
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

De Rots 

 
Parochieblad St. Petrusparochie Krommenie / Assendelft-Noord 

      45e Jaargang nummer 1                                 december 2018, januari, februari 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 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 18 februari. U kunt uw bijdragen 
aanleveren tot 4 februari. 
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 

Hoor de wind waait door de bomen...
Hoor de wind waait door de bomen,  

hier in huis waait zelfs de wind.  
Zou de goede Sint nog komen  
nu hij het weer zo lelijk vindt? 
Het was weer zo ver: Sinterklaas, en we 
vierden het feest van de goedheiligman. Een 
feest goed voor de kinderen en de economie 
in deze duistere bijna winterdagen. Aan het 
begin van de Advent wachtend op uitkomst, 
op de komst van het licht, ziedaar, een 
lichtpunt: Sinterklaas. Nicolaas, wiens naam 
betekent: hij die het volk overwint. Of: het 
volk overwint. In de kern een historische 
figuur en een combinatie van Nicolaas van 
Myra en Nicolaas van Pinara, allebei uit Klein-
Azië, het huidige Turkije. Zo’n 1600 jaar 
geleden leefden zij. Nicolaas staat model als 
redder, verlosser, als brenger van heil. Oude 
verhalen vertellen ons: op het moment van 
het haast onafwendbare noodlot brengt 
Sinterklaas een wending ten goede. 
Doodarme meisjes krijgen de noodzakelijke 
bruidsschat. Vermoorde jongetjes worden tot 
leven gewekt en zeelieden worden door hem 
van de ondergang gered. Lang geleden heeft 
Sinterklaas veel voor de mensen gedaan. 
Terecht vieren wij dus ieder jaar zijn 
verjaardag in de vorm van een spel, waarin hij 
bij de kinderen komt. Dit spel is geen 
spelletje. Nee, het heeft diepgang. Er is sprake 
van geheimzinnigheid, van verwachting en 
verrassing. Wie zo Sinterklaas viert met kleine 
en grote kinderen, viert in een spel de 
overwinning van het goede op het kwade, van 
het licht op de duisternis.  
Sint Nicolaas: we vieren zijn feest niet omdat 
hij de vervuller is van alle materiële wensen, 
maar omdat hij staat voor alle onverwachte 
goedheid en redding die je kunt ontmoeten in 
je medemensen. Zo is hij in de Advent de 
voorbode van Jezus Christus, redder bij 
uitstek van kinderen klein en groot in donkere 
dagen. Mens bij uitstek in wiens goedheid 
God aan het licht komt.   
Advent, tijd van verwachting, maar geen tijd 
van rustig afwachten en het lied van de 

Adventsheilige Sinterklaas, die vreemdeling 
uit Turkije inspireert mij tot een nieuwe tekst:  
Hoor de wind, de bevrijdende Geest van God, 
waait door de bomen,  
hier in huis waait zelfs die wind,  
maar zou de goede, heilige Messias wel 
komen  
nu hij het weer zo lelijk, zo woestijnachtig bij 
ons vindt?  
 

‘Ja hij komt! Bereid zijn weg!’ horen wij de 
profeten roepen in onze Adventsvieringen, als 
wij maar doen wat onze handen vinden om te 
doen.  
Het Sinterklaasfeest is een spel. Sinterklaas 
lijkt misschien wel op je buurman, maar we 
twijfelen niet aan zijn bestaan, want hij is de 
vleesgeworden goedheid, een echte 
goedheiligman.  
Zo is ook de Advent een spel, een heilig spel. 
Het is geen tijd van gelaten afwachten tot het 
als vanzelf wel Kerstmis wordt. Terwijl we 
ondertussen de kerststal van zolder halen, de 
boom optuigen en ons afvragen: ‘wat zullen 
we eten en wie vragen we te gast?’ Nee, we 
spelen het spel van het gespannen 
opwachten van de Messias. Komt hij wel? Of 
niet? Maar hij komt alleen als wij in deze 
woestijn, die het leven voor veel mensen is, 
de weg die zij moeten gaan, die wij met elkaar 
moeten gaan, ontdoen van obstakels. We 
verzetten bergen, we vullen de gaten in de 
weg met gerechtigheid, opdat niemand zal 
struikelen. En onder het werken aan de weg 
als echte wegwerkers zingen wij om de moed 
er in te houden, soms tegen beter weten in, 
maar toch en met een knipoog naar 
Sinterklaas: ‘hij komt, hij komt, de blijde dag is 
daar!’ 
Zo gaan wij op weg naar Kerstmis. Het feest 
van de geboorte van redder Jezus uit de 
schoot van zijn moeder Maria. Geboren uit de 
barmhartigheid van God opdat ook wij 
barmhartige mensen worden. Omwille van 
licht en leven voor velen die nu nog in 
duisternis leven! 
 

Ko Schuurmans, pastor 
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      Nieuws vanuit de PERSONELE UNIE 
 
Beste parochianen, 
 

Hieronder een kleine samenvatting van wat 
zoal aan de orde was in de laatste vergadering 
van het PU bestuur. 
 

Pastoraal 
Pastor Nico Kerssens zegt prettig ontvangen 
te zijn in alle parochies. 
Voor het nieuw te vormen bestuur zijn de 
eerste stappen gezet. Het streven is om voor 
maart 2019 een nieuw gezamenlijk bestuur 
voor de hele regio te vormen. 
In Wormer was er op 11 november een mooie 
Sint Maarten gezinsviering. Veel 
communicantjes van afgelopen jaar vanuit de 
hele Zaanstreek hebben met hun lampion 
hieraan deel genomen. 
 
 
 

 

 
Financiën 
Er zijn wat strubbelingen in de communicatie 
met het bisdom rondom de financiële 
afdracht. We wachten met onduidelijke 
betalingen richting bisdom totdat er 
helderheid is.  
 

Gebouwen 
Voor de verkoop van de kerken van OLV 
Geboorte Wormerveer en de Martelaren 
moet per parochie een uitgebreide 
inventarisatie worden uitgevoerd waarin alle 
aanwezige objecten (van kandelaar tot 
hoofdaltaar) zijn opgenomen. Voor deze 
inventarisatie is contact opgenomen met 
specialisten van Museum Catharijneconvent, 
zij gaan onze parochies hierin ondersteunen. 
 

Met vriendelijke groet, 
Marga Breed 
Secretaris 

 
 

 

Kerstmis 
 

Vrede voor deze, onze wereld, 
begint klein maar hoopvol 
vurig en aanstekelijk  
enkel een Kind 
een kribbe 
wat mensen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
God blijft zijn woord houden. 
 

Wat toen mogelijk was 
gebeurt ook nu 
in mensen van goede wil! 
 

Daarom wens ik je 
Vrede in je hart 
Vrede en alle goeds 
voor jou 
en allen die je lief zijn! 
 

Ria Casalod-Brakenhoff
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Voor jong en voor oud(er)  

Een witte kerst 
 door Godfried Bomans 

  

Er was eens een man die het kerstfeest 
grondig wilde vieren.  
Hij haalde een laddertje uit de schuur en 
spande langs het plafond de rode papieren 
slingers die daarvoor garant zijn. Aan de lamp 
hing hij een van die rode bellen, die 
opgevouwen weinig lijken, maar naderhand 
nog aardig meevallen. Toen dekte hij de tafel. 
Hij had hiervoor urenlang over drie winkels 
verdeeld in de rij gestaan, maar het zag er dan 
ook goed uit. Naast elk bord stak hij ten slotte 
een kaarsje aan, waarvan je er tien in een 
doos koopt, en klapte in zijn handen. Dit was 
het teken om binnen te komen. Zijn vrouw en 
kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar 
met een verlegen glimlach hadden 
aangekeken, kwamen bedremmeld binnen. 
 

‘Nee maar,’ zeiden ze, ‘dat had je niet moeten 
doen.’ 
 

Maar omdat hij het toch gedaan had gingen 
ze blij zitten en keken elkaar warm aan. 
 

‘En nu gaan we niet alleen smullen,’ zei de 
man, ‘we moeten ook beseffen wat er nu 
eigenlijk gebeurd is.’ 
 

En hij las voor hoe Maria en Jozef alle 
herbergen afliepen, maar nergens was er 
plaats. Maar het kind werd ten slotte toch 
geboren, zij het in een stal. En toen begonnen 
ze te eten, want nu mocht het, al was er dan 
veel ellende in de wereld. 
 

‘Kijk,’ zei de man ‘dat is nu Kerst vieren en zo 
hoort het eigenlijk.’ En daarin had hij gelijk. En 
zij verwonderden zich over de 
hardvochtigheid van al die herbergiers, maar 
het was ook tweeduizend jaar geleden moet 
je denken, zo iets kwam nu niet meer voor. En 
op dat ogenblik werd er gebeld. De man legde 
de banketstaaf die hij juist aan de mond 
bracht, verstoord weer op zijn bord.

’Dat is nu vervelend,’ zei hij, ‘er is ook altijd 
wat.’ Hij knoopte zijn servet los, sloeg de 
kruimels van zijn knie en slofte naar de 
voordeur. 
 

Er stond een man op de stoep met een baard 
en heldere, lichte ogen. Hij vroeg of hij hier 
ook schuilen mocht, want het sneeuwde zo. 
Het was namelijk een witte Kerst, dat heb ik 
nog vergeten te zeggen, hoe kan ik zo dom 
zijn. De beide mannen keken elkaar een 
ogenblik zwijgend aan en toen werd de een 
door een grote drift bevangen. ‘Uitgerekend 
op Kerstmis,’ zei hij, ‘zijn er geen andere 
avonden.’ En hij sloeg de deur hard achter 
zich dicht. Maar terug in de kamer kwam er 
een vreemd gevoel over hem en de tulband 
smaakte hem niet. ‘Ik ga nog eens even 
kijken,’ zei hij, ‘er is iets gebeurd, maar ik weet 
niet wat.’  
Hij liep terug naar de stoep en keek in de 
warrelende sneeuw. Daar zag hij de man nog 
juist om de hoek verdwijnen, met een jonge 
vrouw naast zich, die zwanger was. 
 

Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, 
maar er was niemand meer te zien. Die twee 
leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. Want 
het was, zoals gezegd, een witte Kerst.  
Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek 
en er stonden tranen in zijn ogen. ‘Zeg maar 
even niets,’ zei hij, ‘die wind is wat schraal, het 
gaat wel weer over.’ En dat was ook zo, men 
moet zich over die dingen kunnen heen 
zetten.  
Het werd nog een heel prettig Kerstfeest, het 
was in jaren niet zo echt geweest. ` 
 

Het bleef sneeuwen,  
de hele nacht door, 
en zelfs het kind 
werd opnieuw 
in een schuur 
 geboren.
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Voor kinderen rond Advent en Kerst 
 
In de Advent is er meestal een viering waarin 
mensen met een verstandelijke beperking in 
ons midden zijn. Traditiegetrouw horen we 
dan verhalen over de aankondiging van 
geboortes. En zo vlak voor Kerstmis zou dat 
best wel eens het verhaal van Johannes 
kunnen zijn.  
 
