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Parochieblad St. Petrusparochie Krommenie / Assendelft-Noord 

      45e Jaargang nummer 3     april, mei 2019 



 
 

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 Parochieverband Zaanstreek 
Voorzitter: Pastoor Floris Bunschoten 
Secretaris: M.J.A. Hijne  
Penningmeester A.J.H. Reijns 
kerkbestuur.pvz@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 27 mei. U kunt uw bijdragen aanleveren 
tot 13 mei. 
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:kerkbestuur.pvz@gmail.com
mailto:redactie.derots@hotmail.com
mailto:pcs.smit@kpnmail.nl
mailto:redactie.derots@hotmail.com
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Pastoraal voorwoord 
 
In de bijbel vinden we veel reisverslagen. Zo 
weet u hoe Mozes met het uitverkoren Volk 
veertig jaren onderweg was naar het Beloofde 
Land. In het Nieuwe Testament lezen we hoe 
de apostelen na Jezus’ lijden, opstanding en 
hemelvaart rondtrokken over deze aarde. In 
de Evangeliën vernemen we hoe Jezus zelf 
drie jaar rondtrok, maar eigenlijk op weg was 
naar Jeruzalem, de heilige stad waar hij op 
Palmzondag binnenreed. 
Een minder bekend reisboek is het Boek 
Tobit, naar mijn idee een van de mooiste 
bijbelse verhalen. Er worden een vader, 
moeder en zoon beschreven: Tobit, Anna en 
Tobias. Zij woonden in Ninivé, die reusachtige 
stad die u ook wel kent uit de geschiedenis 
met de profeet Jona. 

 
Tobit en zijn gezin 
waren joodse 
ballingen, ver van hun 
vaderland. Maar de 
koning van Assyrië 
had het op hem 
gemunt. Deze heerser 
kon niet accepteren 
dat Tobit zijn 
overleden 
volksgenoten een 

liefdedienst bewees door hen een waardige 
begrafenis te bezorgen. Om hem dit betaald 
te zetten plunderde koning Sanherib deze 
weerloze oude man die ongelukkigerwijs ook 
nog blind werd.  
Er zat maar één ding op: de zoon, de jonge 
Tobias, werd erop uit gestuurd om Tobits 
geheime schat te gaan zoeken. En dan begint 
een spannend reisverhaal… Als beschermer 
stuurde God als antwoord op Tobits gebeden 
de aartsengel Rafaël op Tobias’ pad. Die deed 
zijn werk goed. Bijzonder is hoe de bijbelse 
auteur beschrijft dat Tobias niet alleen de 
geheime schat vond en thuisbracht maar ook 
de liefde mocht vinden. Een jonge vrouw, 
Sara, had speciaal om een man gebeden om 
te trouwen. Het reisverhaal wordt daarmee 
tevens een liefdesgeschiedenis. Tenslotte 

werd de bejaarde Tobit van zijn blindheid 
genezen door de gal van een vis die Rafael en 
Tobit hadden gevangen.  
 
In de Veertigdagentijd leggen wij ook een reis 
af naar een kostbare schat: het nieuwe leven. 
We beseffen dat ook wij ons in een soort 
ballingschap bevinden. Want het is niet 
allemaal koek en ei in de wereld. En in die 
wereld staan wij als christenen anno nu. 
Misschien voel je je soms als de oude Tobit of 
zoals Jezus. Het goede proberen te doen 
ongeacht wat ‘men’ ervan denkt of vindt of 
zegt. Ongeacht wat voor gevolgen het heeft. 
Dat heeft Jezus gedaan.  
Ook dit jaar gaat de Goede Herder ons weer 
voor naar de horizon van een toekomstige 
glorie. Dat is geen simpel antwoord op lijden 
en moeilijkheden in ons leven en om ons 
heen. Wel is het de uitnodiging om Zijn woord 
te horen, Zijn licht te zien en zelf licht te 
worden door het goede te gaan doen. Het 
nieuw leven van Pasen heeft Jezus niet alleen 
voor zichzelf maar ook voor ons verworven. 
Hij wil het uitdelen aan al de zijnen. Hij geeft 
voedsel, liefde, zijn leer, bescherming, de 
kracht die uitgaat van de ontmoeting met 
Hem onderweg op de reis…  
 
In de liturgie die we samen voltrekken wordt 
dat ‘ons voorgaan’ en ‘er dóórgaan’ 
vernieuwd. Jezus’ levensoffer is aanwezig 
voor wie dit met Hem meevieren steeds als 
brood en wijn worden opgedragen, gebroken, 
aangereikt. Zoals het volk van Gods eerste 
keuze eten mocht van het Paaslam zo kunnen 
ook wij ervan proeven; niet een daadwerkelijk 
lammetje dat als maaltijd wordt klaargemaakt 
maar de Persoon van Jezus die tot ons komt 
en ons zegt: ‘Nieuw leven schenk ik je. Ik ben 
bij je onderweg op de reis’.  
 

Zalig Pasen, met ook de Goede 
Dagen die daaraan voorafgaan. 
Reist u mee naar Jeruzalem? 
 
F. Bunschoten, pr. 
pastoor binnen Parochieverband Zaanstreek 
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Beste parochianen, 
 
Hieronder een samenvatting van wat 
besproken en afgehandeld is in de allerlaatste 
vergadering van het PU Bestuur Zaanstreek 
Noord op 19 februari 2019. Dit is al even 
geleden, daarom is nier alle informatie meer 
even actueel… 
 
Nieuw bestuur 1 Maart 2019 
Het betreft geen fusie: twee 
Samenwerkingsverbanden worden één. 
We danken en nemen afscheid van 3 
bestuursleden, te weten: Sieuke Schenk van 
de OLV Geboorte in Wormerveer, Frans van 
Rooij van de Petrus in Krommenie en Martin 
van Druten van de Maria Magdalena in 
Wormer. Het nieuwe bestuur bestaat uit 
pastoor Floris Bunschoten(voorzitter), diaken 
Jeroen( vicevoorzitter), Ton Reijns 
(penningmeester), Martin Hijne (secretaris), 
Martijn Truijens, Corrie van Sijl en Marga 
Breed.  
 
Pastoraal 
Kapelaan Nico Kerssens deed verslag van zijn 
bezoek aan de Wereldjongerendagen in 
Panama. Vormsel- en Eerste Communie-
voorbereidingen gaan voortaan zoveel 
mogelijk gezamenlijk met alle kerken van de 
regio.  
Op 26 april is in de Martelarenparochie een 
viering rond de Ziekenzalving die door 
kapelaan Nico Kerssens en pastor Matthé 
Bruijns zal worden verzorgd.  
 
Financiën 
Van Wormer, Krommenie en Koog zijn de 
begrotingen 2019 ontvangen en ingediend. 
 
 
 

 
De contracten van de musici voor 2019 liggen 
klaar ter ondertekening. Alle contracten 
worden met een jaar verlengd. 
 
Ledenadministratie 
Voor problemen met de nieuwe 
ledenadministratie zijn Cor Bijvoet en Corry 
Schavenmaker (beiden uit Wormer) bereid te 
ondersteunen. 
 
Gebouwen 
In maart start de officiële verkoop van de kerk 
van de Martelaren met folders en een actieve 
werving van kopers. De OLV Geboorte kerk in 
Wormerveer volgt kort hierna. 
Makelaar Brantjes heeft geen minimum 
verkoopbedrag genoemd, de verkoop gaat 
per inschrijving. Makelaar Brantjes stuurt de 
conceptversie van de verkoopbrochure ter 
goedkeuring. 
De rapporten van de inventarisatie van 
roerende goederen door het 
Catharijneconvent zijn nog niet binnen.  
Op 17 maart is in de Martelarenparochie 
weer een informatiebijeenkomst voor de 
parochianen. 
We zijn afwachtend betrokken bij de pilot 
‘Kerkenvisie’ van de rijksoverheid en de 
gemeente Zaanstad. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marga Breed 
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Parochieverband Zaanstreek  
 

Op 18 maart jl. vierden de inmiddels 
voormalige Samenwerkingsverbanden 
Zaanstreek-noord en -zuid als trotse ouders 
de doop van het nieuwe Parochieverband 
Zaanstreek met beschuit met muisjes. In 
serieuzer bewoordingen: op verzoek van de 
Zaanse parochies heeft de bisschop van 
Haarlem-Amsterdam een decreet 
uitgevaardigd waarmee hij het 
parochieverband instelt. 
 

Parochieverband 
Er is gekozen voor de naam 
‘parochieverband’: het gaat over een verband 
bestaande uit parochies terwijl met 
‘samenwerkingsverband’ ook allerlei andere 
activiteiten bedoeld kunnen worden. Dat 
geldt ook voor ‘personele unie’. Tegelijk is zo 
ook duidelijk dat we het niet hebben over één 
gefuseerde parochie, maar dat er nog steeds 
acht parochies zijn als eigen rechtspersonen.  
Hun verbondenheid kent een pastoraal en 
een bestuurlijk aspect, die we zo veel als 
mogelijk is gescheiden willen houden. Het 
kerkbestuur van Parochieverband Zaanstreek 
zal zich op haar vergaderingen niet (of 
hooguit adviserend) bezighouden met zaken 
die direct pastoraat, diaconie, liturgie, 
catechese, kortom het (geloofs-) inhoudelijke 
domein van de pastores en van de Kerk 
betreffen. Daarvoor bestaan genoeg andere 
gremia. Volgens het kerkelijk recht overlegt 
en beslist het kerkbestuur vooral over de 
materiële zaken: gebouwen en financiën. 
Omdat het bestuur over acht parochies moet 
praten wordt de vergader- en notuleringsstijl 
zakelijker dan voorheen. 
 

