hij 
trouwde met Toos Bleeker en zij kregen twee 
dochters. Na de Volwerf en de van  

 
Henegouwenstraat woonden zij vele jaren 
aan de Blauwe Arendstraat en later ging Cor 
naar ‘Over de Helft’ aan de Zamenhoffstraat. 
Zijn vrouw overleed in 1979. Cor moest alleen 
zijn weg vervolgen in het opvoeden van zijn 
beide kinderen. Een hechte band is er 
gegroeid en gebleven. Samen op vakanties, 
op de fiets, ontelbare kilometers zijn er 
afgelegd. Eindeloze ritten heeft Cor gemaakt 
op familiebezoek of zomaar een rondje. Op 
zijn eigen bescheiden wijze was hij aanwezig, 
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een man van weinig woorden, maar heel 
trouw in wat hij deed. Zo’n dertig jaar lang 
heeft hij liturgieboekjes gevouwen op de 
pastorie, later nam hij ze mee naar huis en 
kwam hij op de fiets het thuiswerk weer 
afleveren. Ook het nieten van De Rots 
behoorde tot zijn taken. De finishing touch, 
altijd keurig afgewerkt. Trouw was hij ook in 
het komen naar de kerk om de liturgie mee te 
vieren. Hij heeft het gedaan totdat hij door de 
darmkanker niet meer kon komen. Met veel 
plezier en toewijding heeft hij gebiljart en 
heel wat prijzen gewonnen en ook 
klaverjassen heeft hij altijd van harte gedaan. 
Zijn 90e verjaardag in februari is groots 
gevierd, daarna een weekend weg, zoals 
vaker, met de familie. Daar heeft hij naar toe 
geleefd. Daarna is Cor lange tijd opgenomen 
geweest in hospice De Schelp waar hij met 
veel liefde en zorg is omringd. Lang hebben 
we in de voorbede voor hem gebeden om 
kracht en thuiskomst. In de avondwake en 
uitvaartdienst is hij uitgeleide gedaan en zijn 
lichaam is gecremeerd. 
 
Dorothea Wijker-van Batum 
Op dinsdag 21 augustus is Dorothea Wijker-
van Batum overleden op haar bijzondere 
leeftijd van 101 haar en 9 maanden. De 
laatste keer dat ik haar sprak in de 
Rosariumhorst zaten we aan tafel samen met 
twee 99-jarigen, en ik kreeg een uitnodiging 
voor de verjaardag van mevrouw Van Ingen 
(zie hieronder). Mw. Wijker sprak toen de 
woorden: ‘pas maar op, we zijn maar mensen 
van de dag’. Veertien dagen later is ze verder 
gegaan. (Matthé Bruijns) 
Op zaterdag 25 augustus hebben haar gezin, 
familie, parochianen en andere bekenden 
afscheid genomen van Doortje Wijker-van 
Batum in de Petruskerk, waar zij heel wat 
keren haar geloof heeft gevierd en beleefd. 
Het begin van haar leven speelde zich af in 
Velsen waar zij ter wereld kwam. Haar goede 
zorgen besteden: dat was haar leven. 
Natuurlijk primair aan haar eigen gezin. Haar 
kinderen Ria, Bert, Joke en Willem hebben dat 
volop aan den lijve ervaren. Maar ook vele 
anderen hebben baat gehad bij haar zorgende 

handen, die veel dingen in goede banen 
leidden. In de verpleging was ze van vele 
markten thuis. Toegewijd stond ze mensen 
bij, thuis en op andere locaties als Huize 
Barkelo aan de Vlusch. Voordat Doortje 
trouwde was zij gedurende 15 jaar religieuze 
bij de Kleine Zusters van de H. Jozef, en was 
zij onder de naam Zuster Hildegrard 
kraamverzorgster. Rond geboorte en het 
begin van het leven hielp Doortje heel wat 
zuigelingen op weg, stond ze er bij en zag toe 
op welzijn en gezondheid van moeder en 
kind. Uiteindelijk, dat zal na veel wikken en 
wegen zijn geweest, besloot zij, dat dit toch 
niet haar leven, haar roeping was. Ze kwam 
terug naar huis, en paus Pius XII dispenseerde 
haar officieel van haar geloften, zodat zij, 
zoals dat nog wel wordt gezegd, weer ‘de 
wereld in’ kon. Zo kwam het dat ze op 8 juni 
1950 als Doortje van 
Batum trouwde met haar 
buurjongen Jaap Wijker, 
een schipper. Ze zette haar 
verpleegwerk voort, maar 
ook het moederschap was haar op het lijf 
geschreven. Goede ervaringen van haar leven 
als zuster te midden van medezusters, de 
wijsheid, het geloof, nam ze mee. Het had 
haar mede gevormd tot de vrouw tot wie zij 
uitgroeide. Als dochter, vrouw, moeder en 
oma zorgde Doortje dat het niemand aan iets 
ontbrak. Toen Jaap in 2004 overleed wist ze 
dat te aanvaarden: ’t is goed zo. 
Zelfstandigheid en betrokkenheid waren en 
bleven haar kenmerken. Een mooi mens heeft 
ons verlaten, iemand met een ijzeren 
geheugen, een opvallend positieve inslag, en 
een levensverhaal van 101 jaren. Na de 
kerkelijke uitvaartliturgie volgde een 
samenzijn in de aula voorafgaand aan de 
crematie van haar gestorven lichaam. We 
vertrouwden haar toe aan de onbegrensde 
toekomstdroom van God, maar blijven haar 
gedenken. Dorothea, rust zacht. 
Floris Bunschoten, pr. 
 
