
 

 

  
 

 

 

VASTENACTIE  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Rots 

 
Parochieblad St. Petrusparochie Krommenie / Assendelft-Noord 

      45e Jaargang nummer 2                                          februari, maart, april 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 8 april. U kunt uw bijdragen aanleveren 
tot 25 maart. 
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 

 
Het boek van ons leven 
 
365 dagen liggen achter ons en het nieuwe 
begin is ook alweer aardig op gang. Hoe het 
allemaal was kunnen we ons nog maar amper 
herinneren, alleen wat het meeste impact 
heeft gehad staat ons nog helder voor ogen. 
De meeste dagen waren ‘gewoon’ en dat 
alledaagse vergeten we gemakkelijk. 
Gelukkig hebben de meeste mensen wel een 
fotoalbum of houden ze een dagboek bij en in 
veel huizen ‘zuchten’ de planken onder de 
vracht van ontelbare boeken: verhalen en 

verslagen van wat mensen 
allemaal hebben gezegd en 
gedaan. De kunst is om 
daaruit de gegevens te 
halen en te bewaren die de 
moeite waard zijn.  
 

Voor gelukkig heel veel mensen is er een 
BOEK met woorden en verhalen die altijd van 
kracht blijven. En daarin gaat het juist over 
ONS. En omdat we zoveel vergeten, zelfs onze 
levenslessen, kunnen we telkens op die 
verhalen terugvallen.  
 
Heerlijk, zo’n BLIJVEND boek. Er staat in dat er 
een God is die ons kent! Hij kent onze namen, 
ons plezier, onze spijt. Geen mens valt weg uit 
zijn aandacht. Zonder dat boek zouden we 
wel eens daaraan kunnen twijfelen, of het 
helemaal vergeten. En dat zou toch 
doodzonde zijn. Juist in onze leefomgeving 
zijn veel mensen eenzaam. Je wilt nu eenmaal 
graag gekend zijn en daarom zijn er nog 
andere boeken in onze gelovige gemeenschap 
met daarin de namen van mensen die God en 
wij niet willen vergeten. Zoals doopboeken, 
trouwboeken en boeken die het einde van de 
levensweg markeren. Vol met namen van 
jonge en oude mensen, in allerlei 
levensmomenten. We moffelen niets weg. 
Alles schrijven we op om niet te vergeten.  
Het zijn soms zware boeken, vol van tranen 
en ongeloof. Maar de tranen bewaren we 

niet, ze hebben 
wel een plekje in 
onze gedachten, maar het mooie is altijd 
sterker dan wat ons zwaar is gevallen.  
De ‘hoofdgedachte’ dient altijd te zijn: de 
LIEFDE die we elkaar zo graag willen laten 
voelen. Daar is het allemaal om begonnen. 
Daarom wordt een mens geboren, om lief te 
hebben. Dat is wat wij hopen te vinden in 
elkaar. Wat een wonder! Je voornemen om 
de ander niet uit het oog te verliezen. Alleen 
de liefde maakt het leven draaglijk. God heeft 
die liefde in ons hart gelegd en Hij geeft ons 
daartoe de inspiratie.  
 
Nu dit nieuwe jaar op gang is gekomen zou 
het toch geweldig zijn om van alle 
voorgenomen plannen iets moois te maken 
en vooral de aandacht steeds naar elkaar te 
laten uitgaan.  
In de harde 
economische en 
zakelijke wereld, vol 
haast en vaak ook vol 
hebzucht moeten we 
er zijn voor elkaar, dan 
merken we pas wat we voor andere mensen 
mogen betekenen. Dat is ons geloof: dat we 
in geboorte en dood, in liefde en pijn, weten 
dat we meetellen, dat iedere mens ertoe 
doet, dat God zich laat herkennen in alles wat 
ons overkomt. En dat is niet niks.  
 
Ook in dit nieuwe jaar mogen we weer op 
God en onze medemensen rekenen. We 
zullen de albums met herinneringen en foto’s 
verder aanvullen.  
 
Moge de zegen van God ieder van ons daarbij 
begeleiden. 
 
 
A.F.M. Goedhart, pastoor Sint-Bonifatiuskerk, 
Zaandam-Centrum  
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Naar één kerkbestuur Zaanstreek 
 
 
 
 
Vorig jaar maakten wij er al melding van dat 
we regiobreed meer samenwerking 
nastreven als parochies van Zaanstreek 
(Zaanstad en Wormerland). Vanaf 1 maart 
is het zover en zijn één pastoraal team en 
één kerkbestuur verantwoordelijk voor alle 
Zaanse geloofsgemeenschappen en hun 
gebouwen. Een van de grote voordelen 
hierbij is: minder vergaderdruk, zodat de 
pastores weer wat meer tijd krijgen voor 
hun eigenlijke werk: zorg voor mensen.  
Behalve ondergetekenden zijn de leden van 
het pastoraal team geen lid van het 
kerkbestuur. Wel kunnen zij als dat nodig is 
als ‘auditor’ deelnemen aan de 
vergaderingen.  
Het kerkbestuur zelf kan met minder 
vergaderdruk de contacten met de 
parochieteams / -raden, die overigens goed 
zijn, weer wat meer intensiveren. Ook 
bundelen we op deze manier de kennis en 
kunde die de Zaanse parochies in huis 
hebben.  
Om dezelfde reden heeft de bisschop nu 
aan pastor M. Bruijns een zending gegeven 
voor de totale regio omdat alle overige 
teamleden – op diaken Fieggen na, ook op 
basis van een totaalbenoeming werken. 
Samen met Matthé Bruijns, pastoor 
Goedhart, kapelaan Kerssens, diaken 
Hoekstra en diaken Fieggen probeer ik ook 
in de tijd die nu aanbreekt ons 
parochiepastoraat ‘maatwerk’ te laten zijn. 
Goede katholieke zielzorg is waar wij graag 
voor willen staan. Daarop mogen mensen 
ons aanspreken.   
Diversiteit is belangrijk. Daarom zullen er, 
zoals de bisschop heeft gevraagd, parochies 
blijven waar wekelijks ’s zondags de 
Eucharistie wordt gevierd, maar ook 
parochies waar dit om de zoveel weken 
gebeurt. De Eucharistievieringen helemaal 
gelijk verdelen vinden wij geen optie; dan 
zou de diversiteit van de verschillende 

parochies juist verloren gaan en dat wil 
niemand. Wel blijft het een uitdaging 
steeds te blijven werken aan verbetering 
van het vieringenrooster.  
Een grote groep vrijwilligers is actief in onze 
parochies! Daar zijn wij trots op. Maar de 
vrijwilligers van de parochies van de HH. 
Martelaren van Gorcum (Koog a./d. Zaan) 
en Onze Lieve Vrouw Geboorte 
(Wormerveer) geven wel aan dat de 
spoeling daar dunner is geworden. In heel 
Nederland zijn we nog niet uit het dal 
geklommen; de aantallen actief betrokken 
kerkleden lopen nog steeds terug.  
Voorts moeten we de financiële middelen 
om alle kerkgebouwen te blijven 
onderhouden of zelfs alleen maar ’s winters 
te verwarmen goed in de gaten houden. 
Dat geldt in alle parochies.  
De keuze om de kerken in Koog en 
Wormerveer op termijn te onttrekken aan 
de eredienst is al jaren geleden daar ter 
plaatse gemaakt. In de toekomst gaan we 
dus met zes gebouwen verder in plaats van 
met acht.  
Wij, het pastorale team en het kerkbestuur, 
hopen dat we daarbij steeds meer één van 
hart worden en de deuren naar elkaar 
openen.  
Misschien dat we als kerkmensen nog wat 
keren diep moeten zuchten. Toch mag ons 
dat niet de moed ontnemen om onze 
innerlijke rijkdom te blijven uitdragen. 
Tijden veranderen, maar Hij blijft Dezelfde, 
gisteren, vandaag en altijd. In Hem heeft 
God ons Zijn Zoon, de Redder gegeven en in 
de kerstvieringen eind december zijn 
mensen toch weer massaal naar onze 
kerken toegestroomd. Net zoals Jezus 
gewoon onverstoorbaar doorging en 
Dezelfde bleef die Hij was (en is!) zo doen 
wij dat ook. Tegelijk zoeken we naar goede 
wegen waarlangs we als Zijn Kerk 
vruchtbaar kunnen blijven werken.   
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Het mooie bisdomblad ‘Samen Kerk’, ook 
digitaal te lezen via www.bisdomhaarlem-
amsterdam.nl staat bol van berichten hoe 
het ‘bouwen’ aan geloofsleven en Kerk nog 
steeds doorgaat..  
Inmiddels heeft een aantal mensen 
toegezegd lid te willen worden of blijven 
van het gezamenlijke kerkbestuur, zij zijn 
aan de bisschop ter benoeming 
voorgedragen. Anderen, die hiervoor 
hebben bedankt en op een andere manier 
ons blijven steunen, zijn wij erkentelijk voor 
hun jarenlange deelname! 
In onze samenleving is veel eenzaamheid. 
De Kerk blijft nodig in een maatschappij die 
verhardt en waar mensen verloren lopen. In 
veel dorpen is de kerk toch nog steeds de 
ziel of het hart van de betreffende 
woonplaats. In steden zien we dat ook. We 