Dank! 
Namens alle parochianen past een woord van 
dank aan de personen die bereid zijn in het 
kerkbestuur zitting te nemen: Martin Hijne,  
 
 

Ton Reijns, Marga Breed, Corrie van 
Sijl en Martijn Truijens. Ook zijn wij de 
oud-bestuursleden erkentelijk: Jan 
van Breukelen, Martin van Druten, Jeanette 
Ghatas, Ed Houweling, Eugene Leeman, Frans 
van Rooij, Sieuke Schenk en Fred Tambach. 
Jullie hebben grandioos werk verricht al die 
jaren! Naar een bestuurslid afkomstig uit 
Wormer zoeken wij nog. Ondergetekende 
alsmede diaken Jeroen Hoekstra zijn 
voorzitter respectievelijk vicevoorzitter. Alle 
pastores kunnen desgewenst de 
bestuursvergaderingen bijwonen. En Corrie 
Kievith zorgt telkens weer voor goede 
verslaglegging. 
Zoals ik reeds eerder deed geef ik ook nu 
uiting aan mijn dank voor de inzet die onze 
mensen binnen de acht parochieraden (in de 
Jozef- en de Wormer parochie 
‘parochieteams’ genoemd) sinds jaar en dag 
van harte opbrengen voor de 
geloofsgemeenschappen en kerkgebouwen. 
Het kerkbestuur kan niet zonder jullie. Jullie 
houden de kerken draaiend en geven aan 
waar het kerkbestuur zorg aan moet 
besteden. Dit geldt ook voor al die andere 
vrijwilligers die met allerlei taken ‘achter de 
schermen’ zijn belast, zoals de 
ledenadministratie, redactiewerk voor de 
kerkbladen, financiële administratie, noem 
maar op. Al die stille krachten zijn onmisbaar. 
 

Nieuwe fase 
En zo varen we door een nieuwe slingerbocht, 
een ‘meander’ in de rivierstroming van ons 
Zaanse kerk-zijn. Binnen de bedding van onze 
waardevolle traditie en een goede 
samenwerking hopen wij, uw bestuursleden, 
weer een steentje bij te dragen op bestuurlijk 
vlak aan de voortgang van de Zaanse R.K. 
Kerk, in een tijd waarin geloof en kerk niet 
meer vanzelfsprekend zijn, maar nog steeds 
de moeite waard! 
pastoor Floris Bunschoten 
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MICHA, EEN ZANGSTUK       
 
Houd je van zingen? Doe dan mee! 
Bart Vijfvinkel en Jos Martens hebben een 
zangstuk over de profeet Micha geschreven. 
Dit zal op zondag 27 oktober a.s. in Assendelft 
en daarna op verschillende andere plaatsen in 
de Zaanstreek uitgevoerd worden. Voor het 
projectkoor zijn nog zangers nodig. Wie graag 
zingt en het leuk vindt om in vier maanden 
een heel nieuw muziekstuk in te studeren, is 
welkom voor de eerste repetitie op 10 mei 
a.s. om 19.30 uur in de Hervormde Kerk van 
Assendelft (Dorpstraat 364). De overige 
repetities vinden plaats in mei, juni, 
september en oktober. Informatie en 
aanmelden: Bart Vijfvinkel, tel 06-19685110,  
bart.vijfvinkel@live.nl of Jos Martens, tel 06-
16666900, jos-martens@live.nl 

Micha 

Met indrukwekkende scheldkanonnades en 
scherpe spot gaat Micha tekeer tegen het 

hemeltergende onrecht en de machtige heren 
van zijn tijd. Een profeet is geen 
toekomstvoorspeller maar iemand die in Gods 
Naam de waarheid spreekt. Deze waarheid is 
niet makkelijk. Zijn woorden striemen. 
Tegelijkertijd houdt deze boerenprofeet zijn 
publiek de andere mogelijkheid voor: 
bevrijding van het onrecht, een nieuw begin.  
 
Jou is gezegd wat goed is 
Niets, nee niets anders 
Dan recht te doen  
en lief te hebben 
en zo mens te zijn 
  
Dan recht te doen 
En met God te gaan 
En zo mens te zijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bart.vijfvinkel@live.nl
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Voor de Vastenactie 

 

B O E K E N M A R K T 
 
 

zaterdag 13 april 
St.Petruskerk 

Snuiverstraat 2 Krommenie 

Van 10 uur tot 16 uur 

 

 

Met heel veel: 

 

BOEKEN 

GRAMMOFOONPLATEN 

CD’s 

 

 

Koffie en thee 
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Vormsel en Eerste Communie 
 
Vormsel 
We zijn begonnen met de voorbereidingen op 
het Vormsel. Helaas hebben zich uit zes 
parochies  maar acht vormelingen opgegeven 
in de leeftijd van 13-15 jaar. Dat is een teken 
van de tijd en laat zien hoe het kerkelijk 
geloven er bij een jonge generatie en hun 
ouders voor staat. Voor de toekomst zegt dat 
dus ook iets over een krimpende kerk. Wel 
gaat er in de Jozefparochie een groepje van 
start met wat oudere jongeren. 
 
 

        

 
 
 
 
 

Eerste Communie 
Met de voorbereiding op de Eerste 
Communie is het net even anders. 22 jongens 
en meisjes doen op de locatie Krommenie 
mee aan de voorbereiding en in Wormer zijn 
ook 11 kinderen gestart. Deze kinderen zijn 
afkomstig uit zeven Zaanse parochies. Op  
zondag 24 maart was er de traditionele doe-
ochtend waar een enorme ark van Noach is 
gebouwd. Tijdens de viering is een van de  
vormelingen, D’angela Stephana Nelson uit 
Wormerveer gedoopt.  
Intussen hebben de kinderen ook de bakker 
bezocht en hebben ze ontdekt dat brood niet 
zomaar op tafel staat. Daar wordt veel zorg en 
aandacht aan besteed en vooral geduld, om 
het brood te laten rijzen.  
Voor Palmzondag doen de kinderen mee met 
Palmpasenstokken maken in hun eigen 
parochie. Op 19 mei is in Krommenie en op 26 
mei in Wormer de dag van de Eerste 
Communie.  
Van harte gefeliciteerd en we hopen dat we 
jullie nog vaker zullen zien in onze kerken.  
 
Matthé Bruijns 

 

 
WJDAG - 14 APRIL - AVAILABLE FOR HIM/HER 
voor jongeren van 16-30 jaar. 
 
Misschien weet je allang dat je vroeger of 
later wilt trouwen en kinderen krijgen. Het 
lijkt zo normaal om te gaan trouwen, maar 
ook het huwelijk is een roeping. Zoals God 
jonge mannen en jonge vrouwen roept voor 
het priesterschap en het religieus leven, zo 
roept God ook jonge mannen en jonge 
vrouwen voor het huwelijk. Benieuwd hoe dat 
gaat, wat de roeping van het huwelijk 
inhoudt? Kom dan zondag 14 april naar de 
wereldjongerendag! 
De dag begint met de Palmzondagviering in 

de Mariakerk te Heemskerk, voorganger is 
Mgr. Hendriks. Na de lunch vertellen 
een ouder en een jonger echtpaar hoe zij 
de roeping tot het huwelijk hebben gevonden 
en hoe ze die beleven. Daarna volgt een 
keuzeprogramma met een verdiepende, 
actieve of interactieve workshop. We sluiten 
af met een borrel.  
Wanneer: 14 april, 11:00 -17:00 uur 
Waar: Mariakerk, Spoellaan 1-3, Heemskerk 
Entree: €5,- 
Nadere info en een opgave formulier op 
jongekerk.nl, tegel 16-30 jaar, WJdag 14 april. 
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Voor Jong en voor oud 
 
Zie je hen daar gaan? Twee mannen lopen op 
de weg van Jeruzalem naar Emmaüs.  
Het zijn Kleopas en zijn vriend. Ze gaan daar 
met gebogen hoofd. Jezus is gestorven.  
Het is al de derde dag dat hij is overleden. Ze 
praten erover: Hoe heeft dit kunnen 
gebeuren? Dan komt er een derde persoon bij 
hen lopen. Het is Jezus, maar hun ogen zijn 
troebel en zij herkennen hem niet. 
 
‘Waar praten jullie zo druk over?’ De twee 
mannen staan stil. ‘Bent u de enige 
vreemdeling die uit Jeruzalem komt en niet 
weet wat er gebeurd is? Jezus, onze vriend en 
een groot profeet is gestorven. Hij had ons 
hoop gebracht. Ons leven zou veranderen en 

dat van alle andere mensen. Maar onze 
leiders van de synagoge en de bazen van de  
stad hebben hem voor de rechtbank gesleept. 
Het is niet goed met hem afgelopen. Een nare 
dood. Nu hebben we alle hoop verloren.’ 
Jezus loopt met hen op, richting Emmaüs. Hij 
vraagt en hij luistert. De mannen vertellen 
wat Jezus voor hen betekent. Hoe hij mensen 
beter maakte en verdrukte mensen weer in 
de ruimte zette en moed gaf. De vreemdeling 
vergelijkt hun verhalen met de verhalen uit de 
bijbel. Langzamerhand gaan de ogen en de 
harten van de twee mannen weer een stukje 
open.  
Aangekomen in Emmaüs vragen ze aan hem 
of hij bij hen wil blijven. Omdat het al bijna 
donker is, laat hij zich overhalen. Er is brood 
voor iedereen. De gast pakt het brood, 
spreekt een zegen uit, breekt het brood en 
deelt het aan hun uit. Tijdens het breken en 
delen van het brood herkennen de mannen 
Jezus.  
Zo plotseling als hij in hun leven was 
gekomen, verdwijnt hij ook weer. 
‘Het is Jezus,’ roepen ze elkaar toe.  
‘Wat heeft hij ons veel geleerd.’ 
‘Kom, laten we niet bij de pakken neerzitten, 
maar naar Jeruzalem gaan.  
Als wij doorgaan met het vertellen van de 
verhalen van Jezus, dan blijft hij leven.’ 
Half hollend keren zij terug naar hun vrienden 
in Jeruzalem. Daar vertellen de andere 
leerlingen dat ook Simon Petrus Jezus heeft 
gezien. De mannen uit Emmaüs vertellen hoe 
zij hem hebben herkend bij het breken van 
het brood. Ze struikelen over hun woorden als 
ze vertellen hoe hun ogen werden geopend 
toen hij naar hen luisterde en hun de Bijbel 
uitlegde. 
 