Dit jaar is deze viering in de Martelaren in 
Koog aan de Zaan. (Op 11 november was er 
een gezinsviering in Wormer. Ook de 
kinderen uit de regio waren uitgenodigd en 
meer dan de helft van de aanwezige kinderen 
kwam van ‘over de brug’. Voor jongeren zijn 
de grenzen van spoorlijn, Nauernasche Vaart, 
snelweg en Zaan minder een obstakel dan  

 
voor de oudere generatie….)  Weest 
dus ook welkom aan de 
Boschjesstraat in Koog. 
In de Herdertjesmis in de Petruskerk, die we 
op de vroege ochtend van Eerste Kerstdag om 
8.30 uur houden,  zullen we naar het 
kerstverhaal luisteren en zien hoe een kind de 
weg naar God wijst. 
Verder worden er allerlei activiteiten 
georganiseerd. Zo houdt de Protestantse 
Gemeente van Westzaan op zaterdag 22 
december van 14.00 tot 18.00 uur een 
Levende Kerststal aan de Middel in 
Westzaan op de boerderij naast 
huisnummer 131 schuin tegenover 
Staatsbosbeheer. 

 

KERSTCONCERT MARIA MAGDALENAKERK WORMER  

GROOT MANNENKOOR WHALE CITY SOUND

Het bekende Barbershop-showkoor uit 
Zaandam brengt een prachtig kerstconcert 
onder leiding van zijn nieuwe dirigent Chiel 
van Tok. Het koor zingt a capella en zonder 
bladmuziek en brengt een programma met 
een mix van Kerst- en regulier repertoire. 
Enkele bekende liederen als Oh Come Ye 
Faitful en Hark The Herald Angels Sing zullen 
niet ontbreken. Muzikale omlijsting en een 
intermezzo worden verzorgd door Sterre 
Althuis, dwarsfluit, en Jytte Balm, viool, 
veelbelovende talenten uit de Fluxus selectie 
groep. De kerk zal al in Kerstsfeer aangekleed 
zijn.  
 
 
 
 
 
 

Wanneer: Zondag 16 december 14.30 uur,  
zaal open 14.00 uur.  
Waar: Maria Magdalenakerk, Wormer. 
Reserveren: tel nrs. 6423388 en 6421282.  
Voorverkoop: Foto Wreenink-Goedheer of via 
mail  concertmmwormer@gmail.com  
Kosten: € 16.00. Niet gereserveerde kaarten 
aan de zaal €  18.00   
Nadere info: web site 
www.concertenwormer.nl 
 
 
                      

 

mailto:concertmmwormer@gmail.com
http://www.concertenwormer.nl/
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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: 4 januari, 1 februari   
                   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, 
waarbij een Bijbeltekst 
leidraad is. Maar als  
deelnemers vanuit hun 
persoonlijke behoefte 

een andere Bijbeltekst willen bespreken is 
hier natuurlijk alle ruimte voor. De 
deelnemers krijgen vooraf via de e-mail 
achtergrondinformatie. Aanmelden 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.  
 
 
 

Wanneer: 22 januari, 26 februari
 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 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: donderdag 17 januari 20.00 u  
Waar: Ontmoetingsruimte Petrus 
 Krommenie  
Nabespr.:Tineke de Lange  
 
Wanneer:  woensdag 13 februari 14.00 u.  
Waar: O.l.V. Geboorte Wormerveer 
Nabespr. Liesbeth Patist.  
 

mailto:stuurgroepvent@gmail.nl
mailto:stuurgroepvent@gmail.nl
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Stromingen binnen het hedendaags jodendom 
 

De eeuwenoude traditie 
van het jodendom is geen 
eenvormig geheel, maar 
kent veel verschillende 
verschijningsvormen. Om 
te beginnen: jodendom is 
niet alleen een religie, 
maar ook een volk, een 

cultuur, een gedeelde geschiedenis, en al die 
aspecten zijn met elkaar verbonden. Op deze 
avond gaat het in de eerste plaats om het 
religieuze aspect. 

Welke stromingen bestaan er tegenwoordig 
binnen het religieuze jodendom? Wat zijn de 
overeenkomsten en de verschillen tussen het 
liberale, orthodoxe en het zogeheten 
ultraorthodoxe jodendom? Hoe gaan ze om 
met de Thora en de traditie? Wat zien zij zelf 
als hun plaats en opdracht binnen de 
gemeenschap van alle mensen en de 
geschiedenis van de mensheid? Ter illustratie 
gaan we dieper in op de verschillende visies 
op - en de soms ingewikkelde relatie met de 
staat Israël. 
Tineke de Lange, beleidsmedewerker van de 
Katholieke Raad voor het Jodendom, licht een 
en ander toe. 
 
Wanneer: vrijdag 1 februari 20.00 uur 
Waar:        Sint-Bonifatiuskerk, Zaandam 
Inleiding:  Tineke de Lange 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renaissance in Venetië 
 
Bellini, Carpaccio,Titiaan en Tintoretto zijn 
vier schilders uit de school van Venetië in de 
vijftiende en zestiende eeuw. Zij 
vertegenwoordigen de schilderkunst van de 
nieuwe tijd: de Renaissance, die haar 
inspiratie vond in de klassieke oudheid.  
Giovanni Bellini slaagde er als eerste in 
harmonie tussen ruimte, licht en kleur aan te 
brengen. Van zijn devotiebeelden en 
peinzende madonna's gaat een verdiepende 
en troostende werking uit. 
Carpaccio is een meester in grote met 
massa's mensen gevulde muurschilderingen. 
Zijn verhalende scènes plaatst hij in een 
stedelijke context die direct of indirect 
verwijst naar de magische aantrekkingskracht, 
de ‘grandezza’  van Venetië.  
Titiaan met zijn spectaculaire altaarstukken, 
(vorsten)portretten en sensuele naakten 
wordt algemeen beschouwd als de gelijke van 
Michel Angelo. 
Tintoretto heeft een sterk gevoel voor drama. 
Zijn bijnaam 'il furioso' verwijst naar de 
woeste kracht waarmee hij werkt. Hij wil de 
kijker allereerst emotioneel raken en dat is 
hem gelukt.  
 
Wanneer:  vrijdag 8 februari 20.00 uur 
Waar:       Ontmoetingsruimte Sint 
  Petruskerk, Krommenie 
Inleiding:   Cees Tromp 
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De vieringen in Regio Zaanstreek 

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

St. Petrus  
 
Krommenie 

H. Maria 
Magdalena 
Wormer 

Onze Lieve Vrouw 
Geboorte 
Wormerveer 

H. Bonifatius 
 
Zaandam 

H. Jozef 
 
Zaandam 

H. Magdalena 
 
‘tKalf Zaandam 

H. Odulphus 
 
Assendelft 

Za 8 
dec.  

 Woord & Comm. 
M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

  Eucharistie 
F. Bunschoten 

 - Eucharistie 
N. Kerssens 
orgelspel 

Zo 9 
dec. 2e 
advent 

Woord & Comm. 
K. Schuurmans 
Marbosko 

Woord & Comm. 
R. Casalod 
Koor St. Caecilia 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Caeciliakoor 

Woord & Comm. 
M. Bruijns 
Samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 
S. Fieggen 

Woord &Comm. 
Liturgiegroep 
Gemengd koor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
St. Caeciliakoor 

Za 15 
dec.  

 Eucharistie 
G. Noom 
Samenzang 

  Eucharistie 
A. Goedhart 
 

  Eucharistie 
N. Kerssens 
herenschola 

Zo 16 
dec. 3e 
advent 

Eucharistie 
G. Noom 
Samenzang 

Woord & Comm. 
S. Baars 
Koor St. Caecilia 

Woord & Comm. 
M. Bruijns 
All Ages 

Woord & Comm. 
A. Dijkers 
Cantare 

Eucharistie 
A. Goedhart 
 

Woord &Comm. 
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Koor Da Capo 

Za 22 
dec.  

- Woord & Comm. 
M. Bruijns 
samenzang 

  Eucharistie 
N. Kerssens 
 

  Eucharistie 
F. Bunschoten 
orgelspel 

Zo 23 
dec. 4e 
advent 

Woord & Comm. 
M. Bruijns 
Marbosko 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Koor Rotsvast 

DOP 
Caeciliakoor 

Woord & Comm. 
T. Molenaar 
Samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 
N. Kerssens 

geen viering 
 

Eucharistie 
N. Beemster 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
St. Caeciliakoor 

Ma 24 
dec. 
Kerst- 
nacht 

18.30 uur 
viering voor  
jong en oud  
M. Bruijns 
Gelegenheids- 
koor 
 
21.00 uur 
Woord & Comm. 
K. Schuurmans 
Marbosko 

20.00 uur 
Woord & Comm. 
M. Bruijns 
Koor Rotsvast 
 
22.00 uur 
Eucharistie 
G. Noom 
Koor St. Caecilia 

18.30 uur  
Gezinsviering 
Woord & Comm. 
K. Schuurmans 
Tiener/jeugdkoor 
20.30 uur  
Woord & Comm. 
R. Casalod 
Caeciliakoor 
22.30 uur  
DOP  
All Ages 

20.00 uur  
Woord & Comm. 
A. Dijkers 
Cantare 
 

19.00 uur 
Familieviering 
Woord & gebed 
A. Goedhart 
 
22.00 uur 
Eucharistie 
A. Goedhart 
 
 

21.30 uur  
Woord & Comm. 
W. Waardijk 
Gemengd koor 

19.00 uur 
Familieviering 
Woord & gebed 
N. Kerssens 
Liturgiekoor 
 
22.00 uur 
Eucharistie  
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 
 

19.00 uur 
Eucharistie  
F. Bunschoten 
Koor Da Capo 
 
22.00 uur 
Eucharistie 
F. Bunschoten 
St. 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 

Di 25 
dec. 
1e Kerst 
 

10.00 uur 
Woord & Comm. 
A. Dijkers 
Marbosko 

8.30 uur 
Herdertjesmis 
M. Bruijns 
 

10.00 uur 
Woord & Comm. 
M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

Woord & Comm. 
T. Molenaar 
Caeciliakoor 
 
15.00 u  
Kindje wiegen 
Ilse Stoltenberg 

Eucharistie 
G. Noom 
Cantare 

10.00 uur 
Gezongen 
Eucharistie 
A. Goedhart 
 

10.00 uur  
Woord & Comm. 
W. Waardijk 
Gemengd koor 

10.00 uur 
Eucharistie 
N. Kerssens 
St.Caeciliakoor 

10.00 uur 
Familieviering 
Eucharistie  
F. Bunschoten 

Wo 26 
dec. 
2e Kerst 
 

- 10.00 uur 
Woord & Comm. 
M. Bruijns 
Koor St. Caecilia 

  10.00 uur 
Eucharistie 
A. Goedhart 

 10 u. N. Groenl. 
Eucharistie 
F. Bunschoten 
Liturgiekoor 

10.00 uur 
Eucharistie  
N. Kerssens 
org. J. Martens 

Za. 29 
dec 

 GEEN VIERING   Eucharistie 
A. Goedhart 

 - Eucharistie  
orgelspel 
N. Kerssens 

Zo 30 
dec 

Woord & Comm. 
M. Bruijns 
Marbosko 

Woord & Comm. 
K. Schuurmans 
Koor St. Caecilia 

Woord & Comm. 
R. Casalod 
Winterkoor 

Woord & Comm. 
S. Baars 
Samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Woord & Comm. 
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Ma. 31 
dec 
oudjaar 

 17.00 uur 
Oudjaar viering 
M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

     Eucharistie 
F. Bunschoten 
St. Caeciliakoor 

Di. 1 
jan. 
Nieuw-
jaar 

 10.00 uur 
Woord & Comm. 
M. Bruijns 
Koor St. Caecilia 

  10.30 uur 
Eucharistie 
A. Goedhart 

 10.30 uur 
Eucharistie 
F. Bunschoten 
Liturgiekoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Herenschola 

Za 5 
jan. 