hoeven als Kerk echt geen 
minderwaardigheidscomplex te hebben. Er 
geschiedt nog altijd in stilte veel goeds. En 
er zijn nog steeds mensen die het geloof 
(her)ontdekken. 
Wat de gebouwen betreft hebben we in de 
gemeente Zaanstad een goede 
gesprekspartner. Zaanstad is zelfs pilot voor 
een landelijk uit te rollen ‘Kerkenvisie’, een 
project van de overheid om kerkelijk 
gebouwd erfgoed te behouden of 
verantwoord naar een herbestemming te 
begeleiden. 
 
In deze overgangsperiode een hartelijke 
groet,   
pastoor F. Bunschoten, voorzitter 
diaken J. Hoekstra, vicevoorzitter 

 
Zincafé Kogerkerk 8 maart  
 

 

Stevo  Akkerman  

Het klopt wel, maar het deugt niet: over bevoegdheid, verantwoordelijkheid en 

barmhartigheid.  
 

Zincafé Kogerkerk is een Zaans forum voor 

opinie en gesprek over vraagstukken op het 

terrein van zingeving, maatschappij en 

cultuur. De Kogerkerkgemeente wil daarmee 

gelegenheid scheppen om in informele sfeer 

met elkaar van gedachten te wisselen.  

In het volgende Zincafé komt Stevo Akkerman 

aan het woord, columnist van het dagblad 

Trouw en schrijver van het boek: Het klopt 

wel, maar het deugt niet , De 

maatschappelijke moraal in het nauw.  

Onze samenleving zit vol prikkels waardoor de 

persoonlijke moraal van medewerkers 

ondergeschikt dreigt te worden gemaakt aan 

de doelen van hun bedrijf of organisatie. Zijn 

politici en leiders van bedrijven wel 

geïnteresseerd in een rechtvaardige 

samenleving of schrikken ze terug voor alles 

wat zweemt naar idealen, uit angst voor 

moralisme? Stevo Akkerman sprak met 

kopstukken en dissidenten uit het 

bedrijfsleven, het onderwijs en de 

gezondheidszorg. Vanzelfsprekend gaat hij na 

zijn inleiding in gesprek met de aanwezigen.  

Gastheer is Jaap van Kampen.  

Wanneer: vrijdag 8 maart 20.00 u. kerk open  

      19.30 u. 

Waar:  Kogerkerk, Kerstraat 14 (hoek  

Raadhuisstraat/Verzetstraat) Koog aan 

de Zaan. 

Toegang: vrij, na afloop collecte.  

Nadere informatie: Anneke Röhling: tel. 06-

54716988. 

 

 

 

http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
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Beste parochianen, 
 
Hieronder een samenvatting van wat is 
besproken in de laatste vergadering van het 
PU bestuur. 
 
Pastoraal 
Vlak voor Kerst is Mgr. Hendriks benoemd tot 
bisschop-coadjutor met recht van opvolging 
in ons bisdom. 
Pastor Jan Broersen is Eerste Kerstdag in het 
ziekenhuis opgenomen. Wij wensen hem een 
goed herstel toe. 
 
Gebouwen 
De landelijke overheid en Brussel vragen zich 
af hoe het kerkelijke onroerende erfgoed kan 
worden behouden nu overal de kerkelijke 
gemeenschappen slinken en onderhoud 
problematisch wordt. In Zaanstad is op 
initiatief van de landelijke overheid een pilot 
gestart die moet leiden tot een kerkenvisie 
voor de gemeente. Afgevaardigden van de 
gemeente zijn langs geweest bij pastoor Floris 
om in kaart te brengen hoe het gaat en waar 
zij kunnen helpen. Het bisdom is hier ook bij 
betrokken.  

 
De brief van het parochieteam van de Maria 
Magdalena parochie van Wormer is 
besproken, de vervolgstappen zullen in 
overleg met het parochieteam zijn. 
Het Catharijne Convent is nog bezig met de 
inventarisatie van alle objecten in de kerken 
van de Martelaren en OLV-Geboorte. Na 
afronding van de inventarisatie zal een 
rapport met adviezen gemaakt worden. 
 
Financiën 
De extra collecte tijdens de Kerstviering in de 
Petrus leverde voor de IPCI €1700,- op. 
De volgende vergadering zullen de 
begrotingen van de parochies vastgesteld 
worden.  
 
Bestuurlijke samenwerking 
Met ingang van 1 maart 2019 zullen de PU 
Zaanstreek Noord en PU Zaanstreek Zuid een 
nieuw Gezamenlijk kerkbestuur vormen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marga Breed 
Secretaris 
 

 
 

Ongelukje 
Tijdens de sneeuwval eind januari is pater 
Noom voor zijn flat in de Bijlmer gevallen en 
heeft hij zijn bovenbeen gebroken. Hij is 
geopereerd en met schroeven en plaatjes zijn 
de breuken vastgezet. Nu moet het natuurlijk 
herstel komen. Ooit viel op de avond van 
Aswoensdag een dame van in de 90 op weg 
naar de kerk met als gevolg een gebroken 
heup. Na 40 dagen met Pasen was ze weer 
zelf in de kerk, een waar opstandingsverhaal. 
Hoe het zal gaan met het herstel van pater 
Noom is afwachten, maar de patiënt is volop 

aan het revalideren. Zijn tijdelijk adres is Huis 
Eben Haëzer, kamer 361, Wisseloord 219, 
1106 MB Amsterdam. We wensen hem van 
harte beterschap.  
De emeriti collega pastoraalwerk(st)ers en 
diaken hebben de opengevallen plaatsen in 
het rooster ingevuld, waarvoor heel veel 
dank. Alleen dankzij hun inzet kunnen we nog 
steeds iedere zondagmorgen om 10 uur een 
viering houden. 
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Hoe zit het ook weer met Vasten  
 
Carnaval 
Drie dagen van feest gaan vooraf aan 
Aswoensdag en het begin van de Vastentijd. 
De oorsprong van carnaval is niet helemaal 
helder, maar het feest is wel duidelijk 
gerelateerd aan het katholieke vasten. Dat 
blijkt uit het feit dat het in Nederland alleen 
gevierd wordt in van oudsher katholieke 
streken en plaatsen (Noord-Brabant, Limburg 
en Twente). Tijdens carnaval is 
iedereen gelijk aan elkaar, 
vandaar dat er vaak 
vermommingen worden 
gedragen.                                 
 

Vasten  
Een tijdlang je onthouden van het gebruik van 
bepaalde dingen. Het kan gaan om eten en 
drinken, maar tegenwoordig ook om andere 
zaken, bijvoorbeeld je auto minder of niet 
gebruiken, de computer of iPhone uit laten 
staan. De KBO spreekt over 40 dagen geen 
alcohol. Een goede manier van vasten 
probeert vier dingen te bereiken: 
-  een betere omgang met jezelf; 
-  een betere omgang met medemensen; 
-  een betere omgang met het milieu en de 
gehele wereld; 
-  een betere omgang met God. 
Voor gelovige mensen zijn juist de eerste drie 
wegen in hun combinatie een goede manier 
om het vierde doel na te streven: een betere 
omgang met het geheim dat we God noemen. 
Vasten is voor gelovigen daarom ook steeds 

een voorbereiding op het hoogfeest van 
Pasen en een periode van inkeer en 
bezinning. 
 