KRUIS – WOORD – ZOEKER 
 
Streep de woorden weg en vindt wie Jezus is:  
 
Jezus is de . . . . . . . . .  
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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: 3 mei, 7 juni   
                  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 
 
Menswaardig levenseinde? 
Het onderwerp levensbeëindiging typeert de 
tijd waarin wij leven. Families, huisartsen en 
ook de Kerk zijn daar overal bij betrokken. Het 
is goed dat mensen op de hoogte zijn van 
verschillende mogelijkheden om de pijn in het 
levenseinde te verzachten.   
Ook de katholieke Kerk is daar bijzonder mee 
begaan. Heeft zij in voorgaande eeuwen niet 

de basis gelegd voor de gezondheidszorg die 
wij nu kennen? 
Werkers in de gezondheidszorg gaan echter 
heel verschillend mee om met wat raakt aan 
leven en dood. Een christelijke mensvisie 
kunnen wij niet meer altijd aanwezig 
veronderstellen. Deze thema-avond gaat over 
de implicaties, ook de morele, van 
handelingen rond een sterven. Lambert 
Hendriks, rector van de ambtsopleidingen van 
het bisdom Roermond en docent 
moraaltheologie, wil een zo eerlijk en 
evenwichtig mogelijk beeld schetsen en staat 
open voor vragen.  
Wanneer:  donderdag 2 mei, 20.00 uur 
Waar:    Pastorie Odulphus, Assendelft 
Leiding: Dr. L.J.M. Hendriks Pr. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:stuurgroepvent@gmail.nl
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Kruisweg: kruis weg! 
 
Mensen bezwijken onder het kruis dat zij 
moeten dragen. Ze liggen op de grond. 
Gevallen onder de last van het leven. Door 
ziekte. Omdat ze moeten vluchten. Ontslagen 
zijn. Weggepest worden. Worden ze 
barmhartig opgebeurd? Weer op de benen 
gezet? Liefdevol verzorgd? Soms ja, maar 
vooral ook niet. Zij worden weggekruist. 
Afgeschreven. Doen er niet meer toe. In 
Utrecht en Mozambique.  
Wie riepen er: kruis weg die mens!?  
 
Kruis weg die mens! Kruisig hem! riep het 
opgehitste gepeupel 2000 jaar geleden. En 
Jezus ging zijn lijdensweg, zijn Via Dolorosa. 
Tot drie keer toe bezweek hij onder zijn kruis. 
Solidair als hij was en is met zoveel mensen, 
die moeten lijden.  
Op Golgotha werd hij tussen twee criminelen 
opgehangen en vastgespijkerd aan een paal. 
Het was in die dagen de gangbare manier van 
de Romeinse bezetter om oproerkraaiers te 
executeren. De vredelevende rabbi van 
Nazareth was niet de enige die zo aan zijn 
einde kwam. Golgotha stond vol met kruisen.   
 
Al in een vroeg stadium van het christendom 
werden de verschillende plekken – staties – 
van Jezus' vermoedelijke lijdensweg 
gemarkeerd. Soms had een bedevaart naar 
Jerusalem tot gevolg, dat men na thuiskomst 
bij de eigen kerk of klooster een bidplek 
oprichtte waar men zich kon bezinnen op 
Jezus' lijden. Het biddend en mediterend 
volgen van Jezus' lijdensweg – de kruisweg – 
met uiteindelijk veertien staties vindt zijn 
oorsprong in de 16de en 17de eeuw.  
Iedere katholieke kerk van korter of langer 
geleden kent zo'n kruisweg. Soms mooi – 
soms lelijk. In de kerk. Ook wel er buiten. 
Denk bijvoorbeeld aan de calvaires – stenen 
kruisgroepen – uit de 16de en 17de eeuw naast 
kerken in Bretagne. Interessant is het te 
ontdekken, dat de beeldhouwers daar alle 
figuren het uiterlijk hebben gegeven van hun 
dorps- of stadgenoten uit die tijd. Maar het is 
meer dan interessant. De eigentijdse kleding 

van de omstanders vertelt ons ook dat men 
zich herkende in de kruisweg van Jezus. Men 
zag er “de kruisweg” in, die velen in hun leven 
moeten gaan. Daarom zingen wij op Goede 
Vrijdag: 
 
Aan een kruis kapotgeslagen draagt hij heel 
het mensenleed. 
Al zijn wonden zijn ons lijden, Hij, die Zoon van 
mensen heet. 
Moet Hij godverlaten sterven, niemand die 
van hem nog weet? 
 
God pikt het echter niet en doet Jezus op de 
derde dag opstaan uit de dood. 
Maar wijzelf zijn ook in het geding. Of zoals ik 
wel eens zeg: wat hebben wij eraan als Jezus 
na zijn kruisdood is opgestaan uit de dood? 
Gefeliciteerd Jezus, fijn voor jou! Maar wij? 
Hoe gaat het met ons lijden? Is er voor ons 
ook opstanding uit de dood mogelijk?  
Voor veel mensen is de weg door het leven 
dikwijls getekend door leed, door grote en 
kleine kruisen. Leidt hun kruisweg tot de 
dood? Worden zij weggekruist? Is het dan 
afgelopen? Is de opstanding van Jezus alleen 
een gebeuren in een ver verleden? Of mogen 
wij hopen op opstanding voor alle gevallen 
mensen? Daarom zingen wij ook: 
 
God van Licht,wees ons genadig, doe hem 
opstaan uit de dood, 
wil in hem nieuw leven geven, U die steeds 
weer toekomst bood. 
Schenk uw licht om van te leven. Zien wij al uw 
morgenrood? 
 
Zien wij dit morgenrood als wij, geïnspireerd 
door de kruisweg van Jezus, de kruisweg van 
zoveel mensen dichtbij en veraf, ons 
verzetten tegen het wegkruisen van deze 
mensen? Staan zij ook op uit de dood en wij 
met hen? Wordt het Pasen? 
 
 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 
 
‘t Kalf Zaandam 

H. Odulphus 
 
Assendelft 

Za 13-4 
Palm-
pasen 

 Eucharistie 
G. Noom /  
M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

  Eucharistie 
N. Kerssens 

  19.00 uur 
Eucharistie 
F. Bunschoten 
Gregoriaans 

Zo 14-4 
Palm-
pasen 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Marbosko 

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

Gezinsviering 
K. Schuurmans 

Oecum. viering 
T. Molenaar 
samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Woord & Comm. 
J. Hoekstra 

Eucharistie 
B. Dijkman 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
koor Da Capo 
 

Do 18-4 
Witte 
donder-
dag 

 
Naar Krommenie 
Marbosko zingt 

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

19.00 uur  
Eucharistie 
N. Kerssens 
Caeciliakoor 

 19.00 uur 
Eucharistie 
A. Goedhart 
S. Fieggen 
 

vieringen elders  
in regio 

vieringen elders  
in regio 

19.00 uur 
Eucharistie 
F. Bunschoten 
Caeciliakoor 
 

Vr 19-4  
Goede 
vrijdag 

15.00 uur  
Kruisweg én 
Kruishulde 
DOP  

15.00 uur  
Kruisweg 
M. Bruijns 
 
19:30 uur 
G. Noom /  
M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

15.00 uur 
Stille kruisweg 
 
 
19.00 uur 
Themagroep 
All Ages 

15.00 uur 
Kruisweg 
A. Dijkers  
Cantare 

15.00 uur 
Kruisweg met 
kruishulde 
A. Goedhart 
 

 
 
 
 
19.30 uur 
Kruisweg 
W. Waardijk 
 

 
 
 
 
19.00 uur 
div. celebranten 
passiekwintet 

15.00 uur 
Kruisweg 
div. celebranten 
Caeciliakoor 
 
 

Za 20-4 
 

19.30 uur 
Paaswake 
K. Schuurmans 
Marbosko 

21.00 uur 
Paaswake 
G. Noom /  
M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

20.00 uur  
Paaswake 
S. Baars 
All Ages 

 21.00 uur 
Paaswake 
A. Goedhart 
S. Fieggen 

21.15 uur 
Paaswake 
N. Kerssens 
J. Hoekstra 

19.00 uur 
Paaswake 
N. Kerssens 
Caeciliakoor 

19.00 uur 
Paaswake 
F. Bunschoten 
koor Da Capo 

Zo 21-4 
Pasen 

Woord &Comm. 
A. Dijkers 
Marbosko 

Woord &Comm. 
M. Bruijns 
Koor St. Caecilia 

Woord &Comm. 
R. Casalod 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
G. Noom 
Cantare 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Woord &Comm. 
W. Waardijk 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
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. Maria 
Magdalena 
‘t Kalf Zaandam 

H. Odulphus 
 
Assendelft 

Ma 22-4 
2e paas-
dag 

 Woord &Comm.  
M. Bruijns 
Koor St. Caecilia 

  Eucharistie 
A. Goedhart 

 Nw Groenland 
Eucharistie 
F. Bunschoten 
Liturgiekoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 

Za 27-4 
 

 Geen viering   Eucharistie 
N. Kerssens 

  Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo 28-4 
Beloken  
Pasen 

 Eucharistie 
N. Kerssens 
Samenzang 

Eucharistie 
J. Stam 
Koor St. Caecilia 

 DOP Viering 
 Caeciliakoor 

Woord & Comm. 
B. Dijkman 
Samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Woord & Comm. 
W. Waardijk 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Liturgiekoor 

Eucharistie 
N. Beemster 
Caeciliakoor 

Za 4-5  Dodenherdenking 
Doopsgezinde 
vermaning 
M. Bruijns 

  Eucharistie 
A. Goedhart 

  Doden-
herdenking 

Zo 5-5  
 

Woord &Comm. 
A. Dijkers 
samenzang 

Woord &Comm. 
M. Bruijns 
Koor St. Caecilia 

Oecumenische 
Viering in de 
Wijngaard 
div. voorgangers 

Woord &Comm. 
J. Hoekstra 
Cantare 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Woord & Comm. 
R. Casalod 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Liturgiekoor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Caeciliakoor 