 GEEN VIERING   Eucharistie 
N. Kerssens 

 - Eucharistie  
F. Bunschoten 

Zo 6 
jan. 
Drie-
koningen 

Woord & Comm. 
T. Molenaar 
Samenzang 

Woord & Comm. 
A Dijkers 
Koor St. Caecilia 

Woord & Comm. 
R. Casalod 
Caeciliakoor 
Nieuwjrs. 

Woord & Comm. 
M. Bruijns 
Cantare 

Eucharistie 
A Goedhart 

Woord & Comm. 
W. Waardijk 
Gemengd koor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
S. Fieggen 
Liturgiekoor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
St. Caeciliakoor 



9 
 

 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 12 
Jan. 

 Eucharistie 
G. Noom 
Koor Rotsvast 

  Eucharistie 
A. Goedhart 

- - Eucharistie 
F. Bunschoten 
orgelspel 

Zo 13 
Jan. 

Woord & Comm. 
M. Bruijns 
Marbosko 

Woord & Comm. 
S. Baars 
Koor St. Caecilia 

Woord & Comm. 
J. Hoekstra 
All Ages 

Woord & Comm. 
K. Schuurmans 
Samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 
S. Fieggen 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Gemengd koor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
St. Caeciliakoor 

Za 19 
jan. 

 Geen viering   Eucharistie 
A. Goedhart 

  Eucharistie 
F. Bunschoten 
Herenschola 

Zo. 20 
jan. 

Woord & Comm. 
A Dijkers 
Samenzang 

Oecumenische 
dienst 
div. voorgangers 

Oecumenische 
viering in de 
Nieuwe Kerk 
div. voorgangers 

Woord & Comm. 
T. Molenaar 
Cantare 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Woord &Comm. 
W. Waardijk 
Koor Con Brio 

Eucharistie 
J. de Wit 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Koor Da Capo 

Za 26 
jan. 

 Woord & Comm. 
M. Bruijns 
Samenzang 

  Eucharistie 
A. Goedhart 

- - Eucharistie 
F. Bunschoten 
orgelspel 

Zo. 27 
jan. 

Woord & Comm. 
K. Schuurmans 
Marbosko 

Woord & Comm. 
T. Molenaar 
Koor Rotsvast 

Woord & Comm. 
M. Bruijns 
Caeciliakoor 

Woord & Comm. 
A. Dijkers 
Samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 
 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Gemengd koor 

Eucharistie 
N. Beemster 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
St. Caeciliakoor 

Za 2 
febr. 

 Woord & Comm. 
M. Bruijns 
Samenzang 

  Eucharistie 
N. Kerssens 

  Eucharistie  
F. Bunschoten 
orgelspel 

Zo. 3 
febr. 

Woord & Comm 
T. Molenaar 
samenzang 

Woord &Comm. 
A. Dijkers 
Koor St. Caecilia 

DOP 
Caeciliakoor 

Woord &Comm. 
M. Bruijns 
Cantare 

Eucharistie 
A. Goedhart 
 

Woord &Comm. 
J. Hoekstra 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Liturgiekoor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Caeciliakoor 

Za 9 
febr. 

 Eucharistie 
G. Noom 
Koor Rotsvast 

  Eucharistie 
A. Goedhart 

  Eucharistie  
N. Kerssens 
orgelspel 

Zo. 10 
febr. 

Oecumenische v. 
M. Bruijns e.a.  
in de Tuinstraat  
Marbosko e.a 

Woord &Comm. 
S. Baars 
Koor St. Caecilia 

Eucharistie 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Woord &Comm. 
Voor en door 
 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
Caeciliakoor 



10 
 

 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 16 
febr. 

 Eucharistie 
G. Noom 
Samenzang 

  Eucharistie 
N. Kerssens 

  Eucharistie F. 
Bunschoten 
orgelspel 

Zo. 17 
febr. 

Woord&Comm.
A. Dijkers 
samenzang 

Eucharistie 
G. Noom 
Koor St. Caecilia 

 Woord &Comm. 
R. Casalod 
Cantare 

Eucharistie 
A Goedhart 

Woord &Comm. 
W.Waardijk 
 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Koor Da Capo 

Za 23 
febr. 

 Woord &Comm. 
M. Bruijns 
Samenzang 

  Eucharistie 
A Goedhart 

  Eucharistie  
N. Kerssens 
orgelspel 

Zo. 24 
febr. 

Nog niet bekend 
 
Marbosko 

Woord &Comm. 
M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

 Woord &Comm. 
T. Molenaar 
samenzang 

Eucharistie 
A Goedhart 

Eucharistie  
N. Kerssens 
 

Eucharistie 
N. Beemster 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
Caeciliakoor 

 

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 

Zalig Nieuwjaar 
 
Licht voor de eerste dag 
nieuwgeboren licht in mensen 
wees met ons in de tuin van ons leven. 
 
Ga en geniet 
van elk goed moment 
vang het nieuwe licht 
als genade op in je hart 
spreek je dankbaarheid uit 
deel van je vreugde met open hand 

want donker wordt het vanzelf wel weer 
en voor tranen is nog alle tijd. 
 
Ontwaar de glans van de nieuwe morgen 
speciaal voor jou aan het licht gebracht 
een Belofte om voor open te staan 
Zalig, het is weer Nieuw Jaar!  
 
Ria Casalod-Brakenhoff 
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Kerktijden Petrus Parochie 

   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  

     

   4e zondag van de Advent  

Vrijdag 21 december  Geen viering in Rosariumhorst 

Zaterdag 22 december 19:00 Woord- en Communieviering met Samenzang 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  

Zondag 23 december 10:00 Eucharistieviering m.m.v. Rotsvast 

   Voorganger: Pastoor F. Bunschoten 

    

   Kerstavond  

Maandag 24 december 15:00 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Maandag 24 december 20:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  

Maandag 24 december 22:00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pater G. Noom  

   1e Kerstdag  

Dinsdag 25 december 8:30 Herdertjesmis met Kerstspel  

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  

Dinsdag 25 december 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  

   2e Kerstdag  

Woensdag 26 december 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  

     

   Feest van de H. Familie  

Vrijdag 28 december  Geen viering in Rosariumhorst 

Zaterdag 29 december  Geen viering  

Zondag  30 december 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor K. Schuurmans 

    

   Jaarwisseling   

Maandag 31 december 17:00 Oudejaarsviering m.m.v. Rotsvast 

 
  Voorganger: Pastor M. Bruijns 

 
 



12 
 

   Nieuwjaarsdag 

Dinsdag 1 januari 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns 

   Drie Koningen  

Vrijdag 4 januari 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 5 januari  Geen viering  

Zondag 6 januari 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor A. Dijkers  

      

   Doop van de Heer  

Vrijdag 11 januari 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 12 januari 19:00 Eucharistieviering m.m.v. Rotsvast 

   Voorganger: Pater G. Noom  

Zondag 13 januari 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor S. Baars  

     

   2e zondag door het jaar  

Vrijdag 18 januari 15:30 Oecumenische viering in Rosariumhorst 

   verzorgd door de Oud Katholieke Parochie 

Zaterdag 19 januari 19:00 Geen viering  

Zondag 20 januari 10:00 Oecumenische viering m.m.v. Koor Hatikwa uit Hillegom  

   Voorgangers van de kerken in Krommenie 

     

   3e zondag door het jaar  

Vrijdag 25 januari 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 26 januari 19:00 Woord- en Communieviering met Samenzang 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  

Zondag 27 januari 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 

   Voorganger: Pastor T. Molenaar 

     

   4e zondag door het jaar  

Vrijdag 1 februari 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 2 februari 19:00 Woord- en Communieviering met Samenzang 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  

Zondag 3 februari 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor A. Dijkers  

     

   5e zondag door het jaar  

Vrijdag 8 februari 15:30 Eucharistieviering in Rosariumhorst 

   Voorganger: Kapelaan N. Kerssens 

Zaterdag 9 februari 19:00 Eucharistieviering m.m.v. Rotsvast 

   Voorganger: Pater G. Noom  

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

   Voorganger: Pastor S. Baars  
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   6e zondag door het jaar  

Vrijdag 15 februari 15:30 Oecumenische viering in Rosariumhorst 

   verzorgd door de Baptisten Gemeente 

Zaterdag 16 februari 19:00 Eucharistieviering met Samenzang 

   Voorganger: Pater G. Noom  

Zondag 17 februari 10:00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pater G. Noom  

     

   7e zondag door het jaar  
Vrijdag 22 februari 15:30 Woord- en Communieviering 

Rosariumhorst 
 

Zaterdag 23 februari 19:00 Woord- en Communieviering met 
Samenzang 

 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
Zondag 24 februari 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. 

Rotsvast 
 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
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    GEBEDSINTENTIES 
 

 
Vrijdag 14 december Rosariumhorst   
Nicolaas Boon en zoon Gert-Jan. 
 
Zaterdag 15 december  
Familie Beek-Dallee, Gerard Kerkhoff, 
overleden familie Hogenstijn. 
 
Zondag 16 december 
Johan Friedrichs en Corrie Friedrichs-
Swagerman, overleden familie Dijkstra-Boon, 
Nico Heine, Chris Maijer, Ad Melsen, Tom 
Cool, Jan Huygen en Lien Huygen-Zuidervaart. 
 