Vastenperiode 
De katholieke vastenperiode begint op 
Aswoensdag en eindigt op de zaterdag vóór 
Pasen om 12.00 uur ’s middags. Dat zijn 46 
dagen. De zondagen tellen niet mee als 
vastendagen, dus uiteindelijk blijven er 40 
dagen over. Het getal 40 verwijst onder meer 
naar het aantal dagen dat Jezus volgens drie 
evangelisten in de woestijn verbleef en het 
aantal jaren dat de Israëlieten vanuit Egypte 
onderweg waren naar het Beloofde Land. 
In de vastentijd is de liturgische kleur paars, 
de symbolische kleur voor boete, berouw, 
inkeer en rouw.  
 

Aswoensdag  
De eerste dag van de vastentijd. Mensen 
kunnen in de kerk op hun voorhoofd een 
kruisje met as krijgen. De as wordt tijdens de 
viering op Aswoensdag gemaakt door 
overgebleven palmtakjes van Palmpasen van 
het jaar ervoor te verbranden. Het askruisje 
herinnert er aan dat het leven vergankelijk is, 
niet meer dan stof en as, en dat een mens dus 
zijn/haar plaats moet kennen. In de Bijbel zegt 
de aartsvader Abraham: ‘Mag ik zo vrij zijn tot 
mijn Heer te spreken, ofschoon ik maar stof 
en as ben?

  

Voor kinderen 
Activiteiten voor jonge gezinnen willen we 
delen over parochiegrenzen heen. Voor veel 
jonge gezinnen zijn afstanden geen 
belemmering. Afgelopen najaar was er een St. 
Maartenviering in Wormer waarbij de helft 
van de kinderen van deze kant van de brug 
kwam. Op zondag 3 maart om 10 uur is er een 
gezinsviering in de Maria Magdalenakerk in 
Wormer. Het is een viering in het teken van 
carnaval. De kinderen mogen dan ook 

verkleed naar de kerk komen, met een mooi 
pak aan of een masker op! De viering gaat 
over verkleden, maar vooral ook over wie je  
van binnen bent. Voorganger is pastor 
Casalod. 
Klein en groot, we nodigen iedereen van 
harte uit hierbij te 
zijn!  



6 
 

Een bijbelverhaal over het delen van Brood 
Jezus deelt brood en vis (Marcus 6) 

 
Wat een drukte langs het water. Moeders en 
vaders houden hun kinderen dicht bij zich. Aron 
is pas vijf jaar en kan nog niet zwemmen. Stel je 
voor dat hij in het water valt.  
Jezus is er ook. Alle mensen hebben gezien wat 
Jezus heeft gedaan. Hij heeft zieke mensen 
beter gemaakt. Verdrietige mensen heeft hij 
getroost. Maar nu zien ze Jezus vertrekken. Hij 
gaat in een vissersboot naar de andere kant van 
het meer. Het is zo druk geweest. Maar krijgt 
Jezus nu rust? Nee. Het gaat heel anders. 
De mensen willen achter Jezus aan gaan. Hoe 
moeten ze dat doen? Ze hebben geen boot. Het 
enige wat ze kunnen doen om bij Jezus te 
komen is lopen. Lopen langs het water. Naar de 
andere kant van het meer. Vaders en moeders 
nemen hun kinderen bij de hand. De kleintjes 
mogen bij hun papa op de schouders. 
Aron loopt aan de hand van zijn vader. Op zijn 
rug draagt hij een rugzak. Daarin heeft zijn 
moeder vanmorgen wat brood en een paar 
visjes gedaan. Je weet tenslotte nooit hoe laat 
het wordt voordat ze thuis zijn. Voor Aron is het 
een heel eind lopen naar de andere kant van 
het meer. Gelukkig mag hij af en toe op zijn 
vaders schouders zitten.  
Natuurlijk is Jezus met de boot eerder aan de 
andere kant van het water dan al de mensen. 
Jezus ziet ze aankomen. Hij zucht en kijkt naar 
Filippus. ‘Zeg Filippus, is hier ook een bakker in 
de buurt?’ ‘Een bakker’, zegt Filippus verbaasd. 
‘Waarvoor een bakker?’ ‘Er moet toch brood 
komen voor al deze mensen. Kijk eens hoeveel 
mensen en kinderen daar aankomen. Die 
moeten we straks allemaal te eten geven.’ 
Filippus schiet in de lach. ‘Jezus, al had u een 
dikke zak vol geld, dan was er nog niet genoeg 
geld om brood te kopen voor al die mensen. Kijk 
toch eens.’ 
Andreas zit aan de andere kant van Jezus. ‘Kijk’, 
wijst hij, ‘daar zit een jongetje die wat eten bij 
zich heeft.’ Andreas staat op en gaat naar het 
jongetje toe. Hij zakt door z'n knieën en praat 
met het jongetje.  
Even later komt Andreas met Aron aan de hand 
bij Jezus. ‘Mag ik jouw brood en je visjes delen, 

Aron?’ vraagt Jezus. ‘Alle mensen krijgen honger 
en de meesten hebben geen brood bij zich.’ 
Aron knikt verlegen. ‘Dat mag best’, zegt hij 
zacht. Snel gaat hij weer terug naar zijn moeder.  
Ondertussen zijn alle mensen op het gras gaan 
zitten. Vol spanning kijk iedereen naar Jezus. 
Ook Aron is heel benieuwd. Wat zal Jezus met 
zijn broodjes doen? Eerst dankt hij God voor het 
eten. Dan pakt Jezus een van de vijf broodjes 
van Aron en breekt het in stukken. De leerlingen 
mogen het brood uitdelen. Zo doet Jezus later 
ook met de vissen. Aron kijkt eens goed rond. 
Die broodjes van hem hadden toch allang op 
moeten zijn? De leerlingen blijven maar delen. 
Eindelijk stoppen de leerlingen met delen. 
Iedereen heeft genoeg gehad. 
Na het eten moet er nog worden opgeruimd. 
Als er zoveel mensen eten, blijft er nog wat 
over. Gelukkig willen wel mensen helpen met 
opruimen. Ze doen alles in manden. Aron is 
nieuwsgierig. Hoeveel manden zouden dat er 
zijn? Aron kan al goed tellen. Een, twee, drie... 
acht, negen... elf, twaalf manden vol brood. 
Verbaasd kijkt Aron naar zijn vader. Hoe kan dat 
toch? Hij had toch maar vijf broodjes en twee 
vissen? 
Achter Aron staan nog een paar grote mensen. 
‘Jezus moet koning worden’, zeggen ze zachtjes 
tegen elkaar. Maar Jezus is verdwenen. Hij heeft 
zich verborgen in de bergen, waar het rustig is. 
Daar kan hij even helemaal alleen zijn. 

Bron:/www.kindengeloof.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: 5 april, 3 mei.   
                  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: 26 februari, 26 maart  
 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 

U kent het recept van onze 
filmvoorstellingen: we 
presenteren mooie 
verhalen en bieden de 
gelegenheid om bij een 

drankje na te praten, met de kans dat u 
dingen hoort die u in eerste instantie 
misschien niet waren opgevallen. 
Voor meer informatie vooraf is er de e-mail of 
een aankondiging in de weekend info van uw 
parochie.  
 
Wanneer: donderdag 14 maart 20.00 u  
Waar: Ontmoetingsruimte H.H. 
 Martelaren van Gorcum,  
 Koog a/d Zaan   
Nabespr.: Ko Schuurmans  
 

 

mailto:stuurgroepvent@gmail.nl
mailto:stuurgroepvent@gmail.nl
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Onze parochie is ons dierbaar..., maar hoe lang 
houden wij het vol? 