Za 11-5  Eucharistie 
G. Noom 
Koor Rotsvast 

  Eucharistie 
N. Kerssens 

  Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo 12-5 Woord &Comm. 
T. Molenaar 
Marbosko 

Eucharistie 
G. Noom 
Koor St. Caecilia 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Byzantijns 
mannenkoor 

Woord &Comm. 
M. Bruijns 
Samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Woord & Comm. 
J. Hoekstra 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
Caeciliakoor 

Za 18-5  Eucharistie 
G. Noom 
Samenzang 
 

  Eucharistie 
A. Goedhart 

  Eucharistie 
N. Kerssens 

Zo 19-5  
 

Woord &Comm. 
K. Schuurmans 
samenzang 

1e H. Communie 
viering 
M. Bruijns 
 

DOP viering 
All Ages 

Woord &Comm. 
A. Dijkers 
Cantare 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Woord & Comm. 
W. Waardijk 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
koor Da Capo 
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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. Maria 
Magdalena 
‘t Kalf Zaandam 

H. Odulphus 
 
Assendelft 

Za 25-5   Woord &Comm. 
M. Bruijns 
samenzang 

      

Zo 26-5 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Marbosko 

Woord &Comm. 
R. Casalod 
Koor Rotsvast 

1e H. Communie-
viering 
M. Bruijns 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Samenzang 

 Woord & Comm. 
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

  

Do 30-5 
Hemel-
vaartdag 

 Woord &Comm. 
M. Bruijns 
Koor St. Caecilia 

10.00 uur  
S. Baars 
Caeciliakoor 

     

Za 1-6  Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

      

Zo 2-6 
 

Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

Eucharistie 
J. Stam 
Koor St. Caecilia 

Woord &Comm. 
M. Bruijns 
All Ages 

Woord &Comm. 
T. Molenaar 
Cantare 

 Woord &Comm. 
W. Waardijk 
Con Brio 

  

 

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

               zo dhj = zondag door het jaar 
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  Kerktijden Petrus Parochie 

   Palmzondag  

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

   Voorgangers: Pater G. Noom en pastor M. Bruijns 
Zondag 14 april 10:00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorgangers: Pater G. Noom en pastor M. Bruijns 
      

   Goede Week  

Dinsdag 16 april 19:30 Boeteviering  
   Voorganger: Pastor M. Bruijns    
   Witte Donderdag  

Donderdag 18 april 19:30 Eucharistieviering m.m.v. Marbosko uit Koog aan de Zaan  
   Voorgangers: Pater G. Noom en pastor M. Bruijns 
   Goede Vrijdag  

Vrijdag 19 april 15:30 Kruisweg in Rosariumhorst 

Vrijdag 19 april 15:00 Kruisweg  
   Voorganger: Pastor M. Bruijns  

Vrijdag 19 april 19:30 Goede Vrijdag Plechtigheden m.m.v. Rotsvast 
   Voorgangers: Pater G. Noom en pastor M. Bruijns 
   Pasen  

Zaterdag 20 april 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 
Zaterdag 20 april 21:00 Paaswake m.m.v. Rotsvast 

   Voorgangers: Pater G. Noom en pastor M. Bruijns 

Zondag 21 april 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns 
Kinderwoorddienst 

 

Maandag 22 april 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
     

   Beloken Pasen  

Vrijdag 26 april 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 
Zaterdag 27 april 19:00 Koningsdag, geen viering  

Zondag 28 april 10:00 Eucharistieviering m.m.v. Rotsvast 
   Voorganger: Pastor J. Stam  
     

   3e zondag van Pasen  
Vrijdag 3 mei 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 4 mei 19:00 Dodenherdenking in de Doopsgezinde Vermaning 

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

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
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   4e zondag van Pasen  

Vrijdag 10 mei 15:30 Eucharistieviering in Rosariumhorst 
Zaterdag 11 mei 19:00 Eucharistieviering m.m.v. Rotsvast 

   Voorganger: Pater G. Noom  
Zondag 12 mei 10:00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pater G. Noom  
     

   5e zondag van Pasen  

Vrijdag 17 mei 15:30 Oecumenische viering in Rosariumhorst 
   Verzorgd door de Doopsgezinde gemeente 

Zaterdag 18 mei 19:00 Eucharistieviering met Samenzang 
   Voorganger: Pater G. Noom  

Zondag 19 mei 10:00 1e Communieviering  
   Voorganger: Pastor M. Bruijns 
     

   6e zondag van Pasen  
Vrijdag 24 mei 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 25 mei 19:00 Woord- en Communieviering met Samenzang 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns  

Zondag 26 mei 10:00 Woord-Communieviering m.m.v. Rotsvast 
   Voorganger: Pastor R. Casalod 
     

   Hemelvaartsdag  

Donderdag 30 mei 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns  

     

   7e zondag van Pasen  
Vrijdag 31 mei 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

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

Zondag 2 juni 10:00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorganger: Pastor J. Stam  
     

 

Lijdensweg 
 
Hij moest een lijdensweg voor ons gaan, 
we zien Hem daar voor de rechter staan, 
een Man onschuldig gevangen genomen, 
die als crimineel bij Pilatus moest komen. 
 
Hoe kon Jezus dit allemaal verdragen, 
Hij werd bespuwd, bespot en geslagen, 
op Zijn hoofd een doornenkroon, 
voor deze Koning zonder troon. 
 
 

 
Daarna aan het kruishout geslagen, 
om onze zonden te moeten dragen, 
en het werd zo donker als de nacht, 
totdat Hij riep “Het is volbracht”. 
 
Doordat Hij voor ons wilde lijden, 
Mogen wij ons steeds weer verblijden, 
Door Zijn lijden en sterven, 
mogen wij het eeuwige leven erven. 
 
Janneke Troost   
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  In Memoriam 
 
 

 
 

Jo Kee-Graaf 
Zondag 10 februari is Jo Kee- Graaf overleden 
in de Rosariumhorst. Zij bereikte de 
bijzondere leeftijd van 95 jaar en behoorde 
daarmee tot de zeer sterken, maar 
uiteindelijk was de griep haar te veel. Jo werd 
geboren in een gezin van zeven kinderen in 
Zaandam. Na de lagere school en enkele jaren 
huishoudschool ging ze in betrekking. Ze 
leerde Jan Kee uit Wormerveer kennen en na 
de oorlog trouwden zij elkaar en gingen 
inwonen bij haar schoonouders die een 
vishandel hadden aan de Zaanweg. In 1950 
kwamen ze naar Krommenie waar ze aan de 
Padlaan een eigen zaak begonnen. Drie zonen 
en twee dochters werden er over een reeks 
van 18 jaren geboren. Jo had een leven van 
veel werken in de winkel en thuis in het gezin. 
Vader Jan had een druk sociaal en bestuurlijk 
leven, moeder Jo was de pijler van de zaak en 
de stabiele factor in het gezin. Ze verhuisden 
naar de LJ Costerstraat en later naar de Kleine 
Beer. Haar man overleed al in 1997. Jo had 
een brede interesse en volgde de actualiteit 
waar ze graag over sprak. Er kwamen na de 
kleinkinderen ook achterkleinkinderen in haar 
leven. Uiteindelijk ging ze naar de 
Rosariumhorst waar ze een goede verzorging 
genoot. ‘Sterven doe je niet ineens, maar af en 
toe een beetje… en op een keer ben je aan je 
allerlaatste beetje toe.’ Na de afscheidsdienst 
in onze kerk is haar lichaam gecremeerd.  
 
Gerard Kuijt 
Zaterdag 2 maart is Gerard Kuijt overleden in 
d’ Acht Staten in Wormerveer. Gerard werd 
88 jaar geleden geboren in Zaandam. Hij ging 
werken in de bouw. Op de kermis leerde hij 
Henny Floris kennen uit Wormer en na een 
aantal jaren verkering trouwden zij elkaar. 
Hun drie dochters werden in Zaandam  

 
 
 
geboren, de beide zonen aan de Robert 
Kochstraat in Krommenie. Zijn werk was voor 
Gerard van grote waarde. In de avond van zijn 
leven keek hij met trots terug op datgene wat 
hij tot stand had gebracht. Hij was ook heel 
handig. Meubels maakte hij zelf en als er iets  
verbouwd moest worden in de familie dan 
was hij present. Er werden herinneringen 
opgehaald aan de mooie jeugd die zij hun 
kinderen hebben geboden. Het huis was door 
vader en moeder altijd een gastvrije en 
gezellige plaats om binnen te lopen. Later 
kwamen er kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. Een groot nageslacht 
waar hij trots op was. In de vele jaren van zijn 
pensioen hebben Henny en Gerard veel 
samen gedaan: fietsen, mooie reizen 
gemaakt. Hij was van het huis en de opstallen, 
zij van de bloemen en planten die de tuin aan 
de Robert Kochstraat en later het balkon aan 
de Serooskerkestraat tot een groene oase 
maakten. Er werden diverse jubileum feesten 
gevierd. Met het klimmen der jaren namen 
ook de lichamelijke ongemakken van beiden 
toe. In de laatste maanden gingen ze samen 
naar het verzorgingshuis in Wormerveer. Met 
veel verhalen en muziek is er uitgeleide 
gedaan van deze gelovige mens, die in jonge 
jaren op een fiets zonder versnellingen naar 
Rome fietste. ‘Zoals je het maakt, heb je het’, 
was een van zijn vele spreuken. Dat hij 
geborgen mag zijn in liefdevolle vrede. Zijn 
lichaam is begraven aan de Eikelaan. 
 