Marie van Ingen-Elshuis 
Woensdag 16 september is Marie van Ingen-
Elshuis overleden op haar bijzondere leeftijd 
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van 99 jaar en 6 maanden. Ze zag uit naar de 
voltooiing van haar 100e levensjaar en was al 
lang bezig met mensen daarvoor uit te 
nodigen. Ze werd geboren op 9 maart 1919 in 
het Twentse Albergen. Daar, in de buurt van 
Tubbergen, hadden haar ouders een hotel en 
restaurant. Van jongs af aan werd je geacht je 
bijdrage daar aan te leveren. Om aan 
gedwongen tewerkstelling in Duitsland te 
ontkomen dook de Krommeniër Wim van 
Ingen tijdens de Tweede Wereldoorlog onder 
in Twente en leerde daar zijn Marie kennen. 
In de zomer van 1948 trouwden zij elkaar en 
Marie kwam naar de Zaanstreek. Door de 
woningnood was er inwoning en verhuizing 
en uiteindelijk kwamen ze in het ouderlijk huis 
van Wim aan het begin van het Weiver. In 
1949 werd hun dochter geboren. Zij bleef hun 
enige kind. Wim werkte als chauffeur en later 
als monteur. Marie zorgde voor het 
huishouden. Al ‘vroeg’ gingen zij met de auto 
op pad om met een bungalowtent te 
kamperen. Later kwam er een stacaravan in 
de Achterhoek waar ze vele seizoenen met 
veel plezier en contacten hebben gestaan. Ze 
werden oma en opa van een kleinzoon en -
dochter. Al in 1996 overleed haar Wim. 
Marie werd later overgrootmoeder. Haar 
domein was haar huis aan het Weiver. Daar 
leefde zij en daar verzamelde zij, want spullen 
wegdoen vond ze moeilijk. Je kon het altijd 
nog ergens voor gebruiken. Ze was lid van de 
Vrouwenbond en zondags hoorde het bezoek 
aan de kerk tot een vast onderdeel. Het viel 
haar zwaar dat ze zich door het ouder worden 
moeilijker kon verplaatsen. Door een val 
kwam ze in de Rosariumhorst terecht en bijna 
moest ze op 98-jarige leeftijd weer naar huis 
omdat ze ‘te goed’ was. Trouw was ze ook in 
de Rosariumhorst weer bij de kerkdiensten. 
‘Zij was het leven nog niet moe, maar haar 
lichaam was er wel aan toe’, stond er boven 
de rouwcirculaire. Na een gezond en actief 
leven is Marie van Ingen op de respectabele 
leeftijd van 99 jaar vredig ingeslapen. In de 
uitvaartdienst hebben we haar gelovig 
uitgeleide gedaan en haar lichaam is begraven 
in het familiegraf, bij haar Wim. 

Piet Boon 
Zondag 30 september is Piet Boon overleden 
in het ZMC. Hij was daar opgenomen omdat 
hij zijn heup had gebroken na een val in de 
Rosariumhorst. Op 10 februari 1930 werd 
Petrus Maria Boon geboren in Assendelft, 
waar hij opgroeide. Hij begon als jongste 
bediende en, zoals Piet zei, hij is dat altijd 
gebleven bij de Blikfabriek en bij Krijt 
papierhandel. Meer dan in zijn werk vond hij 
zijn voldoening in het leven in het bezig zijn 
met creatieve zaken. Zijn vader Bruin Boon 
schreef gedichten. Zo stonden boven de 
circulaire woorden uit zijn vaders pen: ‘Ik ben 
altijd een artist geweest en hield van schone 
dingen.’ Piet was vaardig met zijn handen, 
altijd was hij wel bezig, met tekenen, 
knutselen, figuurzagen. Hij leerde Betty Jak 
van het Verenigingsgebouw in Krommenie 
kennen en na vijf jaar verkering trouwden zij 
elkaar in 1959. Drie dochters en een zoon 
werden er geboren uit hun liefde en ze 
woonden heel lang in De Lange Heit, daarna 
zes jaar in De Vlinder in Assendelft en de 
laatste anderhalf jaar in de Rosariumhorst. 
Piet hield van de natuur, de seizoenen. 
Eindeloos veel fietstochten heeft hij gemaakt, 
altijd met het oog op de natuur en vaak ook 
gecombineerd met een bezoek aan een 
museum. Piet en Betty mochten opa en oma 
worden van acht kleinkinderen, die door hun 
opa werden ingeleid in de creativiteit. 
Bijvoorbeeld in het knippen van 
papierpatronen waarvan de mooiste 
onderzetters werden gemaakt. In de 
gemeenschap van St. Petrus heeft hij met 

name in de jaren 
van het Thematisch 
Koor tekeningen 
gemaakt bij de 
thema’s en de 
invulling die de 
liturgische 
tekstgroepen hem 
 aanreikten. Ook de 

logo’s voor de jaarthema’s waren van zijn 
hand, altijd met grote precisie en in zwart-wit, 
handig voor de drukker, maar Piet kon ook 
wel eens wat zwart-wit zijn. Ieder streepje en 
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ieder puntje werden met grote aandacht aan 
het papier toevertrouwd, zoals de 
middeleeuwse kunstenaars dat ook deden. Zij 
werkten vanuit de ervaring dat zij hun 
talenten niet van zichzelf hadden, maar van 
God gekregen en signeerden daarom hun 
werk niet. Zo werkte Piet veelal ook anoniem. 
Maar u zult tekeningen van zijn hand zeker 
herkennen en nog lang blijven tegenkomen, 
want ze dragen een tijdloze boodschap met 
zich mee. Zo ook de afbeelding die de 
avondwake-liturgie siert en die we bij zijn in 
memoriam plaatsen. Vaak hadden zijn 
tekeningen ook een horizon. Hijzelf is nu die 
horizon overgegaan. Na de uitvaartdienst in 
de kerk is zijn lichaam aan de aarde 
toevertrouwd.  
 
Henny Breeuwer-Visser 
Zondag 30 september is Henny Breeuwer -
Visser overleden op de leeftijd van 61 jaar. Ze 
werd geboren in IJmuiden en het gezin Visser 
kreeg twee meisjes en twee jongens. Haar 
zusje overleed als baby in Afrika aan de 
malaria toen het gezin daar een jaar verbleef. 
Na haar opleiding werkte zij bij de Hoogovens, 
Van Gelder Papier en de Tufton. Henny leerde 
Nico Breeuwer kennen en geen kanaal was 
breed genoeg om hun liefde te scheiden. In 
1977 trouwden zij elkaar. Ze woonden op de 
Kervelflat en later de Zonnelaan. Daar kregen 

zij een zoon en een dochter. Henny werkte in 
de thuiszorg, deed aan kinderopvang en 
voerde administraties. Ze verdiepte zich in 
astrologie, was betrokken bij buurthuis De 
Pelikaan en zong mee in het rouw- en 
trouwkoor van de Petrusparochie. Henny was 
een bereikbare vrouw die open heeft gestaan 
voor vele mensen. Ze had een rotsvast 
vertrouwen in het goede en wilde de 
helpende hand bieden. Vaak zei ze: ‘wat 
hebben we het goed samen’.  Ze mochten opa 
en oma worden van een kleindochter. Vele 
jaren was er de caravan op Texel en op de 
Veluwe. Heerlijk er even uit met de honden. 
Met haar gezondheid heeft Henny veel pech 
gehad. Diverse malen kanker in haar lichaam 
en ondanks vele behandelingen en haar 
positieve inzet kwam het einde dan toch nog 
snel en is zij thuis overleden. In het 
uitvaartcentrum was het afscheid en in een 
grote kring hebben we Henny op een warme 
en stralende oktoberdag begraven aan de 
Eikelaan.  
 