Vrijdag 21 december Rosariumhorst  
Tinie Petra-Boon en Jan Petra, Nicolaas Boon 
en zoon Gert-Jan Boon.  
 
Zaterdag 22 december  
Nelly Snijder-Grootjen. 
 
Zondag 23 december  
Jan Breeuwer en overleden ouders en familie  
Breeuwer- Butter, Gerrit Boon, Nico 
Bleekendaal, Lies Brussel-ter Laak, Henk 
Sombroek, Kees de Wit, Jacobus en Maria 
Vermeulen-de Koning.  
 
Maandag 24 december KERSTAVOND 
Theo Kramer en overleden familie Kramer-
Vink, Jaap Koning en Joyce Plein, Peter Nota, 
Trien Boon-Dekkers en Koos Boon, overleden 
familie van Gerven-Kaskes, Kees en Bep Waij-
Molenaar, overleden familie de Beer, Jan 
Koning en overleden familieleden, Ge Mulder,  
Leo Molenaar, Alida Anthonia Noom-
Rozemeijer, Piet van Diepen, Siem Bloetjes en 
z´n zoon Jantje, Jan de Graaf en dochter 
Marjon, Ouders Nielen, Ouders de Graaf, 
Henk Elings en zoon Roy, Jansje Roet-de 
Graaf, Chris Maijer, Cornelis Hijne, Antonia 
Johanna Hijne-van Rosmalen, Cor Hijne, Wim 
den Ouden en Mien den Ouden-Mathijssen, 
Jan Huygen en Lien Huygen-Zuidervaart, 
overleden leden van de Uitvaartvereniging 
Geloof, Hoop en Liefde.  

 
Dinsdag 25 december KERSTMIS 
Jan Kenter, Johanna de Wit-Limmen, Cornelis 
de Wit, Klaas van Diepen, Frans Noom en 
Henny Noom-Kruiver, Nel van Diepen-Noom, 
Elly Huisman-Room, Jan van Oostveen, Jaap 
Kraakman en Jo Kraakman-Borst, Cornelis 
Hijne, Antonia Johanna Hijne-van Rosmalen, 
Cor Hijne, Henk Sombroek, Kees de Wit, 
Familie Beek-Dallee, Corry en Harry den 
Ronden-Neelen, Henk Sombroek, overleden 
leden van de Uitvaartvereniging Geloof, Hoop 
en Liefde. 
 
Woensdag 26 december 2de KERSTDAG 
Cornelia Neeft-Beentjes en Cornelis Neeft, Wil 
Strengman, overleden leden van de 
Uitvaartvereniging Geloof, Hoop en Liefde. 
 
Vrijdag 28 december Rosariumhorst  
Geen viering, intenties voor deze datum 
worden verschoven naar vrijdag 4 januari.  
 
Zaterdag 29 december  
Geen viering, intenties voor deze datum 
worden verschoven naar zondag 30 
december. 
 
Zondag 30 december 
Dick Mosch en overleden familie Mosch-
Steeman, Carlos Molina Flores, Rie Huijgen-
Neelen. 
 
Dinsdag 1 januari Nieuwjaar  
Johanna de Wit-Limmen, Cornelis de Wit, 
Klaas van Diepen, Tiny Petra-Boon en Jan 
Petra. 
 
Vrijdag 4 januari Rosariumhorst   
Guurtje Hoogeboom-Mettes, Piet Boon, Nieck 
Oud en zoon Jack. 
 
Zaterdag 5 januari    
Geen viering, intenties voor deze datum 
worden verschoven naar zaterdag 12 januari. 
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Zondag 6 januari  
Jan Koning en overleden familieleden, Piet, 
Kees en Nico Vrouwe, Ad Pollemans en 
Johanna Pollemans-Verzet, Ans Hartman-van 
Nynanten, Ad Melsen, Gerard Kerkhoff.  
 
Zaterdag 12 januari  
Ton Joosen, Rene van Tunen, Cor 
Hoogeboom, Annie Neelen-Godrie, Agnes 
Vrouwe – Kleij, Familie Beek-Dallee, Nicolaas 
Al en Christina Jacoba Al-Maijer, Joop Al en 
Truus Al-van der Maat, Nico Al, Theun 
Hoekstra, Toos Jak-Jongkind, Piet Boon. 
 
Zondag 13 januari 
Johan Friedrichs en Corrie Friedrichs-
Swagerman, Doortje Wijker-van Batum, Ad 
Melsen, Dick Mosch en overleden familie.  
 
Zaterdag 19 januari  
Geen viering, intenties voor deze datum 
worden verschoven naar zaterdag 26 januari.  
   
Zondag 20 januari   
Oecumenische viering, intenties voor deze 
datum worden verschoven naar zondag 27 
januari.  
 
Zaterdag 26 januari 
Nelly Snijder-Grootjen, Martha Greuter-Baltes 
en Rinus Greuter. 
 
Zondag 27 januari  
Henk Sombroek (jaardienst), Jan Petra 
(jaardienst), Lies Brussel-ter Laak, Ad Melsen, 
Jaap Noom, Gerard Kerkhoff, Theo Kramer en 
overleden familie Kramer-Vink, Henk Nielen, 

Marie van Ingen-Elshuis, Frans Noom en 
Henny Noom-Kruiver.  
 
Vrijdag 1 februari Rosariumhorst 
Guurtje Hoogeboom-Mettes, Piet Boon.  
 
Zaterdag 2 februari 
Ton Joosen, Cor Hoogeboom, Agnes Vrouwe-
Kleij. 
 
Zondag 3 februari  
Jan Koning en overleden familieleden, Piet, 
Kees en Nico Vrouwe, Ad Pollemans en 
Johanna Pollemans-Verzet, Nel Ursem-
Huismans, Kees Jongkind, Lida en Edwin, Ans 
Hartman-van Nynanten. 
 
Zaterdag 9 februari 
Annie Neelen-Godrie, Familie Beek-Dallee, 
Gerard Kerkhoff en overleden familie 
Kerkhoff-Posthuma, Theodorus en Cornelia 
Jak-van Steen, Guus en Tiny Jak-Brakenhoff, 
Piet Boon. 
 
Zondag 10 februari  
Johan Friedrichs en Corrie Friedrichs-
Swagerman, Rene van Tunen, Doortje Wijker-
van Batum, Ad Melsen, Theo Kramer en 
overleden familie Kramer-Vink.  
 
Zaterdag 16 februari  
Nelly Snijder-Grootjen.  
 
Zondag 17 februari 
Lies Brussel-ter Laak, Gerard Kerkhoff, Dick 
Mosch en overleden familie, Truus Brussel-
van ’t Ent. 
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In memoriam 
 

 

 

 

Hendrikus Gijsbertus (Henk) 

Nielen 

Op 17 september overleed Hendrikus 

Gijsbertus (Henk) Nielen. Hij werd op 4 maart 

1934 geboren. Hij trouwde in 1963 met Lies 

van Kesteren. Samen en later met hun 

kinderen hebben ze aan de Fred Waltonlaan 

gewoond. Henk was een handige man en een 

harde werker, die in en om zijn huis veel heeft 

geklust. Hij werkte bij de Forbo als technisch 

tekenaar. Henk was een betrokken vader, die 

voor zijn gezin en later voor de kleinkinderen 

klaar stond. Met belangstelling luisterde hij 

naar verhalen. Henk was ook een trouwe 

kerkganger, vooral op de dagen waarop zijn 

vrouw in het koor zong. Toen de gezondheid 

van zijn Lies achteruit ging, heeft hij liefdevol 

voor haar gezorgd. Vier jaar geleden moest hij 

afscheid van haar nemen. Op zaterdag 22 

september was in de St. Petruskerk zijn 

uitvaart, waarna hij is begraven aan de 

Eikenlaan. 

Moge hij rusten in vrede. 

Kapelaan Nico Kerssens 

 

Lau Mirck 

In de nacht van zondag op maandag 5 

november is Lau Mirck overleden. Hij werd 

geboren in Purmerend en het gezin verhuisde 

naar Krommenie. Zijn vader overleed op jonge 

leeftijd. Lau ging verder met de drogisterij op 

de Noorderhoofdstraat en later op de 

‘nieuwe’ Heiligeweg. Hij hield van sporten en 

hij genoot van natuurijs. Met het ‘zwieren’ 

wilde vele meisjes wel met hem schaatsen, 

maar Lau bleef vrijgezel. In de drogisterij 

begon hij ook met de verkoop van brillen en 

daaruit ontwikkelde zich Mirck optiek, een 

begrip in de Zaanstreek. Die winkel legde hem 

geen windeieren en Lau kon veel dingen  

doen: hij had een zeilboot, hij reed altijd 

BMW, en velen mochten daarin ook delen. 

Het woord ‘suikeroom’ viel tijdens de uitvaart.  

Hij ging graag op wintersport en daar 

ontmoette hij ‘dokter Faber’. Ze kregen 

verkering en op zijn 62e trouwden zij elkaar. 

Hij verliet zijn huis aan de Badhuislaan en 

samen bouwden zij aan de Snuiverstraat een 

nieuwe woning. Goede jaren beleefden zij 

samen, waarin hij een lieve opa voor de 

kleinkinderen werd. Lau telde zijn zegeningen: 

paardrijden, golfen, bridgen, schaatsen, skiën, 

tennis. Hij stond klaar wanneer er iets werd 

gevraagd, zoals bij Tafeltje Dekje en ook 

binnen de parochie was hij actief. De jaren 

kwamen dat zijn vrouw ziek werd en ze 

verhuisden naar de appartementen naast de 

pastorie. Later gingen ze naar de 

Rosariumhorst en Lau zijn geheugen werd 

minder. Twee jaar geleden overleed zijn Wil 

en hij bleef haar maar zoeken. De laatste 

maanden was hij in De Rietvelden. In 

dankbaarheid zijn er verhalen verteld 

over een mooie en voltooide 

levensweg en zijn lichaam is 

begraven bij zijn Wil Mirck - van de 

Kieft. 

 
Henk Kerssens 
Vrijdag 9 november is Henk Kerssens 
overleden in het Zaans Medisch Centrum. Hij 
was daar al geruime tijd opgenomen en 
gaandeweg ging zijn toestand steeds verder 
achteruit. Henk werd geboren in Krommenie 
en woonde hier zijn leven lang, o.a. in de 
Grote Beer. Hij trouwde 51 jaar geleden met 
Hanna Boedijn. Henk werkte in de papier en 
verpakkingsgroothandel. Eerst in het 
familiebedrijf, later voor zichzelf. Hij is dat ook 
na zijn 65e blijven doen. Hij is altijd erg 
sportief geweest, met voetbal en atletiek, 
skiën en veel wandelen. Gaandeweg heeft hij 
steeds weer en meer moeten inleveren. Hij 
kreeg de ziekte van Parkinson, hij werd 
geopereerd aan darmkanker en deze zomer 
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kreeg hij een zware longontsteking en ontving 
de zalving met de olie van de zieken. Zijn 
lichaam is ter beschikking gesteld van de 
wetenschap. We hebben een kruisje met zijn 
naam opgehangen in de kerk.  