Bets Arens – Neele 
Zondag 10 maart is Bets Arens-Neele 
overleden op haar leeftijd van 85 jaar. Zij 
werd geboren aan de Uitweg en groeide op in 
een gezin van zeven kinderen. Ze leerde 
Albert Arens kennen uit Assendelft en na vele 
jaren verkering trouwden zij elkaar en gingen 
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wonen aan de Prins Hendrikstraat. Drie 
kinderen werden er door de jaren heen 
geboren. Albert was een harde werker in de 
kolenhandel en later op de markt. Hij was 
actief bij de voetbalvereniging GVO en 
moeder Bets verzorgde het thuisfront. Daar 
was zij zeven dagen in de week mee bezig, 
nauwgezet en alles op zijn tijd. Ze had het 
hart op de tong zoals we dat zeggen, en dat 
betekende dat haar woorden wel eens 
vierkant over konden komen, maar ze liet 
haar hart ook spreken in dat we ze deed in 
haar zorg en arbeid. Met de jaren kwamen er 
mogelijkheden om te reizen. Ze kregen 
kleinkinderen waar ze leuke dingen mee 
ondernamen. Langzaam gleed de Alzheimer 
haar leven binnen en door de goede zorgen 
van Albert kon zij thuis blijven. Tot die fatale 
dag in oktober 2017 toen Ab door een 
tragisch ongeluk overleed en Bets verhuisde 
naar De Rietvelden. In het laatste jaar van 
haar leven werd zij nog twee maal 
overgrootmoeder. ‘Langzaam ben je van ons 
weggegleden, elke dag een beetje meer. 
Telkens werd je iets ontnomen, dat deed jou 
en ons zeer. Het gemis, een stille pijn, dat je 
nooit meer bij ons zult zijn’. Na de avondwake 
en uitvaartdienst is haar lichaam begraven 
naast haar Albert. En terwijl wij haar aan de 
aarde toevertrouwden viel het water met 
enorme bakken uit de hemel, 
meer gezegend kan een mens 
niet zijn. 
 
Gladys Boon-Gonzalez 
Woensdag 13 maart is Gladys 
Boon-Gonzalez overleden in 
haar woning aan de Grote 
Beer. Ze werd geboren op 14 januari 1925 in 
Costa Rica. Daar in de hoofdstad groeide zij 
op ten tijde van de wereldwijde crisis. Ze kon 
daarom haar school niet afmaken en werd 
kapster. Vanuit Wormerveer vertrok Nico 
Boon om in het buitenland te gaan werken. 
Aan de andere kant van de oceaan ontmoette 
hij Gladys en zij trouwden elkaar in 1957. 
Uiteindelijk groeiden een zoon en een 
dochter op. Een andere economische crisis 
deed het gezin in 1975 naar Nederland 
komen. Vanuit het groene weelderige Costa 

Rica woonden ze nu in een flat twee hoog. 
Voor Gladys en de kinderen een zware 
overgang vanwege het klimaat, achterlaten 
van familie en vrienden en het niet spreken 
van de Nederlandse taal. Rampzalig was dat 
Nico Boon in 1978 overleed. Gladys heeft zich 
opgeofferd voor de opvoeding en opleiding 
van haar kinderen. Met het klimmen der jaren 
vielen ook steeds meer mensen weg. Gelukkig 
heeft haar buurvrouw Tania Everts veel voor 
haar gedaan en betekend. In de laatste fase 
van haar leven viel ze ook enkele malen 
ongelukkig. Na revalidatie kwam ze steeds 
weer thuis, waar ze omgeven was door vele 
religieuze afbeeldingen en herinneringen aan 
haar geboorteland. We hebben een kerkelijke 
afscheidsdienst gehouden in Driehuis 
Westerveld waar haar lichaam is gecremeerd.  
 
Annie Vrouwe 
Woensdag 20 maart is Annie Vrouwe 
overleden. Ze werd geboren op Busch en Dam 
in Assendelft en groeide op met haar zus en 
drie broers. Met de jongens bleef zij na het 
overlijden van haar ouders een gezin vormen. 
Ze hadden een veehouderij en leverden 
eerste klas melk. Door de mechanisatie 
werkte één van de broers bij de LUM. Annie 
zorgde voor een gastvrij thuis, ze zag er altijd 
verzorgd uit en dat gold ook voor alles 
rondom het huis. De bloemen stonden in 
keurig afgestoken borders langs de 
stolpboerderij. Ze leefden met het ritme van 
de seizoenen en met de zorgen voor het vee. 
Op de fiets en de brommer ging ze overal 
heen, naar de Crommenije om te zwemen, 
naar haar zus in Assendelft. In de familie was 
er slechts één tantezegger die een bijzondere 
plaats in hun leven innam en die toen de 
jaren begonnen te klimmen heel veel 
liefdevolle zorgen aan de ooms en tante heeft 
gegeven. Later werd Annie ook nog oud-
tante. Tijdens hun leven zagen ze de 
bebouwing van Krommenie en later Saendelft 
steeds meer opschuiven in hun richting. In 
2011 en 2012 overleden de broers Kees en 
Piet kort achter elkaar. Samen met Niek ging 
ze naar verzorgingshuis Westerwatering waar 
kort daarna ook Niek overleed. In de laatste 
fase woonde ze in Assendelft waar ze steeds 
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meer geestelijk wegdreef van deze wereld. In 
de uitvaart zijn vele verhalen gedeeld over 
een wereld die sterk veranderd is, over goede 
contacten in de buurt, kleine momenten die 
het leven kleur gaven. Geloven en de beleving 
daarvan binnen de kerk was belangrijk in het 
leven van de zus en broers. Trouw waren ze 
hun komen naar de Petruskerk. Met 
dankbaarheid is er over hun leven gesproken. 
Annies lichaam is naar de Eikelaan gebracht 
waar ze bij haar drie broers is begraven.  
 
Matthé Bruijns, pastor 

       
 

 

  GEBEDSINTENTIES 

 
Zaterdag 13 april 
Annie Neelen-Godrie, Familie Beek-Dallee, 
Cornelia Neeft-Beentjes en Cornelis Neeft, 
Wil Strengman, Cornelis Hijne, Antonia 
Johanna Hijne-van Rosmalen, Cor Hijne, Jan 
de Graaf en dochter Marjon, ouders Nielen, 
ouders de Graaf, de overleden leden van de 
Katholieke Bond van Ouderen. 
 
Zondag 14 april 
Johan Friedrichs en Corrie Friedrich-
Swagerman, Rene van Tunen, Doortje Wijker-
van Batum, Jaap en Gre Wagensveld-
Molenaar, Gerard Kerkhoff, Nicolaas Boon en 
zoon Gert-Jan, Jan Molenaar en dochter 
Lidwina, fam. Langhout-Meester, Wiebe 
Dijkstra en voor de 88e verjaardag van een 
broer, Ad Melsen, Thea Konijn-Boon, Piet 
Opdam, de overleden leden van de Katholieke 
Bond van Ouderen.  
 
Zaterdag 20 april Paaswake 
Nelly Snijder – Grootjen, Ge Mulder, Nel van 
Diepen-Noom, Henk Elings en zoon Roy 
Elings, Jansje Roet-de Graaf, Kees van ’t Hoff, 
Tiny Uitentuis, overleden leden van de 
Uitvaartvereniging Geloof, Hoop en Liefde. 

Zondag 21 april 1e Paasdag  
Lies Brussel-ter Laak, Piet van Diepen, 
Johanna de Wit-Limmen, Cornelis de Wit, 
Klaas van Diepen, Theo Kramer en overleden 
familie Kramer-Vink, Dick Mosch en overleden 
familie, Tiny Petra-Boon en Jan Petra, Lau 
Mirck, Atie Rijkhoff-Nielen, Nico Nielen, Jan 
Koning en overleden familieleden, Henk 
Kerssens, Carl Boedijn, Grethe Krause, familie 
Langhout-Meester, Lou en Gatha Bruijns-
Sprangers en Sanne Bruijns, overleden leden 
van de Uitvaartvereniging Geloof, Hoop en 
Liefde. 
 
Vrijdag 26 april Rosariumhorst  
Nieck Oud en zoon Jack. 
 
Zondag 28 april  
Nel Ursem-Huismans, Kees Jongkind, Lida en 
Edwin, Henk Nielen, Marie van Ingen-Elshuis, 
Frans Noom en Henny Noom-Kruiver, Henk 
Sombroek,  Albert Kok, Agie Kok-Appelman en 
zoontje Siem. 
 

Vrijdag 3 mei Rosariumhorst  
Guurtje Hoogeboom-Mettes, Piet Boon. 
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Zaterdag 4 mei Geen Viering  
Intenties opgegeven voor vandaag worden 
verschoven naar volgende week zaterdag 
  
Zondag 5 mei  
Jan Koning en overleden familieleden, Piet, 
Kees en Nico Vrouwe, Ad Pollemans en 
Johanna Pollemans-Verzet, Ans Hartman-van 
Nynanten, Jan Breeuwer en Henny Breeuwer-
Visser, Wiebe Dijkstra en voor zijn jarige 
dochter en schoonzuster. 
 

Zaterdag 11 mei  
Annie Neelen-Godrie, familie Beek-Dallee, 
Cornelia Neeft-Beentjes en Cornelis Neeft, Wil 
Strengman, Cornelis Hijne, Antonia Johanna 
Hijne-van Rosmalen, Cor Hijne, overleden 
familie Hogenstijn, Jan de Graaf en dochter 
Marjon, ouders Nielen, ouders de Graaf, Trien 
Boon-Dekkers en Koos Boon, Ton Joosen, Cor 
Hoogeboom, Agnes Vrouwe-Kleij, Martinus 
Tjipjes en Cornelia Tjipjes-Schut. 
 

Zondag 12 mei  
Uit dankbaarheid bij gelegenheid van het 
gouden  huwelijksfeest van Gerard en Gré den 
Ronden-Vermeulen, Harry en Corrie den 
Ronden-Neelen, Jacobus en Maria Vermeulen-
de Koning, Rene van Tunen (jaardienst), Johan 
Friedrichs en Corrie Friedrichs-Swagerman, 
Wilhelmus de Wit en Maria de Wit-
Schavemaker, Doortje Wijker-van Batum, 
Gerard Kerkhoff en overleden familie 
Kerkhoff-Posthuma, Ad Melsen. 
 