Matthé Bruijns 
 
 
 
 
 

 
Bij jouw afscheid 
 
Jouw ogen die nu niet meer zien, 
zullen gezien worden door de Liefdevolle; 
Jouw oren die ons niet meer horen, 
zullen nu geraakt worden door engelenkoren; 
Jouw woorden neergelegd in onze harten, 
zullen door ons worden doorgegeven, 
Jouw daden die nu zijn stilgelegd 
zullen we eindeloos doorvertellen;  
Jouw doorzettingsvermogen en jouw kracht 
zullen onze inspiratie zijn 
in ons leven van morgen…. 
 
 
 

 
 
 

 
 
Nee lief mens, 
jouw spirit en jouw humor zullen ons 
nooit verlaten. 
We raken over jou 
nooit uitgesproken 
want je hebt ons hart geraakt 
en ons ten diepste geroerd 
om wie je bent geweest 
om wat je hebt gezegd 
en om wat je hebt gedaan, 
Jij was voor ons uniek 
geen ander zal ons liever zijn dan jij. 
 
Ria Casalod-Brakenhoff  
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GEBEDSINTENTIES 
 

 

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  
Bernard Ssengooba en zijn vader John Baptist 
Ssempa (jaardienst), Dick Mosch en overleden 
familie Mosch-Steeman, Frans Noom en 
Henny Noom-Kruiver, Gerard Kerkhoff, Henk 
Sombroek, overleden donateurs van de 
Stichting Fonds Vredenburg.  
 
Vrijdag 2 november Rosariumhorst   
Guurtje Hoogeboom-Mettes, Tinie Petra-Boon 
en Jan Petra, Nicolaas Boon en zoon Gert-Jan 
Boon. 
 
Vrijdag 2 november Allerzielenviering  
Theodorus Jak, Cornelia Jak-van Steen, Guus 
en Tiny Jak-Brakenhoff, Toos Jak-Jongkind, 
overleden familie de Beer, Jan Koning en 
overleden familieleden, Johanna de Wit-
Limmen, Cornelis de Wit, Klaas van Diepen, 
Ge Mulder, Leo Molenaar, Alida Anthonia 
Noom-Rozemeijer, Truus Brussel-van ’t Ent, 
Nel van Diepen-Noom, Piet van Diepen, 
Cornelia Neeft-Beentjes en Cornelis Neeft, Wil 
Strengman, Atie Rijkhoff-Nielen, Jan de Graaf 
en dochter Marjon, ouders Nielen, ouders de 
Graaf, Trien Boon-Dekkers en Koos Boon, 
Henk Elings en zoon Roy, Jansje Roet-de 
Graaf, Chris Maijer, Wim den Ouden en Mien 
den Ouden-Mathijssen, Jan Huygen en Lien 
Huygen-Zuidervaart, overleden leden van de 
Uitvaartvereniging Geloof, Hoop en Liefde, 
overleden leden van de Katholieke Bond van 
Ouderen.   
 
Zaterdag 3 november    
Ton Joosen, Martinus Tjipjes en Cornelia 
Tjipjes-Schut, Agnes Vrouwe-Kleij, Rene van 
Tunen, Cor Hoogeboom. 

Zondag 4 november    
Piet, Kees en Nico Vrouwe, Ad Pollemans en 
Johanna Pollemans-Verzet, Jan Koning en 
overleden familieleden, Gré Apeldoorn-
Kramer en zoontje Gert, overleden familie 
Apeldoorn-Kramer, Ans Hartman-van 
Nynanten, Doortje Wijker-van Batum.  
 
Vrijdag 9 november Rosariumhorst 
Nicolaas Boon en zoon Gert-Jan.  
 
Zaterdag 10 november  
Familie Beek-Dallee, overleden familie 
Hogenstijn, Siem Bloetjes en z´n zoon Jantje, 
Kees de Wit, Jaap Room, Henk Sombroek, 
Annie Neelen-Godrie.  
 

Zondag 11 november  
Johan Friedrichs en Corrie Friedrichs-
Swagerman, Piet van Diepen, overleden 
familie van Gerven-Kaskes.  
 

Zaterdag 17 november  
Jan de Graaf en dochter Marjon, ouders 
Nielen, ouders de Graaf, Nelly Snijder-
Grootjen, Rens Rouwendaal en Trees 
Rouwendaal-Huygen, Theo Huygen en Trien 
Huygen-Moerkamp, Nico Rouwendaal en 
Truus Rouwendaal-Schaap. 
 

Zondag 18 november  
Wiebe Dijkstra en overleden familie, Gerard 
Kerkhoff, overleden familie Kerkhoff-
Posthuma, Jan Breeuwer en overleden ouders 
en familie, Jaap Kraakman en Jo Kraakman-
Borst, Cornelis Hijne, Antonia Johanna Hijne-
van Rosmalen, Cor Hijne, Ad Melsen. 
 

Vrijdag 23 november Rosariumhorst  
Nieck Oud en zoon Jack. 
 

Zaterdag 24 november  
Gerrit Boon, Nico Bleekendaal. 
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Zondag 25 november  
Dick Mosch en overleden familie Mosch-
Steeman, Frans Noom en Henny Noom-
Kruiver, Henk Sombroek, Kees en Bep Waij-
Molenaar, Martha Greuter-Baltes en Rinus 
Greuter, Jaap en Gre Wagensveld-Molenaar.  
 