Het kerkbezoek neemt overal 
af en over wie er komen 
hangt een grijze gloed. Hoe 
lang houden wij het nog vol 
om kerk te zijn? 
Terwijl het aantal christenen 
wereldwijd groeit neemt in 

Nederland en omringende landen hun aantal 
af. Wat is er aan de hand? 
Heeft het nog wel zin om christen te willen 
zijn en blijven? Vechten we niet voor een 
verloren zaak? Of verstaan wij de tekenen van 
de tijd niet goed en moeten we gaan wennen 
aan andere vormen om ons geloof te 
belijden? Aan een andere organisatiestructuur 
dan de ons zo vertrouwde eigen parochies? 
Horen wij de profeet Jesaja al zingen: ‘Blijf 
niet staren op wat vroeger was, keer niet 
terug in het verleden. Ik, zegt Hij, ga iets 
nieuws beginnen, het is al begonnen, merk je 
het niet?’  
Vandaar een avond waarop wij samen 
nadenken over christelijk geloven en kerk-zijn 
anno nu. Ko Schuurmans begeleidt ons op 
deze zoektocht. 

Wanneer:  donderdag 7 maart om 20.00 uur 
Waar:   Ontmoetingsruimte Sint 

Petruskerk, Krommenie 
Leiding: Ko Schuurmans 

 
Zingende Kerk 
Kerkmuziek is een belangrijke 
uiting van de ziel, en die 
uitingen hebben wij nodig om 
God te eren. In elke kerk 

wordt gezongen, maar het wat en hoe 
varieert nogal: van Gregoriaans tot 
Marialiederen, van begeleiding door een 
orkest tot a capella. 
Kerkmusicus Jos Martens neemt ons een 
avond mee in verschillende 
muziekstromingen die nog steeds op zondag 
binnen kerkmuren klinken. Uiteraard is er ook 
alle gelegenheid om zelf onze stem te laten 
klinken! 
 
Wanneer: donderdag 21 maart 20.00 uur 
Waar:    Pastorie Odulphus, Assendelft 
Leiding: J. Martens, kerkmusicus. 
 
 

 
 
Probeer het eens… 
 
Probeer het eens: 
anders om te gaan met je tijd, 
Tijdrovende  dingen afbouwen 
om tijd vrij te hebben 
voor wat zolang al bleef liggen. 
 
Probeer het eens: 
anders om te gaan met geld, 
Geldopslorpende dingen loslaten 
om geld vrij te hebben 
voor wat je meer mens maakt. 
 
 
 

Probeer het eens: 
anders om te gaan met God, 
Godverwensende woorden afbouwen 
om woorden te spreken 
die vertrouwen geven. 
 
Misschien zal je na 40 dagen, 
een houvast vinden om 
hiermee verder te gaan. 
Probeer het toch eens! 
 
Antoon Vanderputte 
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De vieringen in Regio Zaanstreek 

 HH. Martelaren v 
G 
Koog a/d Zaan 

H. Petrus  
Krommenie 

H. M. 
Magdalena  
Wormer 

O.L.V. Geboorte 
Wormerveer 

H. Bonifatius  
Zaandam 

H. M. 
Magdalena  
Zaandam 

H. Odulphus  
Assendelft 

H. Jozef  
Zaandam 

Za 23 
februari 

 Woord & Comm 
M. Bruijns 
samenzang 

  Eucharistie 
A. Goedhart 

 Eucharistie 
N. Kerssens 
orgelspel 

 

Zo 24 
februari 
7e zo dhj 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Marbosko 

Woord & Comm 
M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

DOP Viering 
Caeciliakoor 

Woord & Comm 
T. Molenaar 
Samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Eucharistie 
N. Beemster 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Gemengd koor 

Za 2 
maart 

 Woord & Comm 
M. Bruijns 
samenzang 

  Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie  
F. Bunschoten 
orgelspel 

 

Zo 3 
maart  
8e zo dhj 

Woord & Comm 
A. Dijkers 
samenzang 

Woord & Comm 
S. Baars  
Koor St. Caecilia 

Woord & Comm 
Gezinsviering  
R. Casalod 

Woord & Comm  
T. Molenaar 
Cantare 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Liturgiekoor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Caeciliakoor 

Woord & Comm 
M. Bruijns 
Con Brio 

Wo 6 
maart 
Aswoens- 
dag 

19.30 uur 
Gebedsdienst 
K. Schuurmans 
Marbosko 

19:30 uur  
 
M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

 10.00 uur 
Woord & Comm 
M. Bruijns 
Samenzang 

19.00 uur  
Eucharistie  
A. Goedhart 

 
 

19.00 uur  
Eucharistie  
F. Bunschoten 
Samenzang 

18.45 uur  
Eucharistie  
N. Kerssens 
en J. Hoekstra 
Gemengd koor 

Za 9 
maart 

 Woord & Comm 
M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

  Eucharistie 
N. Kerssens 
 

 Eucharistie F. 
Bunschoten 
orgelspel 

 

Zo 10 
maart 
1e zo 40-dt 

Woord & Comm 
T. Molenaar 
Marbosko 

Woord & Comm 
M. Bruijns 
Koor St.Caecilia 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Caeciliakoor 

Woord & Comm 
J. Hoekstra 
Samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Eucharistie  
F. Bunschoten 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
Caeciliakoor 

Woord & Comm 
W. Waardijk 
Gemengd koor 

Za 16 
maart 

 Woord & Comm 
M. Bruijns 
samenzang 

  19.00 uur  
Eucharistie 
A. Goedhart 

 Eucharistie 
N. Kerssens 
Greg. schola 

 

Zo 17 
maart 
2e zo 40-dt 

Woord & Comm 
M. Bruijns  
Samenzang 

Woord & Comm 
S. Baars 
Koor St. Caecilia 

 DOP viering  
 Koor All Ages 

Woord & Comm 
T. Molenaar 
Cantare 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Koor Da Capo 

Woord & Comm 
R. Casalod 
Gemengd koor 
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 HH. Martelaren v 
G 
Koog a/d Zaan 

H. Petrus  
Krommenie 

H. M. 
Magdalena  
Wormer 

O.L.V. Geboorte 
Wormerveer 

H. Bonifatius  
Zaandam 

H. M. 
Magdalena  
Zaandam 

H. Odulphus  
Assendelft 

H. Jozef  
Zaandam 

Za 23 
maart 
 

 Eucharistie 
F. Bunschoten 
samenzang 

  Eucharistie 
A. Goedhart 

 Eucharistie 
orgelspel 

 

Zo 24 
maart 
3e zo 40-dt 

Woord & Comm 
K. Schuurmans 
Marbosko 

Eucharistie 
J. Stam 
Koor Rotsvast 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Caeciliakoor 

Woord & Comm 
R. Casalod 
Samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Eucharistie 
N. Beemster 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
Caeciliakoor 

Woord & Comm 
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

Za 30 
maart 

 Woord & Comm 
M. Bruijns 
Koor St. Caecilia 

  Eucharistie 
A. Goedhart 

 Eucharistie 
N. Kerssens 

 

Zo 31 
maart 
4e zo 40-dt 

Woord & Comm 
T. Molenaar 
Samenzang 

Woord & Comm 
A. Dijkers 
samenzang 

Woord & Comm 
M. Bruijns 
Koor All Ages 

Woord & Comm 
R. Casalod 
Samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Eucharistie 
F. Bunschoten 

Eucharistie 
N. Kerssens 

Woord & Comm 
W. Waardijk 
Gemengd koor 

Za 6-4  Woord & Comm 
M. Bruijns 
samenzang 

  Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie 
F. Bunschoten 

 

Zo 7 
april 
5e zo 40-dt 

Woord & Comm 
M. Bruijns 
Samenzang 

Woord & Comm 
S. Baars 
Koor St. Caecilia 

DOP viering 
Caeciliakoor 

Woord & Comm 
A. Dijkers 
Cantare 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Eucharistie 
N. Kerssens 