 

Matthé Bruijns 

 

 
Bij de vieringen en het einde van het jaar 
Op weg naar Kerstmis 
Stap voor stap gaan we weer op weg naar 
Kerstmis. Het licht op de Adventskrans groeit 
tegen het duister in. In dit nieuwe kerkelijk 
jaar wijst de evangelist Lucas ons de weg naar 
Jezus, en helpt hij ons te ontdekken dat Jezus 
de Messias, de Christus is. 
Voor de Kerstavondvieringen zijn er geen 
kaarten meer nodig, dus dat scheelt 
voor sommigen een keer extra naar de 
kerk komen. Wel bent u natuurlijk van 
harte welkom in de tijd van Advent, 
ter voorbereiding op het Kerstfeest, 
om in de kerk de liturgie mee te 
vieren.  
 
Oud en Nieuw 
Op maandag 31 december, oudejaarsdag, is 
de viering, net als vorig jaar, om 17.00 uur. 
Dat beviel goed: er waren beduidend meer 
mensen dan anders aan het begin van de 
avond. Als je nog weg wilt/moet dan is daar 
nog gelegenheid voor. Blijft natuurlijk dat we 
na afloop naar goed Roomse traditie samen 
een oliebol nuttigen en elkaar een Zalig 
Uiteinde wensen.  
Op dinsdag 1 januari beginnen we om 10.00 
uur samen het Nieuwe Jaar. Daarna is er met 
de koffie Nieuwjaarswensen en een toost op 
het nieuwe jaar.  
Fijn dat onze koren bereid zijn om deze 
vieringen te zingen. 
 
Januari 
Tot en met het feest van Driekoningen staat 
de stal nog even. Daarna ruimen we op en is 
het weer kaal in de kerk. Maar op zondag 20 
januari is daar al weer de jaarlijkse 
oecumenische dienst bij gelegenheid van de 
‘Week van gebed voor de eenheid van de 
christenen’. ‘Recht voor ogen’ is  het thema. 

De gezangen zullen worden ondersteund 
door het koor Hatikvah uit Hillegom. Zij zijn 
enkele jaren geleden ook geweest. 
 
In 2019 valt Pasen laat, op 21 april, dat 
betekent ook dat de 40 dagentijd drie weken 
later begint dan vorig jaar. Daarom is dit een 
parochieblad dat een langere tijd loopt. 

Maar in januari ontvangt u wel de 
informatie over Kerkbalans.  
 
Dank 
Het is iedere jaar weer een hele puzzel 
om de veelheid van vieringen in te 
vullen. Ik ben heel blij dat we in de 
parochies van Zaanstreek-Noord 

gebruik mogen maken van de diensten van 
een flinke groep emeriti pastores. U komt hun 
namen tegen op de liturgieroosters. Maar aan 
het eind van het jaar nogmaals heel veel dank 
aan Stan Baars, Ria Casalod, Annemarie 
Dijkers, Truus Molenaar, Gerard Noom, Ko 
Schuurmans en Joop Stam die als broeder en 
zuster met grote regelmaat voorgaan. 
Ook de puzzel om de muzikale invulling rond 
te krijgen wordt lastiger: dirigenten en musici 
bewegen zich ook over meerdere parochies. 
Maar ook dit is met kunst en vliegwerk weer 
gelukt. 
Bij al die activiteiten en al die vieringen 
mogen we steeds weer terugvallen op die 
grote groep trouwe vrijwilligers die steeds 
meer weer klaar staan als er een beroep op 
hen wordt gedaan of die er gewoon zijn. Dank 
jullie wel voor al die onbaatzuchtige 
vrijwilligheid, we zijn er heel rijk mee. 
In vele uitingen van wat het kerstfeest kan zijn 
komt gezelligheid en samenzijn naar voren, 
lachende mensen, en veel lekkernijen. Maar 
een heel groot aantal mensen voelt juist in 
deze dagen scherp de pijn van dat wat was en 
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niet meer komt. Geliefde mensen die er niet 
meer zijn, de onomkeerbaarheid van het 
leven hier, het voortschrijden van de tijd, ook 
van jouw tijd van leven. Gods menswording 
heeft ook met het delen van die pijn te 
maken.  

Een ieder een Zalig Kerstfeest toegewenst. 
 
Matthé Bruijns 

 

 
Eerste Communie en Vormsel 
Eerste Communie 
Het aantal bij de parochie betrokken gezinnen 
neemt af, dat zien we in een dalend aantal 
dopelingen, dat zien we na een aantal jaren 
ook terug in het aantal communicanten. 
Vandaar dat we om de twee jaar een 
voorbereiding op de Eerste Communie 
organiseren tezamen met de parochies van 
Wormerveer, Koog-Zaandijk en Krommenie-
Assendelft-Noord. 
Dit komende voorjaar, waarschijnlijk in mei  
zullen er weer Eerste Communievieringen 
zijn. Dit kan in de parochie zijn waar u zich 
thuis voelt of centraal in Krommenie, dit nog 
ter nadere bespreking. 
De kinderen die wat hun leeftijd betreft in 
aanmerking komen en ingeschreven staan bij 
de ledenadministratie krijgen bij deze Rots 
een brief. Als u geen brief heeft gekregen 
maar wel een kind heeft dat in groep 4, 5 of 6 
van de basisschool zit en dat u wilt laten 
meedoen, meldt u uw kind dan zelf aan met 
een berichtje aan het adres van de parochie, 
Snuiverstraat 2, 1561 HD Krommenie o.v.v. 
Eerste Communie voorbereiding, of per e-
mail naar petrusvis@planet.nl , uiteraard ook 
met opgave van de naam van uw kind, adres 
en geboortedatum. Het is van belang dat uw 

kind minimaal in groep 4 van de basisschool 
zit, met het oog op het leesniveau. U krijgt 
dan een uitnodiging voor de eerste 
ouderavond over de voorbereiding op de 
Eerste Communie.      
 
 
Vormsel  
Ook gaan we in 2019 
weer een 
Vormselvoorbereiding 
organiseren. En ook hier 
werken de parochies van 
Zaanstreek – Noord met elkaar samen. De 
meisjes en jongens die daarvoor in 
aanmerking komen én hun ouders krijgen 
daar deze maand een persoonlijke uitnodiging 
voor. Maar ook hier geldt: krijgt u die brief 
niet maar heeft u een zoon of dochter in de 
onderbouw van het voortgezet onderwijs en 
heeft die zelf ook belangstelling voor het 
vormselproject, meld u hem/haar even aan bij 
petrusvis@planet.nl. Uw kind kan zich ook zelf 
aanmelden.  
 
Matthé Bruijns 
 

 
Op kraambezoek 
Vorig jaar konden we melden dat de 
Kerstgroep was gerenoveerd en 
gerestaureerd en dat er zelfs een kameel was 
aangeschaft. Daarvoor is een kist getimmerd 
met beschermende binnenwand, zodat hij bij 
wijze van spreken ook per parachute uit de 
lucht gedropt zou kunnen worden, maar die 
rol is al aan de engel vergeven: Gloria in 
Excelsis Deo.  

Lang geleden is er door Henk Leering een 
houten Duitse Weihnachts piramide 
geschonken, afkomstig van de familie Petra.  
Dat is een kerststal met verschillende lagen, in 
dit geval wel acht etages. Op de verschillende 
verdiepingen staan figuren uit het 
kerstverhaal, de soldaten van Herodus, de 
wijzen, de herders, enz. Bovenaan zitten 
wieken, die door het branden van kaarsen in 

mailto:petrusvis@planet.nl
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beweging gezet worden. Nadat hij enkele 
jaren op zolder had gestaan bleken vorig jaar 
de vleugels te zijn verdwenen. Eindeloos is er 
gezocht, zelfs Antonius werd om raad en 
bijstand gevraagd. Uiteindelijk werden er 
nieuwe vleugels gemaakt, maar de 
temperatuur in de kerk is te laag, waardoor 
de warmte van de kaarsen die de vleugels 
moet laten draaien onvoldoende is. Inmiddels 
is er een motor aangebracht en zijn de 
hekken, die moeten voorkomen dat de 
figuren van hun verdieping afvallen door zoon 
en vader Foekema vakkundig gerepareerd. Bij  
het opruimen van de koorzolder werd onder 
de oude kerkbanken een kistje gevonden met 
de vleugels. Antonius helpt dus nog steeds, 
maar heeft zo zijn eigen tijd. Helaas staat er 
geen knikengel bij voor de onkosten, maar het 

is de moeite van het bekijken zeker waard. 
(En een bijdrage is ook zonder knikengeltje 
welkom natuurlijk, bijvoorbeeld in een 
envelopje in de brievenbus of in de koffiebus 
in de ontmoetingsruimte 
 
 

 
 
 
 
 

 
Boekenmarkt 
 
De jaarlijkse boekenmarkt rond de 
Vastenaktie is een begrip in de Zaanstreek. 
Het hele jaar door worden grote partijen 
aangevoerd. Intussen wordt Krommenie 
voortgestuwd in de vaart der volkeren met 
een jaarlijkse kerstmarkt op een zondag in 
december. Vele mensen schuifelen dan door 
het centrum. Om hen ook met onze kerk te 
laten kennismaken willen we die tijdens de 
kerstmarkt openstellen voor een 
boekenverkoop. Een kaarsje opsteken mag 
natuurlijk ook.  

Dus weet u mensen die hier interesse in 
hebben laat het horen. 
Wanneer: zondag 16 december 14.00 tot       
         16.00 uur. 
Waar:      Petruskerk, Snuiverstraat,          
Krommenie. 

 
 
 
 

 

 

Rooster   Kerkwerken 

Donderdag 6 december om 08.45 uur 
Maandag    28 januari     om 08.45 uur 

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

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 
KERSTSAMENZANG KROMMENIE 

ZONDAGAVOND 16 DECEMBER IN DE PETRUSKERK 
 

Thema: Licht 

Het is inmiddels al een jarenlange traditie; de 

Kerstsamenzang Krommenie. Jaarlijks weten 

veel mensen de weg te vinden naar de 

Petruskerk en elke keer mogen we meer 

bezoekers verwelkomen. Ook dit jaar is weer 

een mooi muzikaal programma samengesteld 

om samen op weg te gaan naar het 

Kerstfeest.  