Zaterdag 1 december  
Carlos Molina Flores, Rie Huijgen-Neelen, 
Agnes Vrouwe-Kleij, Rene van Tunen, Cor 
Hoogeboom.  
 

Zondag 2 december  
Jaap Noom, Jan Molenaar en dochter Lidwina, 
Atie Rijkhoff-Nielen, Albert Kok, Agie Kok-
Appelman en zoontje Siem, Ans Hartman-van 
Nynanten, Doortje Wijker-van Batum.  

Vrijdag 7 december Rosariumhorst   
Guurtje Hoogeboom-Mettes.  
 

Zaterdag 8 december  
Ton Joosen, Theodorus Jak, Cornelia Jak-van 
Steen, Guus en Tiny Jak-Brakenhoff, Nicolaas 
Al en Christina Jacoba Al-Maijer, Joop Al en 
Truus Al-van der Maat, Nico Al, Theun 
Hoekstra, Martinus Tjipjes en Cornelia Tjipjes-
Schut, Annie Neelen-Godrie.  
 

Zondag 9 december  
Wilhelmus de Wit en Maria de Wit-
Schavemaker, Piet, Kees en Nico Vrouwe, Ad 
Pollemans en Johanna Pollemans-Verzet, Jan 
Koning en overleden familieleden.  

 
Opgeven Gebedsintenties 
 
Bepaalde data in het jaar, een verjaardag, 
trouwdag, sterfdag zijn vaak momenten om 
ons de namen van onze dierbaren te 
herinneren en voor hen te bidden. Velen 
doen dat ook graag met een speciale intentie 
tijdens een viering en jaarlijks is er een apart 
moment waarop u die intenties kunt 
opgeven.  
Wanneer: donderdag 1 november 
       9.00-11.00 uur. 
Waar:        de pastorie aan de Snuiverstraat.   
 

Daarnaast kunt u natuurlijk ook uw intenties 
opgeven op het wekelijkse spreekuur, of via  
een briefje naar de pastorie, of e-mail 
petrusvis@planet.nl. 
NB: Soms komt zo’n opgave ook wel eens 
binnen bij het e-mailadres van De Rots. Wij 
sturen die dan altijd door naar het adres van 
de parochie. Maar als wij als redactie klaar 
zijn met een nummer kan het gebeuren dat 
we een week of nog langer de elektronische 
postbus van de redactie niet nakijken. Dan is 
er dus het risico dat wij zo’n intentie niet op 
tijd doorsturen.

 
 

                                                                     

mailto:petrusvis@planet.nl
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Bij de vieringen 
 
We zijn de herfst in gegaan en voor we het 
weten is het einde van het jaar al weer in 
zicht. Maar in onze kerken maken we nog een 
aantal stappen voor het zo ver is. Eerst is daar 
de dag van Allerheiligen die we in het laatste 
weekend van oktober vieren. 
Op zondag 28 oktober tijdens de 
zondagsviering zal  Luuk Hugo Maria 
Molenaars worden gedoopt. Hij is de zoon 
van Menno en Maaike Molenaars-van 
Werkhoven en broertje van Hannah, die vaak 
al kruipend over de vloer in opleiding is om 
kerkwerkster te worden. 
Allerzielen valt dit jaar op vrijdag 2 november. 
Voor velen een gedenkwaardige dag en  
’s avonds zullen we met velen samenkomen in 
de Petruskerk om onze overledenen te 
gedenken. De mensen van het afgelopen jaar, 
maar ook al die andere mensen die wij zijn 
kwijtgeraakt aan de dood tijdens onze 
levensweg. We bidden ook voor al die 
mensen van wie wij geen weet van hebben, 
maar die geborgen zijn in de aandacht en de 
liefde van God. Het vele licht mag uitdrukking 
zijn van ons verlangen naar Gods grote licht.  

De tijd van het jaar wordt ook gekleurd door 
korter wordende dagen, het ingaan van de 
wintertijd en de herfst die zijn intrede heeft 
gedaan. Voor veel mensen is dit ook een 
moment om de graven van hun dierbare te 
bezoeken en te verzorgen en een lichtje te 
plaatsen: overledenen en levenden 
verbonden in liefde die grenzen overschrijdt. 
En dan is daar in de novembermaand in het 
weekend na St. Maarten de diaconale zondag, 
die onze aandacht vraagt voor de noden van 
medemensen dichtbij.  
In de schriftlezingen gaat het in de laatste 
weken van het kerkelijk jaar over de tekenen 
die aan de hemel gebeuren, wanneer het 
einde der dagen naderbij komt. Wij zijn niet 
meer bang dat de sterren op ons vallen, maar 
er is genoeg dat ons angst aanjaagt en 
terreurdreiging 4 doet de samenleving van 
schrik stil vallen. In de liturgie wordt dan de 
blik gericht op de komst van een mensenkind 
met een nieuwe toekomst. Het is al weer 
advent. 

 

Het verhaal van een kruisbeeld 
 
Op de zaterdagavonden vieren we in de 
ontmoetingsruimte. Dat is heel wat 
aangenamer dan in de koude kerk. Bovendien 
zitten we er met een beperkt aantal mensen 
in zo’n grote ruimte al gauw verloren bij. Met 
40-60 mensen in de ontmoetingsruimte is het 
vol en soms zelfs bij gelegenheid heel erg vol, 
maar juist dat voelt veel meer als 
gemeenschap.  
Vanouds is het een katholieke traditie dat er 
in huiskamers en kerken een kruisbeeld 
hangt. Een vraag die vroeger werd gesteld 
wanneer je meldde dat je een lieve vriend of 
vriendin had ontmoet was: ‘is hij/zij van het 
houtje?’ 
 
 

 
In de ontmoetingsruimte hing bij de deur aan 
de kant van de fietsenstalling een groot 
kruisbeeld. Maar doordat de opgang naar het 
koor brandveilig moest worden gemaakt is 
dat nu een halletje geworden. Maar dit kruis 
is te groot om het bij het liturgisch centrum in 
de ontmoetingsruimte een plaats te geven. 
Uit de nalatenschap van de familie Boon-
Dekkers kregen we een kruisbeeld dat sinds 
deze zomer boven de grote deur naar de kerk 
hangt. Zij trouwden elkaar in 1941 en kregen 
dit kruisbeeld voor hun huwelijk. Ze zullen het 
vast bijzonder vinden dat dit kruis, dat zoveel 
heeft meegemaakt in hun gezin, nu in de kerk 
hangt. 
 