 
 

Zaterdag 18 mei  
Lau Mirck, Tiny Uitentuis, Corrie Neeft-Beers. 
Zondag 19 mei  
Dick Mosch en overleden familie, Atie 
Rijkhoff-Nielen, Nico Nielen, Thea Konijn-
Boon, Piet Opdam. 
Vrijdag 25 mei Rosariumhorst  
Nieck Oud en zoon Jack. 
 
Zaterdag 26 mei  
Jaap en Gre Wagensveld-Molenaar, Piet 
Boon. 
 
Zondag 27 mei  
Henk Nielen, Marie van Ingen-Elshuis, Frans 
Noom en Henny Noom-Kruiver, Henk 
Sombroek, Nicolaas Boon en zoon Gert-Jan, 
overleden familie van Gerven-Kaskes, Kees 
van ’t Hoff. 
 
Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag 
Tiny Petra-Boon en Jan Petra, Nel van Diepen-
Noom. 
 
Zaterdag 1 juni  
Ton Joosen, Cor Hoogeboom, Agnes Vrouwe-
Kleij, Gerard Kerkhoff, ouders Kerkhoff-
Posthuma. 
 
Zondag 2 juni  
Jan Koning en overleden familieleden, Piet, 
Kees en Nico Vrouwe, Ad Pollemans en 
Johanna Pollemans-Verzet, Rene van Tunen, 
Ans Hartman-van Nynanten, Jan Breeuwer en 
Henny Breeuwer-Visser. 

 
Bij de vieringen 
 
De dagen van de Goede Week nodigen ons uit 
om met Jezus mee te trekken naar Jeruzalem. 
In de vieringen maken we zijn laatste dagen 
mee. We verbinden die met ons eigen leven, 
met dat van zoveel mensen op deze wereld. 
Lijden, verdriet en dood hebben nog steeds 
een te grote plaats in het bestaan. 
 
Palmzondag draagt twee zijden in zich. De 
hoop en de verwachting van wat ‘koning’ 

Jezus zal gaan brengen en daarnaast de 
schaduw van het lijden die over deze dag valt. 
We vieren het leven, ook met de actiedag 
voor de Vastenaktie, waar we mensen die in 
de schaduw van het leven staan licht en 
toekomst kunnen geven. Dit jaar met de heel 
concrete opgave om mensen schoon en dus 
veilig drinkwater te bieden. 
Op Palmzondag 14 april hopen we weer met 
vele meisjes en jongens een grote Palmpaas-
optocht in de kerk te houden. Vrijdagmiddag 



19 
 

12 april kunnen we van 15.00 tot 16.30 uur in 
de ontmoetingsruimte weer de 
Palmpasenstokken versieren. Iedereen is 
daarbij welkom. Het is een goed gebruik dat 
je de Palmpasenstok op zondag aan iemand 
geeft die je daar blij mee kunt maken. 
 
Boeteviering  
Na de intocht van Jezus in Jeruzalem keren 
we tijdens de boeteviering op dinsdagavond 
16 april in onszelf. We zijn immers mensen en 
mijn ervaring is dat er af en toe onderweg wat 
misgaat. Het is goed om daarbij stil te staan, 
om te mogen weten: God is ten diepste 
barmhartig en vergevend. Voorafgaande aan 
de boeteviering is er de derde vastenmaaltijd, 
aanvang 18.00 uur, een eenvoudige doch 
gezellige maaltijd met bezinnende elementen.  
 
Witte Donderdag 
Helaas komen er op de dagen dat we de kern 
van ons geloof vieren steeds minder 
kerkgangers. Dat betekent dat we het aantal 
diensten in de acht Zaanse parochiekerken 
beperken, in de verwachting (hoop) dat 
parochianen over de parochiegrenzen gaan. 
In het overzicht van diensten in de regio kunt 
u zien waar en wanneer de diensten plaats 
vinden. Op Witte Donderdagavond 
ondersteunt het koor van de Martelaren van 
Gorcum parochie als uitdrukking van die 
gemeenschappelijkheid de gezangen. 
Op Witte Donderdag 18 april vieren we het 
laatste Avondmaal. Jezus Christus heeft 
zichzelf gegeven in brood en wijn als voedsel 
voor de wereld. In navolging van hem komen 
mensen tot op de dag van vandaag samen om 
te doen zoals hij: om te gedenken de daden 
van God. Vanaf het begin hebben christenen 
bij deze maaltijden voedsel van thuis 
meegenomen. In de loop der eeuwen werd 
die maaltijd steeds meer gesymboliseerd tot 
dat kleine platte stukje brood, gedoopt in de 
beker. De collecte werd een inzameling van 
geld, bestemd voor het onderhoud van de 
gemeenschap, kerk en goede doelen.  
Op Witte Donderdag houden we een collecte 
inzameling in natura voor de voedselbank 
Zaanstreek. Zij vraagt de volgende 
levensmiddelen: alle soorten pasta, saus of 

kruidenmix, rijst, pakje of blik soep, thee, fruit 
in blik,  groente in pot of blik, jam, 
aardappelpuree, suiker. U wordt vriendelijk 
gevraagd voor de collecte een of meerdere 
van deze producten mee te nemen.  
 
The Passion 
Al enkele jaren zenden de KRO en de EO op 
deze avond The Passion uit. Met het thema 
‘Je bent niet alleen’ ligt dit jaar de nadruk op 
aandacht voor elkaar. In onze samenleving 
groeit de eenzaamheid, maar er zijn ook 
talloze initiatieven om mensen bij elkaar te 
brengen. Het Passion-verhaal voegt daar een 
dimensie aan toe: Jezus heeft die 
eenzaamheid als geen ander gevoeld. Zijn 
dood en opstanding laten zien dat er 
perspectief is op een leven in verbinding met 
God en de mensen om ons heen. De 
Nederlandstalige liederen brengen het 
passieverhaal tot leven en verbinden ons 
rondom dit verhaal. Net als andere jaren kunt 
u samen in de ontmoetingsruimte naar de 
uitzending kijken. 
 
Goede Vrijdag 
Goede Vrijdag 19 aprilt is er om 15.00 uur de 
Kruisweg. We lezen het verhaal van Jezus 
laatste tocht door Jeruzalem en staan stil bij 
de 14 staties die er in onze kerken zijn 
aangebracht. Momenten van bezinning bij het 
kruis van onze Heer en het alom aanwezige 
lijden in deze wereld. Tijdens de kruisweg 
brengen we ook een bloemenhulde  aan het 
kruis. 
Op de avond van Goede Vrijdag luisteren we 
naar het lijdensverhaal van Jezus. We 
overwegen het lijden van Christus en 
verbinden dat met het vele en grote lijden 
van alle tijden, van onze tijd. U kunt  tijdens 
de kruishulde zelf meegebrachte bloemen 
onder het kruis neerleggen. Deze zullen 
worden gebruikt in de Paasversiering. 
 
Paaszaterdag 
De Paaswake begint dit jaar om 21.00 uur. We 
komen samen om te waken, stil te zijn, te 
luisteren naar bevrijdende verhalen uit de 
bijbel over de Schepping, de Uittocht en het 
verhaal over het lege graf. We spelen een 
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heilig spel met de symbolen van vuur, licht, 
water en we mogen delen in het eucharistisch 
brood van de opgestane Heer.  
In deze paasnacht zal Adrian Bafirawala 
Bossa, zoon Gerald en Angellah Bossa - 
Nantume worden gedoopt. U heeft hem 
ongetwijfeld wel eens gehoord tijdens de 
zondagse vieringen. Welkom om opgenomen 
te worden in de kring van mensen die Jezus 
Christus volgen en kind van God zijn. 
 
Pasen 
Op Pasen komen we samen rond het licht van 
de nieuwe Paaskaars en we luisteren naar 
Paasverhalen, verhalen tegen de stroom en 
de draad in. Geroepen om opstandige 
mensen te worden.  Er zal dan ook een 
Kinderwoorddienst zijn.  
We eten de laatste keer van de heerlijke 
zelfgebakken taarten en cakes waarvan de 
opbrengst voor de Vastenaktie is bestemd.  

Tweede Paasdag komen we samen om die 
ongelooflijke verhalen opnieuw te horen, want 
Pasen is te groot om dat op één dag te verstaan. 
Dank 
De Veertigdagentijd is de meeste bedrijvige 
periode in een parochiegemeenschap. Vele 
activiteiten rond de Vastenaktie, 
voorbereidingen voor de diensten van de 
Goede Week met iedere dag weer andere 
liederen en boekjes. Hard repeteren voor de 
koren, veel werk achter de schermen: 
voorbereiden, versieren, klaarzetten, 
opruimen en schoonmaken. Veel gebeurt 
gelukkig op routine, ieder neemt haar en zijn 
deel weer trouw voor hun rekening, maar het 
moet wel allemaal gebeuren. 
Dank aan al die mensen op wie we steeds 
weer mogen rekenen, die zich inzetten voor 
de gemeenschap en op deze wijze ook van 
hun inspiratie, van hun geloof getuigen. 
U allen een Zalig Pasen toegewenst. 
 
Matthé Bruijns 

 
Pater Noom 
We hebben een zachte winter achter de rug. 
Maar op de enige dag dat het sneeuwde 
kwam pater Noom ongelukkig ten val voor 
zijn huis in de Bijlmer. Een gebroken 
bovenbeen, een operatie, revalidatie, eerder 
naar huis mogen en met Palmzondag maakt 
hij zijn rentree in het liturgisch voorgaan. ‘Hij 
blij – wij blij’ kunnen we zeggen. Het feest van 
de Opstanding krijgt zo een bijzondere 

invulling en dat is toch mooi als je mag leven 
in je 85e levensjaar. 
Welkom thuis! En dank aan de emeriti 
collega’s die de afgelopen maanden de 
diensten hebben ingevuld. We zijn rijk met 
hen. 
 