Samenzang staat centraal en de muzikale 

medewerking wordt verleend door: 

Orkest Emergo uit Castricum, organist Dub de 

Vries en soliste Ann Robbert.  

 

Wanneer: Zondag 16 december 19.30 uur 

Waar:       Petruskerk, Snuiverstraat 2 

Krommenie 

          kerk open vanaf 19.00 uur 

Kosten:     geen, wel een collecte. 

 

We kijken uit naar uw komst  

 

Raad van Kerken Krommenie

 

Kerstnachtzingen 
 
Ook dit jaar willen wij weer gaan zingen in de 
straten van “nieuw”Krommenie. 
Omdat onze dirigent Bernhard Brinkman 
herstellende is na een herseninfarct hing dit 
even aan een zijden draadje. Gelukkig hebben 
wij zijn dochter (Liesbeth Brinkman) bereid 
gevonden ons in deze nacht als dirigente te  
 
begeleiden. Hier zijn wij bijzonder blij mee 
zodat wij deze traditie kunnen voortzetten. 
 
Wanneer: Dinsdag 25 december, Eerste 
Kerstdag, vanaf 5.00 uur (!!!) ’s morgens.  
 
Waar: vanaf de CO-OP aan de  Uranuslaan, 
hoek Neptunuslaan te Krommenie voor het 
zuidelijke gedeelte van “nieuw”Krommenie. 
 
Pauze: 6.00 uur in de Nicolaaskerk, 
 
Voortzetting: vanaf 6.30 uur 
Durghorstplantsoen en bezoek aan de 
Hospice aan de  Evenwichtstraat, samen met 

“ons” orkest. Daarna de Rosariumhorst en het    
noordelijke gedeelte van “nieuw”Krommenie. 
 
Einde: 7.30 uur  
 
Iedereen die kan zingen en een positieve 
instelling heeft is van harte welkom. Denk wel 
goede wandelschoenen en warme kleding. 
Voor bladmuziek word gezorgd. 

Kerstnachtzingen is 
inmiddels tot een 
traditie uitgegroeid die 
een grote impact heeft 
op de zangeressen en 
zangers en daarnaast 
op de wakker 
geworden luisteraars, 
want daar doen we het 
uiteindelijk voor. 

Wij nodigen u hiervoor van harte uit en hopen 
weer op een grote opkomst. 
 
Namens de Raad van Kerken van Krommenie 
en Assendelft 
Wim Helderman



21 
 

Afscheid pastoor Liebler 
Zondag 2 december heeft pastoor Martina 
Liebler afscheid genomen van de 
oudkatholieke parochie van de H. Nicolaas en 
H. Maria Magdalena in Krommenie. Na 11 
jaren vanuit IJmuiden in Krommenie te 
hebben gewerkt gaat zij zich pastoraal 
inzetten in de Amsterdamse oudkatholieke 

parochie. Er wordt gezocht naar een opvolger 
en tijdelijk zal haar man, pastoor Harold 
Münch uit IJmuiden waarnemen. We zullen 
haar trouwe aanwezigheid missen in onze 
samenkomsten en wensen haar alle zegen 
voor de toekomst. 
 
Matthé Bruijns

 

 
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 komende winter. 
Wij hopen u te begroeten! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
2 december Doopsgezinde Vermaning, 

Noorderhoofdstraat 46 
19 december Petruskerk, Snuiverstraat 2 
26 december Leliekerk, Lisdoddelaan 1 
2 januari Petruskerk, Snuiverstraat 2 
9 januari Doopsgezinde Vermaning, 

Noorderhoofdstraat 46 
16 januari Petruskerk, Snuiverstraat 2 
23 januari  Leliekerk, Lisdoddelaan 1 
30 januari Leliekerk, Lisdoddelaan 1 
 

6 februari  Petruskerk, Snuiverstraat 2 
13 februari Doopsgezinde Vermaning, 

Noorderhoofdstraat 46

 

 
Kerkbalans 
 

In januari is er weer de jaarlijkse Aktie 
Kerkbalans. Al heel veel jaren wordt u door 
middel van een brief opgeroepen een 
bijdrage te geven. En al heel veel jaren wordt 
zo door vele bijdragers met kleine en grotere 
bedragen een enorme geldsom 
bijeengebracht. We kunnen daardoor jaar in 
jaar uit nog steeds parochie zijn zonder op 
ons vermogen in te teren. Dat zullen we in de 
toekomst waarschijnlijk nog hard nodig 
hebben, want steeds vallen er gevers af en 
komen er minder bij.  
 

Het afgelopen jaar is gekozen voor een folder 

met daarin ook foto’s van ons kerk-zijn. In 

deze tijd van beelden vertellen ze een eigen 

verhaal. De parochieraad is bezig met het 

samenstellen van een nieuwe uitgave, 

wanneer u ze bewaart vormen ze misschien 

een collectors item. In oktober is er een 

herinneringsbrief uitgezonden naar de 

parochianen die in 2018 nog geen bijdrage 

hadden gedaan. Hartelijk dank aan allen die 

op deze brief hebben gereageerd en zo een 

stukje financiële ondersteuning aan de 

Petrusparochie hebben gegeven.  
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Nieuws van de lokale PCI-werkgroep. 
 

De Voedselbank 
De oproep om mee te werken aan het 
diaconale weekend op 17 en 18 november 
had een geweldig resultaat. De inzameling 
voor de Voedselbank leverde in onze parochie 
veel lang houdbare levensmiddelen op: we 
konden zes tot de rand gevulde kratten aan 
de medewerker van de Voedselbank  
 
meegeven. In de Zaanse parochies samen is 
er voor gezorgd dat er weer 360 maaltijden 
kunnen worden verstrekt. Wij hadden daar 
een flink aandeel in. De acties bij de 
supermarkten waren ook erg succesvol, dus 
de Voedselbank is voor een aantal maanden 
uit de zorgen en kan het werk voortzetten. 
Ook onze financiële bijdrage was groot: uit de 
collectebus die in het weekend achter in de 
kerk stond kwam een bedrag van € 178,20. 
Dat krijgt een goede bestemming; de 
pakketten die de Voedselbank rond de 
feestdagen uitdeelt krijgen een extra mooie, 
feestelijke inhoud. 
Namens de Voedselbank en iedereen die daar 
gebruik van maakt: BEDANKT. 
 
Extraatje 
Nu de feestdagen er weer aan komen gaan 
we als werkgroep ervoor zorgen dat een 
groep mensen die het moeilijk heeft iets 
extra’s krijgt om deze periode toch een 

feestelijk karakter te geven. Dat kunnen we 
langzamerhand wel een traditie noemen: we 
doen dit al jaren en we weten dat het goed 
terecht komt en veel mensen in deze periode 
een steuntje in de rug geeft. Maar om dat te 
kunnen blijven doen hebben we uw hulp 
nodig. Daarom vragen we aandacht voor de 
extra collecte die we tijdens de vieringen met 
Kerstmis mogen houden. Met uw royale gift 
in de rieten mandjes kunnen we weer verder. 
Ook bijdragen via onze bankrekening: IPCI 
Zaanstreek nummer: NL79TRIO0198107439, 
onder vermelding van St. Petrusparochie zijn 
welkom. 
We rekenen op U. 
 

Gaven in natura 
We krijgen ieder jaar goederen in natura om 
te verdelen in onze periode. Die kunnen we 
ook heel goed gebruiken. Vaak zijn dat 
kerstpakketten die mensen niet of niet 
helemaal gebruiken en waarmee we anderen 
blij mee kunnen maken. Een mailtje naar 
petrusvis@planet.nl met uw telefoonnummer 
erin en we maken een afspraak om het op te 
komen halen. 
Met uw hulp, op welke manier dan ook, 
maken we de decembermaand voor veel 
mensen een stukje lichter en feestelijker. 
 

Werkgroep Parochiële Caritas St. Petrus 
 

 
 

Stichting Fonds Vredenburg 
De Stichting Fonds Vredenburg is opgericht in 
1996 op initiatief van mevrouw Cornelia 
Vredenburg-Meijer, die dat met een heel 
grote gift aan haar KBO afdeling mogelijk 
maakte.  
De doelstellingen die mevr. Vredenburg voor 
ogen stonden en de organisatie zijn 

vastgelegd in notariële statuten en 
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. 
Het beleid is er op gericht om, in anonimiteit, 
ouderen, o.a. KBO leden uit Krommenie en 
Assendelft Noord, te ondersteunen in allerlei 
opzichten. Voor de uitvoering heeft het 
bestuur van de Stichting nauw contact met 

mailto:petrusvis@planet.nl
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KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord, met 
name met het Zorgteam. 
Een aanvraag voor hulp kan binnenkomen bij 
elk lid van het bestuur, waarna het Zorgteam 
wordt geïnformeerd en met de aanvrager 
contact wordt opgenomen. Na beoordeling  
 
 
van de aanvraag wordt besloten of de 
aanvrager in aanmerking komt voor financiële  
ondersteuning in de vorm van een lening of 
een gift. 
U kunt er zeker van zijn dat er zeer discreet 
met uw aanvraag zal worden omgegaan. Het 
kan iedereen overkomen dat er door 
omstandigheden een ernstig financieel 
probleem ontstaat. Directe hulp is dan 
meestal gewenst om verdere problemen te 
voorkomen. Aarzel daarom niet om contact 
op te nemen met de secretaris van de 

Stichting: mevr. Dini van der Lans, tel. (075) 
628 6414 of email: dvanderlans@kpnplanet.nl 
 
Meer informatie, o.a. het Protocol voor een 
aanvraag, de Beleidsnota, het verslag van de 
jaarvergadering en de financiële 
verantwoording, vindt u op onze website: 
http://www.stichtingfondsvredenburg.nl 
Stichting Fonds Vredenburg heeft de ANBI 
status. Dat maakt het fiscaal aantrekkelijk 
voor particulieren om een schenking te doen.  
 
Bankrekeningnummer: NL06 INGB 0676 6740 
46 t.n.v. Stichting Fonds Vredenburg 
 
 
 
 

 

 
 
 

Solidaridad in actie 
Ondersteun jonge cacaoboeren die een duurzaam verschil maken 
 
De chocoladekloof 
Terwijl de vraag naar cacao- en chocolade elk 
jaar groeit, daalt de productie. En dat is 
jammer. Voor ons, omdat we dan minder of 
helemaal niet meer kunnen genieten van 
chocola. Maar vooral voor de cacaoboeren 
die in armoe leven. Hun oogst vermindert 
door het gebruik van traditionele 
landbouwmethoden, waarmee de grond 
volledig wordt uitgeput. 
Een toekomst als cacaoboer? Dat zien veel 
Ghanese jongeren niet zitten. Zij trekken naar 
de steden, waar vaak werkloosheid en een 
mensonwaardig bestaan op hen wachten. 
Intussen loopt het platteland leeg en neemt 
de cacaoproductie verder af. 
Solidaridad en haar partners veranderen deze 
uitzichtloze situatie met het MASO-
programma in een geweldige kans voor 
Ghana’s volgende generatie. 