Matthé Bruijns 
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Afrikaantjes 
 
In Dagblad Zaanstreek van 21 september 
2018 verscheen in de rubriek “Zaanse 
Ontmoetingen” onderstaand gesprek met 
Hein Noom. 
De afrikaantjes en de dahlia’s bloeien rijkelijk, 
het gras is keurig gemaaid en ook de struiken 
staan er netjes bij. De tuin bij de Sint 
Petruskerk in Krommenie wordt duidelijk met 
liefde onderhouden.  
„We doen ons best”, zegt Hein Noom, die 
onkruid staat te schoffelen.  
Iedere donderdagochtend is hij hier samen 
met een andere vrijwilliger aan het werk. Hij 
doet het graag, sinds hij met pensioen is. „Ik 
ben op een boerderij hier in de polder 
opgegroeid, dus ik ben graag buiten.” Op 
maandagochtend heeft hij ook zo’n 
buitenklus: dan werkt hij mee in de 
onderhoudsploeg van vv Knollendam.  
De afrikaantjes heeft hij thuis gekweekt in een 
kasje. En met water uit de sloot hebben ze de 
tuin zorgvuldig de kurkdroge zomer 
doorgeholpen. Op wat kale mosplekken na, 
ligt het gazon er nu weer prachtig groen bij. 
Toch merk je nog dat het droogweer is, zegt 
Noom. „Als mijn broer op de trekker over het 
land rijdt, is de grond behoorlijk hard, 
vertelde hij.”  
Ooit dacht hij zelf dat hij boer zou worden, op 
de boerderij in Marken Binnen waar hij 
opgroeide. „Maar mijn vader was er nog niet 
aan toe om te stoppen, dus dan zou ik lang  
 

 
moeten wachten. Mijn jongste broer heeft de 
boerderij overgenomen.” Bovendien bleek al 
vroeg dat hij nog een andere interesse had. 
„Als jongen was ik steeds onderweg. De 
bakker helpen, de melkboer helpen... En zo 
ben ik dat wereldje ingerold.” In 2010 nam hij 
afscheid als de laatste SRV-man van de 
Zaanstreek.  
Zijn leven lang al kerkt hij in de Petruskerk, 
vanaf dat hij er 72 jaar geleden werd gedoopt. 
Want de familie Noom waren de enige 
katholieken in Marken-Binnen, dus ze kerkten 
in Krommenie. Ze bezochten wel de 
dorpsschool, ook al was die protestants. Dat 
was omdat die steeds onder de 
opheffingsnorm dreigde te komen. En met 
negen kinderen kon het gezin Noom dat 
onheil goed helpen afwenden. Elke twee 
weken kwam de kapelaan uit Krommenie de 
kinderen Noom bijspijkeren in godsdienstige 
zaken.  
In die tijd zat de kerk tjokvol. Nu zijn ze op 
zondagochtend met een stuk of honderd. En 
de dienst op zaterdagavond is ’héél rustig’. 
„We zijn een van de weinige kerken in de 
omgeving met een zaterdagavonddienst.  
In Assendelft hebben ze die ook. Maar ik 
hoorde laatst dat daar maar twintig mensen 
waren, dus hoe lang dat nog duurt...” Tja, zegt 
Hein nuchter. „Het is overal zeuren met de 
kerken.”  
 
Willemien Schenkeveld 

 

Rooster   Kerkwerken 

Maandag    5 november  08.45 uur 
Donderdag 6 december 08.45 uur 
 
Marie-José Mooij 075-6216059 / 06-37421977  
email: mariej.mooij@gmail.com  
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DIACONAAL WEEKEND 

Tegen armoede, voor de Voedselbank 

 

Het derde weekend van november, 17 en 18 
november, is in ons bisdom het moment om 
hulp aan onze naasten, diaconie, in praktijk te 
brengen. Het thema is dit jaar: ‘tegen 
armoede’. In de Zaanstreek vullen we dat 
thema in door de Voedselbank te helpen aan 
de nodige levensmiddelen en geld. 
Ook in onze omgeving voorziet de 
Voedselbank nog steeds in een grote 
behoefte: iedere week ontvangen veel 
mensen een pakket en u kunt er van 
overtuigd zijn dat die mensen dat heel hard 
nodig hebben.  
Hoewel er steun is van veel kanten blijft het 
een hele klus om de grote hoeveelheid 
wekelijkse pakketten gevuld te krijgen. Onze 
hulp is dan ook zeer welkom. We kunnen dat 
doen door met name lang houdbare 

levensmiddelen zoals pasta, pastasaus, rijst en 
levensmiddelen in blik te geven. Ook 
financiële ondersteuning blijft welkom want 
er moeten veel kosten worden gemaakt om 
de Voedselbank draaiende te houden, ook al 
drijft die helemaal op vrijwilligers. 
Op zaterdag 17 en zondag 18 november 
houden we tijdens de vieringen inzamelingen 
voor de Voedselbank. In het Keitje melden we 
tegen die tijd waar de Voedselbank vooral 
behoefte aan heeft. We hopen op uw 
ruimhartige bijdragen, Zodat de Voedselbank 
dan weer een tijd vooruit kan. Mogen we op u 
rekenen?  
 

PCI Werkgroep St. Petrus  

 
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! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
24 oktober Leliekerk, Lisdoddelaan 1 
31 oktober  Leliekerk, Lisdoddelaan 1 
7 november Petruskerk, Snuiverstraat 2 
14 november Doopsgezinde Vermaning, 
Noorderhoofdstraat 46 
21 november Petruskerk, Snuiverstraat 2 
28 november Leliekerk, Lisdoddelaan 1 
5 december Petruskerk, Snuiverstraat 2 
12 december Doopsgezinde Vermaning, 
Noorderhoofdstraat 46 
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Solidaridad in actie 
 
Ondersteun jonge cacaoboeren die een 
duurzaam verschil maken!  
Solidaridad werkt met een speciaal 
programma voor Ghanese jongeren aan de 
toekomst van cacaoteelt. Jonge cacaoboeren 
leren om meer te produceren met veel 
minder schade voor mens en milieu. 
Bovendien leren zij om meerdere gewassen te 
verbouwen, zodat zij minder afhankelijk zijn 
van één product. Door training om efficiënter 
en milieuvriendelijker te werken, werken we 
aan een hogere cacao-opbrengst en krijgt een 
groot aantal jongeren een menswaardig 
bestaan met kans op onderwijs en goede 
gezondheidszorg. 
 