Eucharistie 
F. Bunschoten 

Woord & Comm 
w.g. I. De Lange 
en M. Niekus 
Gemengd koor 

Za 13 
april 
Palmpasen 

 Woord & Comm 
M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

  Eucharistie 
A. Goedhart 

 Eucharistie 
N. Kerssens 

 

Zo 14 
april 
Palmpasen 

Eucharistie 
G. Noom 
Marbosko 

Woord & Comm 
M. Bruijns 
Koor St. Caecilia 

Woord & Comm 
Gezinsviering 
K. Schuurmans 

Oecum.viering 
T. Molenaar 
Samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Eucharistie 
B. Dijkman 

Eucharistie 
F. Bunschoten 

Woord & Comm 
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

Aanvangstijden: op zondag om 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur, tenzij anders aangegeven. 
Woord & Comm = Woord en Communie  -  DOP = Dienst onder leiding van parochianen  -  w.g. = werkgroep  -   zo dhj. =  zondag door het jaar  
Op elke 1e vrijdag van de maand: eucharistieviering in de H. Bonifatius om 9.30 uur en in de H. Odulphus om 10.00 uur. 
(Vrijdag 1 maart en 5 april) 
Op elke 1e en 3de vrijdag van de maand: eucharistieviering in de Pax Christikapel, Pinasstraat 4, Zaandam om 10.00 uur met pastor J. Broersen.(vrijdag 1 maart, 15 
maart, 5 april en 19 april) 
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 Kerktijden Petrus Parochie 

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

   8e zondag door het jaar  
Vrijdag 1 maart 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 2 maart 19:00 Woord- en Communieviering met samenzang 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns  

Zondag 3 maart 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorganger: Pastor S. Baars  
     

   Aswoensdag  
Woensdag 6 maart 19:30 Aswoensdag met palmtakkenverbranding en 

Askruisje m.m.v. Rotsvast 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
     

   1e zondag 40 dagentijd  
Vrijdag 8 maart 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 9 maart 19:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns  

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

     

   2e zondag 40 dagentijd  
Vrijdag 15 maart 15:30 Geen viering in Rosariumhorst 

Zaterdag 16 maart 19:00 Woord- en Communieviering met samenzang 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns  

Zondag 17 maart 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorganger: Pastor S. Baars  
     

   3e zondag 40 dagentijd  
Vrijdag 22 maart 15:30 Oecumenische viering in Rosariumhorst 

   Verzorgd door de Ned. Gereformeerde Kerk 
Zaterdag 23 maart 19:00 Eucharistieviering met samenzang 

   Voorganger: Pastor F. Bunschoten  
Zondag 24 maart 10:00 Eucharistieviering m.m.v. Rotsvast 

   Voorganger: Pastor J. Stam 
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   4e zondag 40 dagentijd  
Vrijdag 29 maart 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 30 maart 19:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns  

Zondag 31 maart 10:00 Woord- en Communieviering met samenzang 
   Voorganger: Pastor A. Dijkers  
     

   5e zondag 40 dagentijd  
Vrijdag 5 april 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 
Zondag 6 april 19:00 Woord- en Communieviering met samenzang 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
Zondag 7 april 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor S. Baars  
     

   Palmzondag  
Vrijdag 12 april 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 13 april 19:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns 

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

 
In Memoriam 

 

 
 
Nico Nielen 
Vrijdag 14 december 2018 is Nico Nielen 
overleden op zijn leeftijd van 78 jaren. Hij 
werd geboren in een slagersgezin in 
Assendelft. Hoewel zijn plannen eerst anders 
waren kwam hij toch in het slagersvak terecht 
en is hij zijn hele arbeidzame leven slager 
gebleven. Eerst in de slagerij van zijn ouders, 
later de familiezaak en weer later toen de 
winkel van de hand is gedaan als 
instellingenslager. Toen hij 18 was leerde hij 
Annie Schaaper uit Krommenie kennen. Zeven 
jaar hadden ze verkering voordat ze een 
woning kregen in de buurt van de slagerij, 
hoewel de eerste zeven jaren dat ook nog een 
woonwagen was. 53 jaren waren zij gelukkig 
getrouwd; ze kregen een dochter en een 
zoon. De laatste 30 jaren woonden ze aan de 
J.H. Dunantstraat. Nico hield van de gewone  
dingen die daarom ook zo bijzonder zijn: 
fietsen, volleybal, in de tuin bezig zijn, naar de  

 
vogels kijken, museumbezoek en een spelletje 
kaarten. Bijzonder was het dat zij later opa en 
oma mochten worden van vier kleinkinderen. 
Ze pasten op en en de kinderen vertelden 
over een opa met wie je kon voetballen, 
tennissen, koken en spelletjes doen. Deze 
zomer werd zijn energie minder, het zou aan 
de suiker kunnen liggen. Op 7 december werd 
hij opgenomen in het ziekenhuis, 13 
december kreeg hij de diagnose 
alvleesklierkanker en de volgende dag is hij al 
overleden. 
‘Nooit klagend, nooit vragend, zijn lasten in 
stilte dragend. Zijn handen hebben voor ons 
gewerkt, zijn hart heeft voor ons geklopt. zijn 
ogen hebben tot het laatst ons gezocht. Zijn 
leven was vol zorgzaamheid, hartelijkheid en 
liefde’, schreef zijn familie op de rouwkaart. 
Na de avondwake en uitvaartdienst is zijn 
lichaam gecremeerd. 
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Cor van Meijgaarden 
Het nieuwe jaar 2019 was nog geen 2 dagen 
oud, toen ons het bericht bereikte van het 
overlijden van Cor van Meijgaarden op 86 
jarige leeftijd. Cor was op de laatste zondag 
van het oude jaar met een zware 
longontsteking opgenomen in het ZMC. Hij 
heeft het leven niet cadeau gekregen. 
Geboren in Voorschoten als middelste in een 
gezin van elf, groeide hij vooral op in 
kindertehuizen en op straat. Zijn jeugd was 
zwaar in pure armoede. Wel had hij veel 
steun van zijn oudste broer Huub. Na de 
oorlog zwierf Cor door het land op 
zoek naar beter. In het Noord-
Hollandse Grosthuizen ontmoette hij 
zijn Gre. Ze trouwden in 1957. Cor 
werkte inmiddels als portier bij 
Wessanen en ze woonden aan de 
Noorddijk in Wormerveer. Bert, Tiny 
en Connie werden geboren. Na 5 jaar 
verhuisden ze naar de Van Diemenstraat, 
onderhielden gezellige banden met de hele 
buurt en iedereen deelde mee van de 
opbrengst uit de moestuin. In de OLVG 
parochie zat Cor in het Jeugdwerk en later de 
Bezoekgroep. Immens verdriet overkwam hen 
toen op Kerstmis 1992 hun jongste dochter 
Connie overleed. Kerstmis bleef sindsdien 
verbonden met de zware rouwtijd om Connie. 
In 2002 verhuisden ze naar de Padlaan. 
Helaas, Cor kreeg keelkanker, die een zware 
wissel trok op zijn leven: alleen vloeibaar 
eten, zijn gehoor viel uit, communicatie werd 
heel moeilijk, de ene zware operatie na de 
andere volgde. Dankzij zijn grote geloof, zijn 
sterke karakter, humor, gulheid, stugge 
volhardendheid, én de onovertroffen zorg van 
zijn dochter Tiny, kon Cor het leven 
volhouden. In 2008 werd ook Gre door kanker 
getroffen en in 2012 overleed zij. Ondanks 
alle beperkingen van zijn eigen ziekte bleef 
Cor volhouden. Hij kwam trouw in de 
vieringen zowel in de OLVG, de 
Amandelbloesem, alsook de laatste jaren in 
de Petruskerk. Tot twee keer toe ontving hij 
het sacrament van de zieken. Zijn 
kleindochter Elisa bracht opa een steentje 
waarop stond: ‘Het leven stopt – maar de 
liefde blijft’. Omringd door lieve familie en in 

geloof op weerzien met zijn Gre en Connie, 
ging de hemel voor Cor open. Zijn lichaam 
hebben wij begraven in het familiegraf aan de 
Noordsterweg. Rust zacht Cor, in God’s lieve 
vrede 
. 
Ria Casalod 
 