Matthé Bruijns 
 

 

Bedankt!

Al jaren is Wim Noom een van de ’meelezers’ 
van de Rots. Met een kritisch oog kijkt hij naar 
de concepttekst voordat deze wordt gedrukt.  
heeft ons laten weten dat hij deze taak om 
gezondheidsredenen niet meer aankan. 

De redactie vindt dit erg spijtig en wil hem 
graag bedanken voor zijn medewerking. 
Wij wensen hem ook sterkte en succes bij de 
behandeling van zijn ziekte.  
 
Redactie de Rots 
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Voor de kinderen 
 

Palmpasenstokken maken 
Net als andere jaren is er de mogelijkheid om 
samen onze Palmpasen stok versieren. 
Welkom! 
Wanneer: vrijdagmiddag 12 april tussen 15. 
00  en 16.30 uur  
Waar: Petruskerk, Snuiverstraat Krommenie. 
Zelf meenemen: Palmpasen kruis (ca 1 meter 
bij 60-70 cm) en lekkers om er aan te hangen. 
Chips en dropveters worden slap en vallen 
gauw op de grond. Wij zorgen voor papier, 
schaar, lijm, touw, plakband om de stokken te 
versieren, en voor een palmtakje. Op 
palmzondag zit er ook een broodhaantje aan 
je palmpaasstok! Het is goed gebruik dat je de 
Palmpasen stok op zondag aan iemand geeft 
die je daar blij mee kunt maken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palmpaasoptocht 
Wanneer: Palmzondag 14 april 10.00 uur.  
Waar: Petruskerk, Snuiverstraat Krommenie.  
We rekenen op een lange stoet!  
 

Vasten Actie! 
Op Palmzondag na afloop van de viering 
zamelen we geld in voor de Vastenactie. We 
ondersteunen de zoektocht naar schoon 
water. Er zijn dan spelletjes in de kerk voor de 
kinderen, een markt met kinderboeken en 
puzzels en een Rad van avontuur en verkoop 
van planten en stekjes. Tot ziens! 
 
Wanneer:  

Palmzondag 14 april na de viering.  
Waar:   Petruskerk, Snuiverstraat Krommenie. 
 

Pasen 
Zondag 21 april is het Pasen. We vieren het 
opstaan van Jezus uit de dood. Dat is een 
moeilijk feest. Daarom willen we er met 
jongens en meisjes in de Kinderwoorddienst 
samen over nadenken. Jij bent ook van harte 
welkom. 
Wanneer: zondag 21 april 10.00 uur 
Waar: Petruskerk, Snuiverstraat Krommenie 
 

Familieberichten 
 
Zondag 24 maart is in het kader van de Eerste 
Communievoorbereiding D’Angela Nelson uit 
Wormerveer gedoopt. 
 
In de Paaswake wordt Adrian Bafirawala, zoon 
van Gerald en Angellah Bossa-Nantume 
gedoopt.  
 
Op zondag 12 mei wordt  Mirle Lise gedoopt, 
dochter van Anne en Suzanne Folkers-Licht uit 
Assendelft. 
 
Op zondag 12 mei gedenken Gerard en Gré 
den Ronden-Vermeulen met een intentie uit 

dankbaarheid dat zij al weer een halve eeuw 
geleden elkaar hun ja-woord hebben 
gegeven. Deze Rots zou te klein zijn om al hun 
verdiensten voor de parochie te benoemen 
en dan krijg ik een probleem met Gerard 
omdat hij ook degene is die De Rots 
vermenigvuldigt. Maar ik overdrijf niet als ik 
zeg dat zij zeven dagen per week beschikbaar 
zijn om zich in te zetten voor allerlei 
activiteiten in de parochie. Dus ik hoop dat we 
als St. Petrusgemeenschap ook hun 75-jarig 
huwelijk mogen meemaken. Heel veel dank 
voor alle trouwe en liefdevolle aandacht en 
zorgen door al die jaren heen voor onze 
parochie. 
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Een extra Paasverhaal 
 
In de afgelopen maanden was er een serie op 
NPO met Diederik van Vleuten die het 
veelzijdige leven van Leonardo Vinci belichtte. 
Hij was kunstenaar, wiskundige, uitvinder, 
schrijver, schilder van de Mona Lisa en Het 
laatste Avondmaal, architect, hij bestudeerde 
het menselijk lichaam en wat al niet meer, 
kortom een bijzonder veelzijdig mens. En dit 
jaar op 2 mei is hij 500 jaar geleden 
gestorven. Behalve kunstwerken en veel 
technische tekeningen heeft hij ook verhalen 
nagelaten. Zijn verhaal over de mier en de 
graankorrel is ook een Paasverhaal. 
 
Matthé Bruijns 
 
De graankorrel 
Een graankorrel, die na de oogst op het veld 
was blijven liggen, wachtte op regen, zodat hij 
zich kon laten wegzinken in de aarde. Toen 
kwam er een mier. Ze zag de graankorrel, 
sjorde hem op haar rug en begon moeizaam 
de lange weg naar haar nest. De graankorrel 
drukte op haar kleine, taaie lijf en leek steeds 
zwaarder te worden. 
‘Waarom sjouw je zo? Waarom leg je me niet 
neer?’, vroeg de graankorrel. De mier hijgde: 

‘Als ik je niet meeneem, hebben we geen eten 
voor de winter. Wij mieren zijn met zo velen 
en elk van ons moet zoveel mogelijk voedsel 
naar de voorraadkamer slepen.’ ‘Maar ik ben 
niet gemaakt om zomaar opgegeten te 
worden’, zei de graankorrel. ‘Ik ben een 
zaadje, vol leven. Ik ben er om uit te groeien 
tot een grote plant. Luister naar me, laten we 
samen een overeenkomst sluiten.’ 
De mier was blij dat ze even kon uitrusten. Ze 
legde de graankorrel neer en vroeg: ‘Wat is 
een overeenkomst? De graankorrel zei: ‘Dat is 
een afspraak. Als je me hier op de akker laat 
liggen, in plaats van me mee te slepen naar je 
nest, dan zal ik je honderd graankorrels 
schenken voor je voorraadkamer.’ 
De mier dacht na. Honderd korrels in ruil voor 
één enkele? Maar dat was een wonder! ‘Hoe 
kan dat dan?’, vroeg ze. ‘Dat is een geheim’, 
antwoordde de graankorrel, ‘dat is het 
geheim van het leven. Maak nu een klein 
kuiltje in de grond, begraaf me daarin en kom 
dan over een jaar terug.’ 
Er ging een jaar voorbij. De mier keerde terug. 
De graankorrel had woord gehouden. 

 
 

 
 

 
 

Rooster   Kerkwerken 

Maandag    15 april om 08.30 uur 
Donderdag 16 mei  om 08.30 uur 
 
Marie-José Mooij 075-6216059 / 06- 
37421977 email: mariej.mooij@gmail.com 

mailto:mariej.mooij@gmail.com
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Nieuws van de Vastenactie!! 

 
Omdat het vorig jaar een groot succes was 
houden we ook dit jaar een grote 
Boekenmarkt in de Ontmoetingsruimte en de 
ruimte achterin de kerk op zaterdag 13 april 
van 10:00 uur tot 16:00 uur. U bent van harte 
welkom, de koffie staat klaar. 
Er zijn prachtige boeken, uit allerlei genres 
voor een werkelijk klein prijsje. Daarnaast 
bieden wij ook legpuzzels en spellen, LP’s en  
 

 
CD’s aan. Ook deze artikelen mogen voor 
“weggeef” prijzen met u mee. 
Kom vroeg, dan heeft u de beste keus! Weg is 
weg. 
Bij mooi weer vindt ook de koffiestop plaats, 
op de hoek Snuiverstraat/Zuiderhoofdstraat, 
op het pleintje naast schoenhandel Groot om 
precies te zijn. 

 

Laatste deel van het programma voor de Vastenactie: 
Zaterdag 13 april v.a. 10.00 uur  openstelling kerk boekenverkoop 
Zaterdag 13 april v.a. 10:30 uur Koffiestop, bij goed weer. 
Zaterdag 13 april na de viering verkoop van boeken en planten 
Zondag   14 maart  v.a. 11.30 uur  Actiedag in de Ontmoetingsruimte en de kerk 
Dinsdag  16 april 18.00 uur Vastenmaaltijd  
   19.30 uur Boeteviering 
 
Ook hebben we weer een violenactie

.                           

De opbrengst is voor de jaarlijkse Vastenactie. 
Dit jaar gaat het om waterprojecten in Niger, 
Congo, Indonesië, Nicaragua en Sierra Leone, 
zoals waterputten, waterbeheer, veilig  
 
drinkwater en duurzame watervoorziening. 
Allemaal onder het motto:  
 
Schoon water verandert alles. 

Taart op zondag  

Op de zondagen tijdens de vasten mogen we 
van oudsher wel snoepen en daarvoor vragen 
we weer taartenbakkers. Bakt u graag, maar 
krijgt u thuis zo’n hele taart niet op? Bij de 
koffie na de vieringen verkopen we uw 
stukken taart en koek en de opbrengst is 
uiteraard voor de Vastenactie. Op het lijstje 
bij de keuken in de ontmoetingsruimte kunt u 
aangeven wanneer u een bijdrage wilt 
leveren. De verkoop is op de zondagen 10, 17, 

24, 31 maart en 7, 14, 21 april. 
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Uit het Afleesboek van de Sint Petrusparochie 1951, 
nummer 42
 
NB, Pasen viel in 1951 vroeg, i.t.t. dit jaar. 
 