Over dit thema houden we in samenwerking 
met de verschillende kerken in Krommenie 
een Solidaridadmaaltijd. Het wordt een avond 
van bezinning, gebeden, samenzang, lekker 
eten en gezelligheid volgens het bekende Pot- 
 
 
 

 
Luck idee, een maaltijd waarbij het aankomt 
op eerlijk delen. Ieder die komt neemt, als het  
even kan, iets lekkers mee voor 2 à 3 
personen. Voorgerechtje, hoofdgerechtje,  
toetje, iets bij de koffie na, alles kan! Maar 
ook als u niet in de gelegenheid bent iets mee 
te brengen bent u welkom, er is altijd genoeg 
om te delen.  
Na afloop is er een inzameling voor 
Solidaridad. 
 
Wanneer: donderdag 13 december 17.30 u.  
Waar:       Ontmoetingsruimte Petrus,  
          Snuiverstraat Krommenie 
Aanmelden: gewenst, met strookje onderaan 
deze pagina in een envelop in de brievenbus 
van de pastorie of via petrusvis@planet.nl 
 
In het weekend van 15 en 16 december is er 
een tweede schaalcollecte voor Solidaridad en 
ook kunt u gedurende de Advent uw bijdrage 
kwijt in de tonnen achter in de kerk 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de organisatie het onderstaand strookje invullen en inleveren t/m dinsdag 11 december 
Naam……………………. 
 
komt met ……personen naar de Pot-Luck maaltijd op 13 december. 
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Overeenkomsten en verschillen  

              
 
Deze cartoon, waarop is te zien dat de paus 
helpt de stellingen van Luther aan de 
slotkapel in Wittenberg te spijkeren, vonden 
wij bij een artikel over de paus waarin werd 
gesteld dat hij sympathie heeft voor de 
protestanten. Hier ter plaatse hebben de 
verschillende kerken ook veel sympathie voor 

elkaar en de samenwerking is uitermate 
plezierig.  
Vorig jaar is er een avond geweest over de 
verschillen tussen protestants en katholiek. 
Dat was een goed bezochte en verhelderende 
bijeenkomst, die natuurlijk veel te kort was. 
Daarom werd er gevraagd om nog zo’n avond. 
In die wens kan worden voorzien: op 
woensdag 7 november om 20.00 uur komt er 
in de Nicolaaskerk een vervolg. Dat wordt 
natuurlijk geen herhaling van vorig jaar: er 
zullen weer andere onderwerpen aan de orde 
komen.   
Van harte welkom! 
Wanneer: woensdag 7 november 20.00 u.  
Waar:       Nicolaaskerk, Kerkplein, Krommenie 
 
Matthé Bruijns en Neeltje Reijnders 
 

 
Terugblik Parkdienst 
 

De zon deed zich gelden, tijdens de 
parkdienst op zondag 9 september. Na een 
vroege bui kozen we er toch voor om de 
dienst buiten te houden, en dat was goed, 
want er heerste zegen over ons samenzijn, in 
het ongedwongen en betrokken bijeenkomen 
van zovele kerken! De voorgangers wisselden 
vanwege hun ‘rol’ diverse keren van kleding. 
Zij brachten in hun samenspraak de 
dilemma’s van Jacob, Ezau en Rebecca 
duidelijk over het voetlicht: Ja, het gras bij de 
buren is altijd groener, maar…. uiteindelijk 
ben je wel blij dat je die buurman of broer 
hebt, ook al lijkt die meer voorspoed te 
hebben dan jij. Dan waardeer je het toch als 
ieder mens naar eigen kwaliteiten en 
mogelijkheden een passende zegen kan 
ontvangen, zonder jaloezie over anderen. 
Geluk: dat was er ook, en in overvloed! Dat 
zat in de tweehonderd gelukspoppetjes die 
Truusje Mul uit Wormerveer samen met 
andere vrouwen had gemaakt en die aan 
ieder werden uitgedeeld. Ook de opbrengst 

van de collecte, ruim € 610 voor het 
kinderfonds MAMAS project in Zuid Afrika  
 
betekende geluk, voor de moeders die zich 
ontfermen over andermans kinderen om ze 
bijles, opvang en liefde te geven in hun eigen 
omgeving. Een prachtig initiatief, ooit 
begonnen door Nelson Mandela, met 
inmiddels 40.000 zorgende MAMAS. 
Kinderen waren er, en zij zongen hun lied. En 
niet te vergeten, het Haarlems Accordeon 
Orkest dat vooraf en tussendoor prachtige 
uitvoeringen gaf, wat een niveau en 
enthousiasme! 
Het enige minpuntje van de ochtend was dat 
we afscheid moesten nemen van ds. Bart 
Vijfvinkel uit Assendelft die naar Wormer 
gaat. We zullen zijn creativiteit missen en 
wensen hem alle goeds. De oecumene bloeit 
in Krommenie en Assendelft, dankzij de zegen 
en het geluk die ons worden gegeven! 
 
Kok Klever 
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KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord 

Krachtig, Betrokken en Ondernemend 

 

 

Activiteiten Agenda  

Bingo in Krommenie 
iedere laatste woensdag van de maand  

Wanneer: woensdag 31 oktober 
14:00 uur,  
Waar:        De Palmboom 
Kosten:     € 3,50 
 

SOOS in Wormerveer  
klaverjassen, sjoelen of rummikub en 
gezelligheid met een kopje koffie of thee. 
Wanneer:  iedere donderdag 13.30 uur  
Waar:         Ontmoetingsruimte O. L. V.      
        Geboortekerk, Marktstraat  
Kosten:     € 1,50.  
 
Wandelen rond Krommenie 

Wanneer: donderdag 25 
oktober 10:00 uur  
Waar:        vanaf Tante Tee aan 
de             
Noorderhoofdstraat. 