Thea Konijn-Boon 
Op donderdag 3 januari 2019 is Thea Konijn-
Boon overleden in haar thuis aan het 
Mercuryplein. Zij werd geboren in Assendelft 
als wat men noemt een ‘nakomertje’, na 13 

jaren. Ze leerde 64 jaar geleden Co 
Konijn kennen en ze trouwden elkaar in 
januari 1960. Eerst woonden ze in 
Zaandijk, begin jaren zeventig kwamen 
ze naar Krommenie. Uit hun liefde 
werden twee dochters geboren en later 
kregen ze twee kleinkinderen. Thea 

werkte mee in hun verzekeringsbedrijf en 
reisbureau Touring en dat door hun dochters 
werd voortgezet, ook toen ze al lang de 
pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. Ze 
vond het heerlijk om te doen. Door de aard 
van het bedrijf heeft ze ook veel gereisd en 
haar kleinzoon vertelde dat zijn oma tot haar 
76e heeft geskied. In de laatste fase kwam er 
leukemie in haar leven. Ze werd daarin trouw 
en liefdevol bijgestaan door haar dochters die 
zij haar ‘lijf’-wachten noemde. Tijdens de 
uitvaartdienst klonk de stem van haar man in 
lang geleden opgenomen opnamen uit 
operette en kerk. Met vele mensen is er 
afscheid van haar genomen en zijn er goede 
en liefdevolle woorden over haar gesproken. 
‘Zij was als een lieflijke bloem, met een hart 
van goud. En net zo, als het bloem zijn 
ophoudt en dan overgaat in kostbaar zaad, 
weten we dat deze bloem, zoveel fijne 
vruchten achterlaat’, stond er op de 
rouwkaart. De volgende dag is haar lichaam 
begraven op de begraafplaats in 
Krommeniedijk. 
 
Piet Opdam 
Op vrijdag 4 januari is Piet Opdam overleden 
op zijn leeftijd van bijna 93 jaar. Op de 
feestdag van Driekoningen in 1926 werd hij 
geboren in Velsen. Het jonge gezin verhuisde 
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naar Wormerveer. Piet kreeg TBC en moest 
enkele jaren kuren tijdens de oorlog. Hij ging 
aan de slag als schoenmaker bij zijn tante aan 
de Heiligeweg in Krommenie en later nam hij 
de zaak over. Hij kreeg verkering met zijn 
buurmeisje Jo Nielen en in november 1953 
trouwden zij elkaar. Vijf jongens en drie 
meisjes werden er over een lange reeks van 
jaren geboren. Ze verhuisden naar de 
Zuiderhoofdstraat waar de winkel werd 
voortgezet. Ze maakten de tijd mee van 
groeiende welvaart in de winkel. Rond zijn 50e 
levensjaar verhuisden ze naar de Agavestraat 
en ging Piet bij Ammeraal werken, maar thuis 
in de schuur bleef hij zijn oude ambacht 
trouw. In die jaren kwamen er 
hartproblemen, later is hij daaraan 
geopereerd. Hij werd koster in de Petruskerk, 
met grote trouw en toewijding van eind jaren 
’70 tot aan ’93. Via de Kleine Beer gingen ze 
naar de Deken Schmidtstraat en ze werden 
opa en oma en zelfs overgrootouders. Jo 
werd getroffen door dementie en ze werd 
opgenomen in de Rietvelden. Piet verhuisde 
naar de gerenoveerde Amandelbloesem met 
uitzicht over de plaatsen waar hij had 
gewoond en gewerkt. In zijn huis waren vele 
foto’s van hun gezin en schilderijen die hij 
heeft gemaakt want hij bleef een actief mens. 
Met de ooit gekregen Paaskaars hebben we in 
de avondwake en uitvaart licht rondom hem 
aangestoken en hebben we zijn 
leven in dankbaarheid herdacht, 
in de kerk waar hij zoveel 
voetstappen heeft staan. Daarna 
is zijn lichaam gecremeerd. 
 
Tiny Uitentuis  
Donderdag 10 januari is Tiny 
Uitentuis overleden in Festina Lente in 
Assendelft. Ze werd geboren in Beverwijk op 
de dag voor Kerstmis 1935. Als kind had ze 
last van astma en kuurde ze enige tijd in het 
buitenland. Ze werkte in de verzorging. Ze 
trouwde en er kwam een zoon. Het huwelijk 
hield geen stand en ze woonde in Assendelft 
en Krommenie. Tiny heeft een zwaar leven 
gehad. Haar zoon Rein overleed in 2003, een 
verlies dat ze haar hele verdere leven met 
zich mee heeft gedragen. Ze werd gedoopt en 

deed belijdenis in de Nederlands Hervormde 
Kerk, ze zocht en bezocht diverse 
kerkgenootschappen, zo ook kwam ze naar de 
vieringen in de Durghorst. Ze verhuisde naar 
het Durghorstplantsoen en kwam naar de 
Petruskerk. Ze zei dat ze zich daar thuis 
voelde. Helaas moest ze door toenemende 
behoefte aan zorg naar een verzorgingshuis 
en ook werd haar wereld langzaam wat 
waziger. Daardoor verdwenen er wel 
drempels die zij voor zichzelf neerlegde en 
kon zij genieten en meezingen met muziek. Bij 
haar overgaan was er vrede, in haar 
vertrouwen dat zij thuis mag komen in Gods 
liefde, waar je welkom bent, wie je ook bent 
en vanwaar je ook komt. We hebben in kleine 
kring liederen gezongen uit diverse kerkelijke 
tradities en ik vertrouw er op dat ’God zag dat 
het goed was’. Haar lichaam is begraven in 
het graf bij haar zoon Rein. 
 
Corrie Neeft-Beers 
Dinsdag 22 januari is Corrie Neeft-Beers 
overleden op haar leeftijd van 76 jaar. Zij 
werd geboren in een groot gezin in de 
Beemster. Haar ouders hadden een agrarisch 
bedrijf en net als alle anderen leerde ze van 
jongs af aan daarin mee te werken. Ze leerde 
Cor Neeft uit Krommenie kennen en in 1965 
trouwden zij elkaar en gingen wonen aan de 
Albert Schweitzerstraat. Twee zonen en een 

dochter werden er uit hun liefde geboren. 
In de loop van de jaren kreeg Corrie last 
van stemmingswisselingen. Een ziekte die 
haar leven voor een groot deel heeft 
bepaald. De kinderen vertelden over een 
zorgzame moeder die druk was met werk, 
met zorgen voor een ander, het 
huishouden, maar ook van uitjes en 

vakanties. Een groot drama was het overlijden 
van hun zoon Marcel op 16-jarige leeftijd, nu 
30 jaar geleden. Moeilijke jaren braken aan, 
jaren ook van opnames in het ziekenhuis. 
Twintig jaar geleden ontvouwde zich het 
tweede grote drama, het ziek worden en toch 
nog onverwacht overlijden van haar Cor op 
58-jarige leeftijd. Toch pakte ze het leven 
weer op. Ze deed vrijwilligerswerk, ging op 
taalles en schilderen en genoot van haar tuin. 
Ze werd oma van twee kleinzonen en maakte 



15 
 

voor hen weer kleren. Totdat haar lichaam 
zo’n tien jaar geleden de medicijnen niet 
meer verdroeg en ze daarmee moest stoppen 
en de ziekte haar leven weer ging bepalen. Ze 
woonde op diverse plaatsen en uiteindelijk in 
Alkmaar. Daar las ze vele boeken. Haar liefde 
voor de natuur en voor hen die ze verloren 
was worden uitgedrukt in deze woorden 
boven haar rouwkaart: ‘Ik verlang naar mijn 
bloementuin, vrij en tevreden zit ik daar, de 
zon op mijn kruin. 
Terug in mijn verleden ben ik eindelijk weer 
thuis.’ Na de uitvaartdienst is haar lichaam 
begraven bij Marcel en Cor. 
 