 
Wat is het MASO-programma?  
Met het MASO-programma werkt Solidaridad 
met Ghanese jongeren aan de toekomst van 
cacaoteelt. Hierdoor leren jonge cacaoboeren 
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. Met trainingen om efficiënter en 
milieuvriendelijker te werken, zorgen we voor 
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, 
onze jaarlijkse Solidaridadmaaltijd, volgens 
het bekende Pot-Luck principe.  
 

file:///E:/Marijke/KBO/KBO-er%20redactie/KBO'er%202017/KBO'er%201-2%20%20januari-februari%202017/dvanderlans@kpnplanet.nl
http://www.stichtingfondsvredenburg.nl/
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Wanneer: Donderdag 13 december 17:30 u. 
Waar:        Ontmoetingsruimte van de      
       Petruskerk 
Kosten:      in natura een bijdrage aan de  
       maaltijd.  
Aanmelden: gewenst, via petrusvis@planet.nl 

In het weekend van 15 en 16 december is er 
een tweede schaalcollecte en ook kunt u 
Solidaridad steunen tijdens de Adventstijd 
door uw bijdrage in de tonnen achter in de 
kerk. 

 

Naar Rome en Assisi,  

1ste week van april 2019 
 

In de vorige Rots stond een uitgebreide 
aankondiging van deze reis. Nu een kleine 
herhaling omdat er nog enkele plaatsen 
beschikbaar zijn. De reis gaat van zondag 31 
maart tot en met zondag 7 april. 
We verblijven vier nachten in Rome en 
bezoeken overdag verschillende 
bezienswaardigheden, onder andere de 
wekelijkse audiëntie bij Paus Franciscus op 
het St. Pieterplein. 
Daarna verblijven we drie nachten in Assisi. 
Uitgebreide informatie kunt u opvragen bij 
Peter Smit.Kosten bij 20 deelnemers:€ 951,- 
per persoon (onder voorbehoud) 
Toeslag voor een 1-persoonskamer 
bedraagt:€ 133,- 
Inbegrepen: vlucht Amsterdam – Rome v.v.; 
luchthavenbelasting en heffingen; vervoer in 
luxe touringcar; overnachting in een 2-
persoonskamer op basis logies en ontbijt; 
entreegelden Galleria Borghese en Vaticaanse 
musea; audiosysteem; toeristenbelasting en 
in Rome en Assisi 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. 
De organisatie is in handen van TravelXL 
Reisbureau Mukro. 
 

Let wel: het is een reis met 
meerdere wandelingen over ongelijke wegen 
met veel hoog en laag, een goede conditie is 
dus noodzakelijk. 
Wilt u deze reis meemaken, meldt u zich dan 
per e-mail, een briefje of telefonisch bij 
ondergetekende. Ook suggesties zijn welkom. 
Inschrijving op volgorde van binnenkomst.  
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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KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord 

Krachtig, Betrokken en Ondernemend 

 

Van KBO afdeling naar Seniorenbelang 
Op initiatief van de K.A.B. (Katholieke 
Arbeiders Beweging) in Wormerveer werd in 
1955 de RK Bejaardenbond in het Bisdom 
Haarlem opgericht. Op 16 mei 1955 volgde 
een afdeling in de RK. Parochie van 
Wormerveer en op 15 april 1957 een in de RK. 
Parochie Krommenie-Assendelft Noord. Na 
verloop van tijd werd de naam gewijzigd in 
Katholieke Bond van Ouderen. Vele KBO-
afdelingen zijn in de loop der jaren opgericht 
en omdat de letters een begrip zijn geworden, 
blijven ze verbonden aan de naam van de 
verenigingen met de nadruk op ‘Krachtig, 
Betrokken en Ondernemend’. 
Jarenlang waren de afdelingen onderdeel van 
de KBO Noord-Holland in Haarlem, die op 
haar beurt weer was aangesloten bij de Unie 
KBO in Den Bosch. Lokaal werden de 
afdelingen bestuurd door vrijwilligers, die van 
bovenaf werden aangestuurd en ondersteund 
vanuit Haarlem en Den Bosch. De belangen 
van de senioren werden zowel landelijk, 
provinciaal als lokaal door de KBO behartigd 
en dat gebeurt nog steeds, nu vanuit een 
overkoepelend samenwerkingsverband 
tussen de Unie KBO en PCOB en vanuit het 
Bondsbureau van KBO-PCOB in Utrecht. 
De KBO Noord-Holland was onderverdeeld in 
regio’s en afdelingen. Binnen de regio 
Zaanstreek-Waterland en binnen de 
gemeente Zaanstad bestaat goed overleg 
tussen de afdelingen. Signalen vanuit de 
samenleving worden door de landelijke 
organisatie opgepakt voor overleg met de 
Ministeries en de leden van de Tweede 
Kamer. Belangenbehartiging staat nog altijd 
hoog in het vaandel en de speerpunten zijn 
dan ook: Zorg en Wonen; Koopkracht; 
Veiligheid; Digitalisering en Zingeving. 
 
 
 

Modernisering 
In de afgelopen twee jaar is er bij de KBO 
Noord-Holland gewerkt aan modernisering 
van de structuur van de organisatie. Een 
belangrijk onderdeel hiervan is de 
verzelfstandiging van de afdelingen met een 
eigen financiële bevoegdheid. In dit traject 
besloten de afdelingen van Wormerveer en 
Krommenie - Assendelft Noord om samen 
verder te gaan als een zelfstandige vereniging 
met eigen statuten en een inschrijving in het 
handelsregister van de Kamer van 
Koophandel. Na hun instemming kwamen alle 
leden op de ledenlijst van die vereniging en is 
de vereniging op haar beurt lid geworden van 
KBO Noord-Holland.  
Sinds 11 oktober 2018 staat de nieuwe 
vereniging ingeschreven als: KBO 
Seniorenbelang Zaanstreek-Noord.  
 
Doel en uitvoering 
Het doel van de vereniging is het behartigen 
van belangen van senioren, d.w.z. mogelijk 
maken dat senioren hun participatie in de 
samenleving vorm en inhoud kunnen geven 
op de door hen gewilde wijze.  
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken 
door het verstrekken van informatie, het 
regelen van ontmoeting en het organiseren 
van senioren, het mogelijk maken van 
kennisoverdracht, het verzorgen van 
opleidingen, van ontspanning en begeleiding.  
De kernwaarden van de vereniging zijn: 
‘omzien naar elkaar’ en ‘de menselijke maat’. 
De vereniging voert een 
antidiscriminatiebeleid. De Christelijke 
waarden vormen de grondslag. Er worden 
geen bijzondere voorwaarden gesteld aan het 
lidmaatschap.  
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Praktijk 
De vereniging biedt haar leden 
hulp en advies via de 
servicetelefoon of 
juristentelefoon. Zij beschikt over 
ouderenadviseurs, die haar leden met raad en 
daad terzijde staan bij een bezoek aan het 
Sociaal Wijkteam. Leden van het KBO-
Zorgteam helpen bij het invullen van 
belastingaangiften, het aanvragen van 
toeslagen en zij bieden ondersteuning bij het 
voeren van de administratie. Dit alles tegen 
een zeer geringe vergoeding. KBO leden 
ontvangen 10 x per jaar een gezamenlijk 
informatief Magazine van KBO - PCOB, dat 
voor menige glossy niet onderdoet. Als 
verzekerde bij Zilveren Kruis Achmea 
ontvangen KBO-leden een aanzienlijke korting 
op de premie Zorgverzekering en zijn er 
meerdere voordelen te behalen. 
 
Vrijwilligers gevraagd! 
Wie voelt zich geroepen? Wie wil de handen 
uit de mouwen steken? 
Wie zoekt een zinvolle invulling van haar of 
zijn vrije tijd? 
Wie wil graag actief in het leven blijven staan? 
Wie vindt het leuk om met mensen om te 
gaan? 
Wie wil proberen om eens iets leuks te 
organiseren voor anderen? 
Wie vindt het leuk om er samen met anderen 
op uit te trekken? 
Wie heeft leuke ideeën? Wie wil helpen 
zoeken naar leuke excursies? 
Wie zou het leuk vinden om eens iets anders 
te organiseren dan wandelen, fietsen, 
busreisjes, bingo, spelletjes, klaverjassen, 
themabijeenkomsten, gezellige middagen? 
We zijn blij met datgene wat er al is! En ook 
daarbij is nog ondersteuning gewenst, maar 
nieuwe ideeën en initiatieven zijn welkom. 
Wie wil haar of zijn geest scherp houden en 
niet achteroverleunen op de bank voor de TV 
of achter de iPad? 

 

Kortom: Wij zijn op zoek naar actieve mensen, 
die behoefte hebben aan een zinvolle 
besteding van hun vrije tijd en die een klein 
beetje daarvan willen opofferen om voor de 
nog vitale senioren leuke en interessante 
gezamenlijke activiteiten te ontplooien. Zij 
kunnen er zelf ook veel plezier aan beleven en 
de dankbaarheid van anderen zal hen veel 
voldoening schenken.  
Bent u geïnteresseerd, ik hoor het heel graag 
en samen kunnen we wellicht tot concrete 
afspraken komen. 
Voorzitter Peter Smit 
Telefoon (075) 628 2517 
E-mail: pcs.smit@kpnmail.nl 
Website: 
http://krommenie.kbonoordholland.nl 
 
Museumbezoeken 
Er zijn momenteel heel interessante 
exposities aan de gang in verschillende 
musea. Wij hebben wat data in de agenda 
gezet om daar gezamenlijk heen te gaan, 
onder het motto: Samen is leuker dan alleen. 
Wilt u mee, meldt u zich dan even bij Peter 
Smit, zodat hij weet op hoeveel mensen hij 
kan rekenen.  
 
Relieken 
Museum Catharijne Convent Utrecht, 12 
oktober – 3 februari.  
Wat is de kracht van relieken? Waarom 
worden ze gekoesterd en reizen mensen er 
duizenden kilometers voor? Maak in deze 
unieke tentoonstelling kennis met dit 
fascinerende en eeuwenoude fenomeen. U 
staat oog in oog met de meest bijzondere 
relieken uit verschillende tijden, culturen en 
religies. 
Wanneer: vrijdag 14 december 2018 
Hoe: trein 09.22 uur vanaf Station 
Krommenie-Assendelft ri Amsterdam, 
overstap op station Zaandam ri Utrecht. 
Kosten: reis en entree, zonder MJK € 14,-, met 
MJK € 0,-. 
 