 
Klaverjassen (SVK)  

Wanneer: elke vrijdagmiddag 
14:00 uur 
Waar:       Pelikaan, 
Snuiverstraat 
                  Krommenie  
Kosten:    € 1,00 pp. 

 

Themamiddag Verkeersveiligheid  
Deze middag is speciaal voor ouderen in het 
bezit van een geldig rijbewijs, die daar nog 
enige tijd over willen blijven beschikken. We 
beginnen dan ook met dat rijbewijs, het 
aanvragen en de eventuele keuring die 
daarvoor nodig is, ook aanvullende zaken 
komen aan de orde.  

Daarna komt Veilig Verkeer Nederland (VVN) 
met een minicursus. Alle deelnemers 
ontvangen een ‘goodybag’ met naslagwerk 
over deze minicursus. U ziet: een vol 
programma, dus kom op tijd! 

                 
Wanneer: woensdag 21 november 

      14.00 tot 16.30 u.  
Inloop:       vanaf 13.30 u.  
Waar:         De Palmboom, Snuiverstraat 
        Krommenie.  
Aanmelden: Verplicht! Graag bij de receptie 
van De Palmboom, 075-2024531 of via de 
mail: b.stichtingdepalmboom@upcmail.nl. 
Overige informatie in de KBO’er, de Fiks van 
de SVK en de plaatselijke weekbladen. 
 

Lidmaatschap 
Al onze activiteiten staan ook in onze KBO’er, 
die onze leden ontvangen gelijk met het 
interessante KBO-PCOB Magazine. Wilt u dat 
ook ontvangen, meldt u dan aan als lid van 
KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord. Dat 
kan bij Tiny Koster, telefoon 075-6210008 of 
e-mail: tinykoster7@gmail.com 
Kosten:  € 24,- per persoon per jaar. 
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Dubbel-jarig Bätz-orgel 
in de Nicolaaskerk te Krommenie. 

 

In het Zaandam van de 19e eeuw bestonden 
maar liefst 5 à 6 Doopsgezinde kerken van 
verschillende stromingen. Aan de 
Doopsgezinde Kerk aan de Grote Glop te 
Zaandam leverde Jonathan Bätz in 1838 een 
orgel met twee handklavieren en 
aangehangen pedaal. Dit instrument werd op 
zondag 18 november van dat jaar in gebruik 
genomen. In 1860 werd het overgeplaatst 
naar de nieuwgebouwde Doopsgezinde Kerk 
aan de Oostzijde te Zaandam, bijgenaamd ‘De 
Doofpot’. Dit kerkgebouw aan de Oostzijde is 
in 1953 gesloten na een serie kerksluitingen 
binnen de Doopsgezinde Kerk.  
In 1968 kocht de toenmalige Ned. Hervormde 
gemeente in Krommenie het Jonathan Bätz-
orgel van de Doopsgezinde kerk in Zaandam. 
De Fa. Flentrop-Orgelbouw te Zaandam 
restaureerde het en plaatste het in de 
toenmalige Ned. Hervormde kerk te 
Krommenie, nu vijftig jaar geleden. 

Om zowel het 180-jarige bestaan van dit 
fraaie instrument als de plaatsing in 
Krommenie 50 jaar geleden te herdenken is 
er op zaterdag 17 november 2018 om 16.00 
uur in de Nicolaaskerk (voormalige Ned. 
Hervormde kerk) van de Protestantse 
Gemeente te Krommenie een concert op dit 
waardevolle orgel.  
De drie vaste organisten, Jan de Jong 
(Vijfhuizen), Wim Tip (Westzaan) en Joop van 
Waarden (Krommenie) zullen werken spelen 
van o.a. Franck en Zwart, Haydn en Mozart, 
en Kuhnau. 
De kerk is vanaf 12.00 uur open voor 
bezichtiging. 
Wanneer:  zaterdag 17 november, 16.00 u.  
Waar:         Nicolaaskerk, Kerkplein 1, 

       Krommenie. 
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Uit het Afleesboek van de Sint Petrusparochie 1950, 

nummer 39  

29 oktober 
Woensdag: Alle Heiligen. Verplichtend te 
vieren als Zondag. Viert allen zondag en 
maakt het anderen mogelijk om Zondag te 
vieren.  
 

5 november 
Heden: (…) Eerste dag van ons Veertig-
urengebed. (…) Om 3 uur openbare 
Aanbidding. De leden van de Vriendenkring 
wordt verzocht om op de aangegeven uren 
het H. Sacrament te komen aanbidden. Naast 
de communiebank staan schalen voor 
offertjes voor bloemen en licht. Om 6 uur het 
Lof met preek (…)  
Dinsdag: derde dag van ons Veertig-
urengebed. Om half acht Lof, feestpredikatie, 
processie en Te Deum. De bruidjes moeten 
een kwartier vóór het Lof in de pastorie 
aanwezig zijn. Tot de processie worden 
uitgenodigd: Kerk- en Armbestuur, 
kerkzangers, collectanten, Vriendenkring en 
verder alle jeugdorganisaties (ook de sport) 
met haar vaandeldragers. (…) Tevens wordt u 
verzocht om gedurende het Veertig-
urengebed vooral te willen denken om de 
zogenaamde stille uren. Het mag toch niet 
voorkomen, dat er niemand of zo goed als 
niemand in de kerk aanwezig is om te bidden.  
 

12 november 
Mogen wij aan allen vriendelijk verzoeken om 
in de zakjes, busjes of collecteschalen geen 
vierkante stuivertjes, zinken of oud-zilveren 
kwartjes meer te storten, daar deze 
geldstukken ook voor ons geen enkele waarde 
meer hebben.  
 

19 november 
Bij gelegenheid van het 25-jarig Jubileum van 
de K.R.O. willen wij gaarne u nog eens 
aansporen deze prachtige Instelling zooveel 
mogelijk te steunen. Wij zijn in Nederland 
onder dit opzicht wel zeer bevoorrecht. Moge 
de K.R.O., vooral nu de televisie werkelijkheid  

gaat worden, haar mooie taak van K. Actie 
blijven vervullen tot heil van heel ons volk.  