Cees van ’t Hoff 
Dinsdag 29 januari is Cees van ’t Hoff 
overleden in De Bonte Ruiter op 80-jarige 
leeftijd. Hij werd daar sinds de zomer 
verpleegd vanwege de voortschrijdende 
ziekte van Parkinson. Hij groeide op als oudste 
van vier broers in het centrum van 
Amsterdam. Zijn ouders hadden daar een 
melkhandel en alle kinderen werkten mee 
met venten. Hij leerde Ria van Poorten 
kennen en in de zomer van 1966 trouwden zij 
elkaar. Veel goede en liefdevolle jaren hebben 
ze samen beleefd. Ze woonden eerst enkele 

jaren in Amsterdam tot ze in begin jaren 
zeventig naar de Rosarium kwamen in 
Krommenie. Cees zag zichzelf niet verder 
gaan in de zuivel en ging werken bij Dirk van 
de Broek. Een juiste stap, want veel kleine 
zelfstandigen moesten het opgeven tegen de 
supermarkten. Met veel plezier heeft hij dit 
werk gedaan en vele veranderingen 
meegemaakt. Ze kregen twee dochters en 
een zoon en later kwamen er drie 
kleindochters. Ze vertelden over een lieve 
vader en opa, met veel aandacht voor hen. 
Cees was actief met computers en probeerde 
nieuwe programma’s uit. Een vader die ook 
heel sportief was en veel met hen ondernam. 
Zijn grote passie was fietsen. Hij was lid van 
tourclubs en heeft bij elkaar opgeteld vele 
malen de aarde rond gefietst. Verdrietig was 
het dat zijn ziekte hem daarin steeds meer 
beperkte en hij veel moest loslaten. Maar: 
‘Houd moed en blijven doorademen’, was zijn 
lijfspreuk. Met veel mensen hebben we op 
zaterdagmiddag afscheid van hem genomen 
en zijn lichaam begraven aan de Eikelaan.  
 
Matthé Bruijns 
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Gebedsintenties 
 

 
 

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. 
 
Vrijdag 22 februari Rosariumhorst  
Nieck Oud en zoon Jack. 
 
Zondag 24 februari 
Piet van Diepen, Gerard Kerkhoff, ouders 
Kerkhoff-Posthuma, Henk Nielen, Marie van 
Ingen-Elshuis, Frans Noom en Henny Noom-
Kruiver, Henk Sombroek, Nel van Diepen-
Noom, Sanne Bruijns, familie Langhout-
Meester, familie Bruijns-Sprangers. 
 
Vrijdag 1 maart Rosariumhorst  
Guurtje Hoogeboom-Mettes, Piet Boon. 
 
Zaterdag 2 maart  
Ton Joosen, Cor Hoogeboom, Agnes Vrouwe-
Kleij, Martinus Tjipjes en Cornelia Tjipjes-
Schut.  
  
Zondag 3 maart  
Jan Koning en overleden familieleden, Piet, 
Kees en Nico Vrouwe, Ad Pollemans en 
Johanna Pollemans-Verzet, Ans Hartman-van 
Nynanten, Gerard Kerkhoff en zijn zus 
Anneke, familie van Aspert, Nico Nielen. 
 
Zaterdag 9 maart 
Annie Neelen-Godrie, familie Beek-Dallee, 
Cornelia Neeft-Beentjes en Cornelis Neeft, Wil 
Strengman, overleden familie Hogenstijn, Jan 
de Graaf en dochter Marjon, ouders Nielen, 
ouders de Graaf. 
 
Zondag 10 maart  
Johan Friedrichs en Corrie Friedrichs-
Swagerman, Rene van Tunen, Doortje Wijker-

van Batum, Marie van Ingen-Elshuis, Truus 
Brussel-van ’t Ent. 
 
Zaterdag 16 maart  
Nelly Snijder-Grootjen, Jaap en Gre 
Wagensveld-Molenaar, Cornelis Hijne, 
Antonia Johanna Hijne-van Rosmalen, Cor 
Hijne, Rens Rouwendaal, Trees Rouwendaal-
Huygen, Nicolaas Rouwendaal, Truus 
Rouwendaal-Schaap, Theo Huygen, Trien 
Huygen-Moerkamp. 
 
Zondag 17 maart  
Lies Brussel-ter Laak, Henk Nielen, Dick Mosch  
en overleden familie, Nicolaas Boon en zoon 
Gert-Jan, Jan en Rie Apeldoorn, Lau Mirck, 
Wiebe Dijkstra en overleden ouders en 
broers.  
 
Vrijdag 22 maart Rosariumhorst  
Nieck Oud en zoon Jack. 
 
Zaterdag 23 maart  
Toos Jak-Jongkind.  
 
Zondag 24 maart  
Nel Ursem-Huismans, Kees Jongkind, Lida en 
Edwin, Gerard Kerkhoff, Henk Sombroek, Jan 
Breeuwer en Henny Breeuwer-Visser, Jan 
Molenaar en dochter Lidwina, Nel van 
Diepen-Noom, Cor de Wildt. 
 
Zaterdag 30 maart  
Siem Bloetjes en zijn zoon Jantje. 
 
Zondag 31 maart  
Frans Noom en Henny Noom-Kruiver. 
 
Vrijdag 5 april Rosariumhorst    
Guurtje Hoogeboom-Mettes, Piet Boon. 
 
Zaterdag 6 april  
Ton Joosen, Cor Hoogeboom, Agnes Vrouwe-
Kleij, Martinus Tjipjes en Cornelia Tjipjes-
Schut. 
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Zondag 7 april  
Jan Koning en overleden familieleden, Piet, 
Kees en Nico Vrouwe, Ad Pollemans en 
Johanna Pollemans-Verzet, Ans Hartman-van 
Nynanten. 
 
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 Friedrichs-
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, familie Langhout-Meester, Wiebe 
Dijkstra en voor de 88e verjaardag van een 
broer, de overleden leden van de Katholieke 
Bond van Ouderen. 
 
 

 

Bij de vieringen en daaromheen. 
 

Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na 
de eerste volle maan in de lente. Dat kan dus 
variëren tussen 22 maart en 25 april. Dit jaar 
hebben we weer een late Pasen, op 21 april. 
Op 6 maart gaan we de Veertigdagentijd 
binnen met de dienst van Aswoensdag. Het is 
een goed gebruik om dan de oude palmtakjes 
te verbranden en ons met de as te tekenen. 
Het doodlopende van je leven mag je 
afleggen om nieuwe wegen te gaan. Ieder jaar 
weer vieren we dat als kerkgemeenschap. 
Niet echt modern om in herhalingen te vallen, 
maar het hoort ten diepste bij een gelovige 
levensweg dat je steeds ervaren mag dat een 
nieuw begin mogelijk is en dat God daarbij 
aanwezig wil zijn. 
In de zes weekeindenvieringen tot aan Pasen 
voeren de schriftlezingen ons mee in het 
geheim van sterven om te leven. Stap voor 
stap worden we meegenomen naar Jeruzalem 
en onderweg wijzen de gebeurtenissen 
vooruit naar het onheil dat dreigt. De strik die 
rondom Jezus wordt aangetrokken, zijn lijden 
dat onvermijdelijk wordt en dat hij niet uit de 
weg gaat. Als gelovige mensen zien wij daarin 
dat Jezus ook solidair wordt met al die 
mensen die lijden op deze wereld, die gebukt 
gaan onder onrecht, angst, ziekte en 
tekorten. Het mens worden van Jezus 
betekent een solidariteit tot in de dood en in 
ons geloof uiteindelijk tot over de dood. 
Maar die weg begint nooit bij Pasen. Er gaat 
altijd heel veel aan vooraf, dat gaan we  