18 maart 
Heden de zesde Zondag van de Vasten: 
Palmzondag. Vóór de Hoogmis wijding en 
uitdeling der palmen. Na de heren 
kerkmeesters en Armmeesters komen de 
overige gelovigen. Tijdens het lezen of zingen 
van het Lijdensverhaal behoren allen te 
blijven staan (ook Dinsdag, Woensdag en 
Vrijdag) en allen houden de palm in de 
rechterhand.  
Witte Donderdag: Om 6.30 uur wordt de  
H. Communie uitgereikt. Ook nog om 7.15 
[d.w.z. voor de H. Mis van 7.30 u, cvs] 
Vóórdat de priester de H. Communie uitreikt 
wijst hij vanaf het altaar er nog eens op dat 
alleen thans te Communie mogen gaan, die 
onmogelijk onder de H. Mis kunnen.  
Goede Vrijdag: Algemene Vasten- en 
Onthoudingsdag. Om 7 uur Uitstelling van het 
H. Sacrament. Om 8 uur de Plechtigheden 
met Kruisverering door alle gelovigen. 
Processie vanaf het H. Graf. ’s Middags om 
half drie oefening van de H. Kruisweg met 
verering van de Relikwie van het H. Kruis. Aan 
degenen die onmogelijk naar de kerk kunnen 
komen wordt verzocht om als het drie uur in 
de middag is even stilte te bewaren en te 
bidden voor de zondaars.  
Paaszaterdag: om half zeven beginnen de 
plechtigheden. Om 8.00 uur de gezongen 
Paasmis. Hierna gelegenheid om Wijwater te 
halen achter in de kerk. Men beware ook 
hierbij de verschuldigde eerbied in Gods Huis. 
[…] ’s Middags om klokslag 12 uur eindigt de 
Grote Vasten. […] Achter in de kerk zijn 
bussen geplaatst voor gelden van de 
Vastendispensatie.*) 
 
25 maart 
Heden het Hoogfeest van Pasen, dat is van de 
verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Vóór 
de Hoogmis zegening van kerk en pastorie. 
Om Half drie de Plechtige Vespers met 
feestpredikatie.  

 
Maandag (2de Paasdag) zijn de H.H. Missen 
zoals op Zondag. ’s Middags is er geen Lof, 
daar ons gebleken is dat de belangstelling op 
dergelijke dagen uiterst gering is.  
Woensdag avond om 7.00 uur het Lof tere 
van den H. Jozef met Litanie.  
 
1 april 
Heden de eerste Zondag na Pasen. Om 12 uur 
Katechismus voor de kinderen die dit jaar hun 
plechtige H. Communie hopen te doen.  
Aanstaande maandag is het een Bede- en 
Boetedag voor (?) leden van de Katholieke 
Arbeiders Vrouw. ’s Morgens gaan zij naar de 
H. Mis. ’s Middags om 3 uur de Kruisweg en 
’s avonds om half acht het lof met korte 
toespraak.  
Dinsdagmorgen heeft de aanbesteding plaats 
van onze te bouwen St. Jacobus Jongens 
School.  
 
8 april 
Heden, de Tweede Zondag na Pasen. Om 12 
uur Onderrichting voor de kinderen, die dit 
jaar hun Plechtige H. Communie hopen te 
doen. Betrokken ouders worden dringend 
verzocht hun kinderen uitsluitend om zeer 
ernstige redenen deze onderrichtingen te 
laten verzuimen.  
Woensdagavond is het Debatingsavond voor 
de Rijpere Jeugd. Behandeld wordt: de 
verhouding van het oudere kind tegenover de 
ouders.  
 
*) Mevr. Koning wist nog hoe dat zat met de 
bussen voor de Vastendispensatie: wie, 
bijvoorbeeld om medische redenen, zich niet 
aan het vasten- en onthoudingsgebod kon 
houden kon ter compensatie een bedragje in 
de dispensatiebus storten, of Drie 
Onze Vaders en Weesgegroetjes 
bidden. 
 
(Samenstelling Corrie van Sijl) 
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Samen een bakkie doen! 
Elke woensdagmorgen kunt u van 10.00 u. tot 
12.00 u. terecht bij één van de kerken in 
Krommenie voor gezelligheid en 
ontmoeting. Dit is een gezamenlijk project 
van de Raad van Kerken en de Zonnebloem. 
Gewoon voor een praatje, een spelletje en 
een luisterend oor. Onderstaand vindt u het 
rooster voor de komende periode. 
Wij hopen u te begroeten! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
10 april Doopsgezinde Vermaning, 

Noorderhoofdstraat 46 
17 april Petruskerk, Snuiverstraat 2 
24 april Leliekerk,Lisdoddelaan 1 
1 mei  Petruskerk, Snuiverstraat 2 
8 mei Doopsgezinde Vermaning, 

Noorderhoofdstraat 46 
15 mei  Petruskerk, Snuiverstraat 2 
22 mei  Leliekerk, Lisdoddelaan 1 
29 mei  Leliekerk, Lisdoddelaan 1 
 
 
 
 

 

Zaterdag 4 mei 
Op 4 mei staan we als Nederland stil bij de 
gevallen uit de Tweede Wereldoorlog en 
oorlogssituaties en vredesmissies nadien. 
Sinds enkele jaren organiseert de Raad van 
Kerken Krommenie in de Nicolaaskerk 
bijeenkomsten waar basisschoolkinderen de 
verhalen horen over mensen die de oorlog 
hebben meegemaakt.  
Voorafgaand aan de herdenking bij het 
monument in de Zuiderhoofdstraat is er in de 
Vermaning een korte gebedsdienst waarin 
ook gelovig wordt stil gestaan bij het 
herdenken van de slachtoffers van oorlog en 
geweld. Voorganger pastor Matthé Bruijns.  
In de Petruskerk is er die zaterdagavond geen 
viering.  
Wanneer: zaterdag 4 mei 19.00 uur. 
Waar: Doopsgezinde vermaning                       
  Noorderhoofdstraat. 
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KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord 
Krachtig, Betrokken en Ondernemend 
 

Fietsen met een e-bike  
Oudere verkeersdeelnemers zijn soms 
kwetsbaar. Verkeersregels veranderen en het 
is veel drukker geworden. Senioren zelf 
veranderen ook en reageren soms minder 
alert. Daardoor is de kans op – ernstig – letsel 
bij een ongeval groter. Veilig Verkeer 
Nederland presenteert cursussen onder het 
motto Het nieuwe fietsen met onderwerpen 
als: Diverse voertuigen op het fietspad, Jij en 
de ander, Vitaal op de fiets, De fiets zelf. 
Stellingen, feiten en filmpjes laten een en 
ander zien en u krijgt tips waarmee u zich 
bewust wordt van uw eigen veiligheid en hoe 
u hieraan kunt bijdragen.Daarna geeft Dirk 
Visbeek Fietsplezier Wormerveer, voorheen 
Krommenie, uitleg over de verschillende 
types elektrische fietsen, de verschillende 
motoren en waar je als senior speciaal op 
moet letten bij aanschaf en gebruik. 
Wanneer:    dinsdag 10 april 14.00 uur 
Waar:           De Palmboom, Krommenie 
Aanmelden: verplicht, via tel. 075 2024531 
Toegang:      gratis, maar vol is vol. Bij  meer 
belangstelling is er op 10 juli een herhaling.  

Seniorenmarkt  
Rond de thema's zorg, welzijn, wonen, 
cultuur, veiligheid en mobiliteit met stands en 
workshops. Nadere informatie volgt via de 
media en flyers.  
Wanneer: vrijdag 12 april, 13:00-16:00 uur 
Waar:       De Vuister, Molenwerf 44,  

     Koog a/d Zaan. 
Toegang:  gratis.  
 

Fietstocht 'Proef je buurthuis' 
Fietspuzzeltocht langs buurthuizen in 
Krommenie, Wormerveer, Koog aan de Zaan, 
Westzaan en Assendelft. Starten kan bij alle 
buurthuizen. De hele tocht is 35 km, maar u 
kunt ook een deel fietsen. 
Wanneer: zondag 14 april  
Start:        tussen 10.00 en 13.00 uur 
Finish:       17:00 uur 

Kosten:         € 2,50 per persoon 
Organisatie: De deelnemende buurthuizen.  
 

Dagtocht Tilburg en Kerkdriel 
woensdag 17 april  
Programma:  
Koffie, lunch en een rondleiding in het Peerke 
Donderspark in Tilburg;  
Boottocht vanaf Kerkdriel over de Zandmeren 
en de Maas door de Bommelerwaard. 
Verzamelen: 08:00 uur naast Café de Remise 
op de plaats van het oude NS-station; 
Vertrek:         08.15 uur 
Terugkomst: 18:00 uur  
Kosten:          € 54,00, 
incl. groepsreisverzekering, versnaperingen 
onderweg en fooi chauffeur. 
Aanmelding: bij de reiscommissie, Coos 
Kramer tel. 6400385 of Marijke Klinge tel. 
6288454 of Marijkeklinge@gmail.com met 
gelijktijdige betaling op bankrekening: NL27 
RABO 0334 4920 41 ten name van KBO 
Seniorenbelang Zaanstreek-Noord. 
De bus is bijna vol, maar de ervaring leert dat 
er ook weer mensen afvallen, dus aarzel niet.  
 

Activiteiten 
Bingo  
Woensdag 24 april, 29 mei 14.00u  
De Palmboom Krommenie 
Entree:     € 3,50. 
 
SOOS  
Klaverjassen, sjoelen en rummikub 
iedere donderdag 13.30 u.  
OLVG Kerk, Marktstraat,  Wormerveer 
Wandelen in de omgeving Krommenie 
donderdagen 22 april en 30 mei 10.00 u. 
vanaf Tante Tee, Noorderhoofdstraat. 
 
Fietsen met SVK 
dinsdagen 9 april en 14 mei, 10.00 u. 
vanaf voormalige Durghorst  
Entree: € 1,50. 

mailto:Marijkeklinge@gmail.com
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Voor de Vastenactie 

 

Actiedag 14 april 2019 

St. Petruskerk 

Snuiverstraat 2, Krommenie 

Aanvang: ca. 11.30 uur 
 

 

 