Kerststallententoonstelling   
In De Hofkerk Linnaeushof 94 te Amsterdam 
(Niet te verwarren met de Linnaeushof in 
Lisse!) exposeert Bert Hilhorst zijn 

mailto:pcs.smit@kpnmail.nl
http://krommenie.kbonoordholland.nl/
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Kerstgroepen onder het thema ‘Kerst 
wereldwijd.’ Er is een groepsarrangement 
met inleiding en koffie/thee met gebak á € 
3,50. 
 
Wanneer: 27 december in de middag. 
Hoe: trein 12.22 vanaf station Krommenie-
Assendelft ri Rotterdam, stadsbus 41 vanaf 
A’dam Muiderpoort ri Holendrecht.  
Kosten: reis plus zie boven.       
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1001 Vrouwen in de 20ste eeuw 
Amsterdam Museum 4 oktopber-25 januari 
Verhalen van inspirerende, beroemde en 
beruchte vrouwen. 
Els Kloek, de initiator en samenstelster van 
het gelijknamige boek, presenteert een keus 
van bijna 200 bekende en minder bekende 
vrouwen die, ieder op hun eigen manier, een 
rol hebben gespeeld in de twintigste eeuw. Al 
ligt de nadruk op het verleden, de 
tentoonstelling is uiterst actueel: ook vandaag 
de dag zijn mogelijkheden en hindernissen 
voor vrouwen onderwerp van gesprek. 
Wanneer: vrijdag 25 januari  
Hoe: trein vanaf station Krommenie-
Assendelft 9.22 uur ri Amsterdam. 
Kosten: reis plus entree, zonder MJK € 13,50, 
met MJK € 0,-. 
 

                  

Activiteiten 
 
Kerstbingo.  

Organisatie Hein en Truus 
Noom met extra mooie 
prijzen.  
Wanneer: woensdag 19 
december 14.00 uur 
Waar: De Palmboom, 
Snuiverstraat Krommenie 

Entree: € 3,50. 
 
SOOS  
met klaverjassen, sjoelen rummikub en 
gezelligheid. 
Wanneer: iedere donderdag 13.30 uur  
Waar: OLVG Kerk, Marktstraat, Wormerveer 
Entree € 1,50. 
 
‘Zet hem op’  
Een vrolijke leerzame en vooral gezellige 
middag met hoedenmaakster en eigenaar Wil 
Gorter van het Hoedenmuseum ‘Zet hem op’ 
uit Andijk. Waarom deze verzameling, waar 
dient een hoed of pet voor, wat kan er 
allemaal op een hoed en hoe maak je ze? Ook 
spreekwoorden, rijmpjes en liedjes komen 
aan bod. Er wordt gezongen en iedereen mag 
een hoed op, wat meestal gebeurt met een 
liedje waarbij een hoed door wordt gegeven. 
Wanneer: woensdag 16 januari 14:00 uur  
Waar: De Palmboom, Snuiverstraat 63a, 
Krommenie. 
Entree: € 3,50 inclusief een kopje 
koffie of thee.  
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Misdienaar 
 

Onlangs verscheen in het Noord-Hollands 
Dagblad een ingezonden brief van onze 
parochiaan Gerard Kersten (85), met 
herinneringen aan zijn carrière als misdienaar 
tijdens de oorlogsjaren. Omdat niet iedereen 
het Noord-Hollands Dagblad leest laten wij u 
in De Rots meegenieten van dit mooie verhaal.   
 
Met veel interesse heb ik het artikel gelezen 
over het rijke Roomse leven in de Martelaren 
van Gorkum-kerk in Koog aan de Zaan 
(Dagblad Zaanstreek, 1 oktober), met daarin 
de jeugdherinneringen van 
verslaggever Peter de Jong. Mijn eigen 
herinneringen zijn van de oorlogsjaren: 
van 1942 tot 1945 ben ik misdienaar 
geweest. 
Dat was tijdens pastoor Bakker. Tijdens 
zijn voorganger pastoor Vloothuis 
maakte ik geen kans. Maar toen 
pastoor Bakker kwam probeerde ik het 
opnieuw. Die gaf mij een boekje met de 
Latijnse gebeden voor de misdienaar. ’Als je 
deze gebeden uit hoofd kent, kan je 
beginnen’. Na enkele weken begon ik als 
misdienaar, onder leiding van Jan Even, de 
oudste zoon van de toenmalige 
hoofdonderwijzer van de Leonardusschool.  
 
Ik herinner mij pastoor Bakker als een 
gezellige pastoor. In mijn ogen was hij heel 
modern, want hij liep niet in toga zoals zijn 
voorganger maar in een zwart pak. Bijzonder 
was dat je hem tijdens het heren- zwemmen 
in het Zaandijker zwembad kon tegenkomen. 
Wanneer het je beurt was om te dienen, keek 
je op zaterdagmiddag in de sacristie, de 
kamer ter voorbereiding van de dienst. 
Heel bijzonder was een begrafenisdienst, 
meestal onverwachts. Als misdienaar ging je 
dan mee naar het R.K. kerkhof in Zaandam, op 
de Zuiddijk. Dat gebeurde in een rijtuigje, 
gereserveerd voor de pastoor en misdienaars. 
Door de oorlog was het vervoer per auto niet 
mogelijk. Dat betekende bijna de hele dag 
niet naar school. 

Voor hoogtijdagen, zoals Pasen, Goede Week, 
Kerstmis enz. moest je als misdienaar onder 
leiding van de pastoor, later de kapelaan, 
oefenen. Zo ook op 24 December 1944. Ik 
herinner me dat de technici van het 
kerkbestuur experimenteerden met het licht. 
Want ook de kerk had in die tijd geen stroom. 
Men probeerde met accu’s en autolampen 
wat licht in de kerk te brengen. 
Op 25 december liep ik al vroeg van mijn huis 
naar de kerk om als misdienaar op tijd 
aanwezig te zijn. Bij het naderen van de kerk 

was mij opgevallen dat de kerkramen 
helder licht uitstraalden. Zo veel licht 
had ik van de accu’s niet verwacht. 
Maar wat bleek, de bezetter had de 
kerk op het elektriciteitsnet 
aangesloten. Dit was in die donkere tijd 
opzienbarend en indrukwekkend. 
Toen ik in de kerk kwam, was deze al 
geheel gevuld met parochianen, maar 

ook met vele niet-parochianen, deze moesten 
met een staanplaats genoegen nemen. Dit 
was voor mij het hoogtepunt van het 
kerkbezoek in de Parochiekerk van de 
Martelaren van Gorcum in Koog aan de Zaan. 
Toen het orgel de kerstliederen inzette, 
konden velen hun tranen niet bedwingen. 
Maar na de kerst moest de misdienaar, de 
pastoor of de kapelaan weer met een kaars 
voor het licht zorgen. 
 
Zolang als het mogelijk was, organiseerde 
pastoor Bakker het jaarlijkse misdienaars-
uitje, namelijk poffertjes eten bij Loggen in 
Zaandijk.  
Met Kerstmis kregen we altijd een taaipop. 
Dat zijn even wat herinneringen die ik graag 
kwijt wilde. 
 
Gerard Kersten (85), Krommenie        
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Uit het Afleesboek van de Sint Petrusparochie 1950, 

nummer 40
17 december, Gaudete 

Woensdag om 7.15 de gezongen “Gulden 

Mis”. Wij menen er op te mogen rekenen dat 

speciaal onze dames en aanstaande moeders 

bij deze zogenaamde “Noodmis” 

tegenwoordig zijn.  

 

24 december 

(…) Vandaag houden wij onze Bede- en 

Boetedag voor de wereldvrede. Vanaf vijf uur 

tot en met het Lof Uitstelling van het H. 

Sacrament. Onder het Lof de Miserere en de 

Litanie van Alle Heiligen, het Noodgebed der 

kerk.  

Maandag: Eerste Kerstdag. De eerste 

Nachtmis is om 3.00 uur. In deze H. Mis zijn 

alle plaatsen vrij. Onder de eerste Nachtmis 

wordt terstond na de Consecratie het 

Christusbeeldje naar de kribbe gebracht. (…)  

Om vijf uur volgt de tweede nachtmis. (…) 

Onder deze H. Mis heeft ieder weer recht op 

zijn vaste plaats. Men heeft echter niet het 

recht iemand van zijn plaats weg te sturen, 

indien de H. Mis reeds begonnen is. Dit geldt 

trouwens voor alle H.H. Missen. 

Donderdag: feestdag van de H.H. Onnozele 

Kinderen. Op deze dag behoort aan het 

jongste kind in ieder gezin enige voorrang 

verleend te worden. In overleg met moeder 

mag het die dag zeggen wat er gegeten zal 

worden.  

 

31 december 

Vrijdag: feestdag van de H.H. Driekoningen of 

de Openbaring des Heren aan de Heidenen.  

Zaterdag: Om 7 uur het Lof ter ere van de H. 

maagd Maria, de Moeder van alle Priesters.  

 

7 januari  

Heden: Feestdag van de H. Familie, Jezus, 

Maria, Joseph. Collecte voor de Afrikaanse 

Missiën. Wij beginnen met communiceren 

achteraan. Denkt u erom? Goed aansluiten, 

maar niemand voor zijn beurt! (…) 

Er zijn nog kaarten te bekomen 

voor de uitvoering van K.[atholiek] 

K.[rommenie] in de Concertzaal op 

aanstaande Donderdag en Zaterdagavond. (…) 

Hoe meer kaarten thans verkocht worden des 

te meer kan K.K. een volgende keer aan haar 

leden bieden. (…) Er komt verandering bij het 

voorlezen van de Doodceel. In het vervolg 

maandelijks in het Lof van de laatste Zondag 

van de maand. Het Rozenhoedje is dan tevens 

speciaal voor degenen wier namen op de 

Doodceel staan.  

  

14 januari 

Wij willen gaarne uw belangstelling vragen 

voor de grote Missie-Tentoonstelling welke 

van 27 Januari tot 4 Februari wordt gehouden 

in Beverwijk in het Veilinggebouw 

‘Kennemerland’. 

 

21 januari 

Donderdag om 8 uur Buitenkerkelijke 

Bezinningsavond voor de Jongemannen en 

Jongedames van zeventien jaar af.  

 

28 januari 

Woensdag: Feest van de H. Don Bosco, 

patroon van de schoolvrije jeugd. Voor heel 

onze schoolvrije jeugd wordt Woensdag reeds 

om 6 uur namens de Jeugderaad een H. Mis 

gelezen ter ere van de H. Don Bosco. Wij 

hopen dat zoveel mogelijk jongelui bij deze H. 

Mis zullen tegenwoordig zijn.  

 

(samenstelling Corrie van 

Sijl) 

 
 
 