26 november 
Belangrijke rede. 
Donderdag 30 november komt hier in het 
Verenigingsgebouw om half negen spreken 
Mevr. M. Clarenbeek-van Klaveren, 
welbekend van de radio, over het onderwerp: 
“Het gezin en de jeugdbeweging”. Ofschoon 
zij uitgenodigd is door het bestuur van de 
Katholieke Arbeiders Vrouwenvereniging om 
te spreken voor de dames, zou het dit keer 
toch ten zeerste op prijs gesteld worden als 
ook de heren leden va de K.A.B. naar Mevr. 
Clarenbeek zouden willen komen luisteren. 
Het onderwerp is er zeker belangrijk genoeg 
voor.  
 

10 december 
Een klacht  
Het bestuur van de Katholieke Arbeidersjeugd 
betreurt het ten zeerste, dat het vergeefs 
vertrouwd heeft op de steun en medewerking 
van de rijpere jeugd in eigen parochie. De Sint 
Nicolaas-avond is een mislukking geworden, 
ofschoon alles goed was voorbereid en allen, 
die er geweest zijn, uiterst tevreden waren. 
Wetend hoevelen elders geweest zijn, is het 
moeilijk om niet verbitterd te worden temeer 
daar het nu de tweede keer is, dat zoiets 
gebeurt. En het allerergste is, dat de K.A.J. nu 
door onze eigen parochianen in een dergelijke 
financiële nood geraakt is, dat het 
voortbestaan in gevaar gekomen is, terwijl 
toch juist in onze omgeving een bloeiende 
K.A.J. zo ontzettend veel goed zou kunnen 
doen. Het is hard deze dingen openlijk te 
moeten zeggen, maar het is bittere 
noodzakelijkheid. Jongens en meisjes, laat uw 
eigen zaak toch niet in de staak! Mogen we 
nog een beetje rekenen op uw eergevoel en 
loyaliteit? Dank dan bij voorbaat.  
 
(samenstelling Corrie van Sijl) 
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Liefde sterft niet! 

Het wordt weer Allerzielen, de dag, waarop 
wij onze doden van lang of kort geleden 
gedenken. Het is een hele goede gewoonte in 
onze kerk om dat te doen. Ook al krimpt de 
kerk in veel opzichten en vinden veel mensen 
dat geloven geen zin – meer – heeft, het 
gedenken van onze doden wordt ook buiten 
de kerk ‘populair’. Het aantal bijeenkomsten 
en manifestaties rond 2 november waarop 
dat gebeurt neemt toe. Je leest over 
Allerzielen Alom, Lichtjesavonden, 
Troostbijeenkomsten en noem maar op. Het 
geeft aan dat wij onze doden – zij die ons zijn 
voorgegaan – niet willen en kunnen vergeten. 
Of je nu gelovig bent of niet. Definitief 
afscheid nemen van iemand, die je lief is, gaat 
je immers niet in de koude kleren zitten.  
Mijn moeder zaliger gedachtenis zei enkele 
jaren na de dood van mijn vader – alweer lang 
geleden: ‘het went nooit. Het is net als met 
een houten poot, je leert er hooguit mee 
leven!’ Een uitspraak die door velen beaamd 
zal worden. Wat wil je ook als iemand, die 
lang in ons midden is geweest er niet meer is. 
Dan zing je bij de uitvaart en lang daarna:  
 
Al ben je niet meer onder ons, voorgoed ver 
weg gegaan,  
geborgen blijf je in ons hart zolang wij hier 
bestaan.  
Je wijze woorden, goede raad, je liefde zonder 
meer,  
verdrietig zeggen wij je dank, je heengaan 
doet ons zeer.  
 
Maar als mensen maar heel kort onder ons 
hebben geleefd, kinderen die heel jong zijn 
gestorven, zijn we die dan weer snel 
vergeten? Ben je gek?! Een kind verliezen is 
het ergste wat een ouder kan overkomen. 
Kinderen moeten niet eerder doodgaan dan 
hun ouders. Alle vezels in je lijf verzetten zich 
ertegen. Maar het gebeurt toch! Uitvaarten 
van kinderen zijn daarom heel verdrietige 
bijeenkomsten. Wel zijn het hele eerlijke 
bijeenkomsten. Er wordt niets teveel gezegd. 
Dit vaak in tegenstelling tot de uitvaart van 
volwassenen, soms met een indruk-  

wekkende staat van dienst. Het ‘van de doden 
niets dan goeds’ viert dan dikwijls hoogtij. Het  
is kanjer voor en kanjer na. ‘Mag het een 
onsje minder zijn?’ denk je af en toe, heiligen 
hebben we al genoeg! Gods barmhartigheid 
en liefde lijkt nauwelijks nog nodig.  
Vaak vergeet men dat dat ‘van de doden niets 
goeds’ een verkeerde invulling is van de 
oorspronkelijke uitspraak, van de Griekse 
filosoof Chilon van Sparta (6de eeuw voor 
Christus), die stelde ‘van de doden niets dan 
op de juiste wijze’. En zo hoort het toch?  
 
John Bell, priester in de Anglicaanse Kerk van  
Schotland schreef een prachtig lied voor de 
uitvaart van zijn eigen kindje. Het begint met:  
We kunnen niet meer verder voor je zorgen, je 
wiegen, op je kreetjes zijn gespitst,  
maar weet, al scheidt ons nu een doodse 
stilte, liefde sterft niet.  
En het eindigt met bidden tot God: 
Uw armen wiegen ons en heel de schepping. 
Ontvang ons kind, God, aan de dood voorbij. 
Geef dat hij / zij ademt op uw levensadem,  
en leeft bij U! 
 
Tot de dode die veel langer heeft mogen 
leven zingen wij: 
Ben jij bij God gekomen nu –  
gehoopt, geloofd, verwacht?  
Zien wij daar eens elkander weer,  
nieuw leven ongedacht?  
En bidden wij: 
God schenk uw licht aan deze mens –  
geliefd, gekend, bemind.  
Doe haar / hem bij U in vrede zijn,  
omarm uw eigen kind. 
 
Als God ons deze liederen hoort zingen, zal Hij 
zeker ons gebed verhoren en deze, Zijn grote 
en kleine kinderen omarmen. Hij stuurt ze 
vervolgens vast als engelen erop uit om ons, 
verdrietige mensen, te troosten en te 
bemoedigen. Want niet alleen onze liefde, 
maar vooral Gods liefde is eeuwig en sterft 
toch niet? 
 
Ko Schuurmans, pastor 