 

gelovig beleven, en we mogen daarin en 
daaruit horen waar ons dat toe oproept. 
Daarom welkom in de vieringen die in zes 
stappen naar Pasen toe leiden. 
De Veertigdagentijd wordt gekleurd door de 
traditie van de lijdensmeditatie. Een moment 
van bezinning, van even stilstaan bij ons 
jachtige bestaan. We gaan te rade in de 
boeken die voor ons heilig zijn, waarin we 
veel leren en herkennen van wat mensen in 
het verleden hebben ervaren en wat ook in 
onze tijd telkens weer zo actueel blijkt te zijn. 
Daarbij staan we ook stil bij het hongerdoek 
dat ons dit jaar door de veertig dagen leidt. 
Voorafgaande aan de meditaties is er 
gelegenheid om deel te nemen aan de 
Vastenmaaltijd met soep en brood. Wat we 
uitsparen door een paar keer sober te eten 
komt ten goede aan de Vastenactie, die ook 
met tal van andere activiteiten zijn bijzondere 
kleur geeft aan deze tijd van het jaar. Dit jaar 
draait het allemaal om schoon water. In de 
bijgaande brief leest u daar veel meer over. 
Bovendien is zo’n vastenmaaltijd een aardige 
gelegenheid om eens samen te eten, wanneer 
u dat meestal alleen doet. 
De Veertigdagentijd is kerkelijk gezien een 
drukke periode. Ik noem het altijd maar 
hooitijd, de tijd van de veertig dagen en Pasen 
met alle liturgische, catechetische en 
diaconale activiteiten. Er valt iedere zondag 
wel iets te doen.  
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Een paar jaar geleden is er na een oproep 
voor uitbreiding van de werkgroep een grote 
groep mensen opgestaan die allemaal een 
onderdeel wilden dragen. Onlangs hebben we 
weer een medewerkers-avond gehouden 
waarin binnen anderhalf uur alle taken waren 
verdeeld. Dank voor zoveel betrokkenheid en 
inzet voor de gemeenschap hier en voor 
mensen in nood.  
Matthé Bruijns. 
 

Het nieuwe licht 
Kaarsen maken deel uit van wat we 
tegenwoordig het cultureel erfgoed van de 
katholieke kerk zouden kunnen noemen. Ooit 
waren kaars- of olievlammetjes de enige 
verlichting na zonsondergang. Over 
de hele wereld is het op jaarbasis de 
helft van de tijd licht en donker. 
Door de uitvinding van het 
elektrisch licht zijn kaarsen veel 
meer een sfeer instrument geworden. En 
zeker katholieken zijn daar liefhebbers van. Bij 
het jaarlijkse kerkenpad met de scholen 
zeggen kinderen vaak dat ze op vakantie wel 
naar een kerk gaan en dat ze daar een kaarsje 
opsteken. En dan hebben wij onze ervaringen 
met zuidelijke landen waar de kaarsen 
vervangen zijn door een elektrisch lichtje, 
maar dat haalt het toch nooit bij een echte 
vlam. Zeeën van kaarsen zijn er soms zoals in 
Heiloo en ook in onze eigen Mariakapel. Het 

aantrekkelijke van een kaars is dat het lichtje 
daar nog brandt met de intentie van jouw 
gebed wanneer je zelf al weer verder bent 
gegaan. 
Voor een aantal kaarsen in onze kerk is 
gekozen voor olie als brandstof in plaats van 
stearine. De kaarsen die door de liturgisch 
assistenten moeten worden meegenomen 
zijn soms kleine vijvertjes van gesmolten 
kaarsvet en vooral de wat jongere meisjes en 
jongens moeten de kaarsen voor hun lengte 
best hoog vastpakken. Bij een beetje 
kanteling golft het kaarsvet erover heen, op 
de grond, op hun kleding, maar het ergste, 
ook op hun handen. De oliekaars neemt dit 
risico weg. 
Ook de kaarsen bij het tabernakel zijn 
vervangen door oliestook. Door hun lengte 
waren dit dure kaarsen in aanschaf en door 
de koude muur moesten ze regelmatig 
worden bijgewerkt. Dankzij de afstand zijn ze 
niet te onderscheiden van waskaarsen.  
 

Familiebericht 
Zondag 3 februari is Fenna Louisa Maria Laan 
gedoopt. Zij is de dochter van Mike Laan en 
Marieke van der Voorn, en zusje van Koen. 
Afgelopen Kerstmis was Fenna kindje Jezus in 
de Herdertjesmis. Voor de foto’s van deze 
viering en van Fenna kunt u terecht op onze 
website. 
 

 

Vastenactie 
 

De violenverkoop ten bate van de Vastenaktie 
loopt sinds 2003. Duizenden kistjes vonden 
sindsdien hun weg naar Zaanse tuinen, maar 
ook ver daarbuiten, want ze werden ook vaak 
cadeau gegeven. Afgelopen najaar gaf onze 
tuinder aan te stoppen met de kwekerij. We 
moeten op zoek naar een andere leverancier 
en zijn assortiment kennen we nog niet. 
Voorlopig zijn daarom alleen kisten gemengde 
violen leverbaar. 
Wanneer ook kisten met 
andere kleuren leverbaar zijn, 
informeren wij U daarover 
via het Keitje en op de 
website van de parochie. Vorig jaar nieuw en  

 

die heeft het ook erg goed gedaan is de 
hangzak met violen. Die hang je aan een 
zonnig muurtje en als je hem regelmatig 
water geeft bloeit hij tot midden in de zomer, 
dus ideaal voor balkon en ‘versteende’ tuinen. 
Verderop in dit blad de bestelbon. 
Verder zijn de vrijwilligers weer 
samengekomen om hun diensten en 
activiteiten voor de Vastentijd af te stemmen. 
Veel mensen waar we altijd een beroep op 
kunnen doen, maar nieuwe medewerkers 
altijd welkom. We hebben weer een vol 
programma. Door de late Paasdatum is er op 
zaterdag 13 april weer een grote 
boekenmarkt in de kerk. Matthé Bruijns 
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Vastenactie                              
Dit jaar steunen we waterprojecten in Niger, Congo, Sierra Leone, Nicaragua, en Indonesië.  
Schoon drinkwater verandert alles! De parochies van Zaanstreek Noord organiseren allerlei activiteiten. Ook 
‘over de grens’ bent u van harte welkom.  
 

Zondag 17 maart 13.30 uur Klaverjassen     Petrus 
Maandag 18 maart 18 uur vastenmaaltijd     Petrus 
Zondag 17 maart 17 uur Italiaanse Vastenmaaltijd    Jozef  
Zondag 24 maart  13.30 uur Bridgen vooraf opgeven   Petrus 
Vrijdag 29 maart 16.30 – 20.30 uur Halfvasten spelen met eten 

Rummikub/klaverjassen/scrabble   Jozef  
Zondag 31 maart 17 uur Maaltijd      M.M. Wormer 
Woensdag 3 april 18 uur  Vastenmaaltijd en 19.30 u Lijdensmeditatie Petrus 
Maandag  8 april 17 uur Sobere Maaltijd      OLV Geboorte 
Zondag 14 april  Klaverjassen       OLV Geboorte 
vrijdag 12 april   18 uur Vastenmaaltijd en 19.30 uur Meditatieve viering  Martelaren 
Zaterdag  13 april 10- 16 uur  Grote boekenmarkt    Petrus 
Zondag 14 april   11 uur Actiedag Petruskerk met Rad van Avontuur,  
   Kinderactiviteiten,  verkoop boeken en planten  Petrus 
   14 uur Klaverjassen met na afloop soep en broodje OLV Geboorte 

Feestelijke Slotdag met Rad van Fortuin   Jozef  
Dinsdag 16 april 18 uur Vastenmaaltijd en 19.30 uur Boeteviering Petrus 
Donderdag 18 april  20.30 uur Passion kijken in ontmoetingsruimte   Petrus 
 

In diverse parochies wordt er zondag bij de koffie taart verkocht voor de Vastenaktie. 
In Koog aan de Zaan én in Wormer zijn er op woensdagavonden oecumenische gebedsdiensten.   
Voor aanvangstijden voor de diverse activiteiten en de wijze van eventuele aanmelding kunt u ook terecht 
op de websites van de diverse parochies. 
 

Vastenmaaltijd 
Woensdag 20 maart, maandag 1 april en dinsdag 
16 april is er om 18.00 uur een 
gemeenschappelijke vastenmaaltijd. Er wordt 
tevens informatie gegeven over het 
vastenactieproject.  
Wilt u daarbij zijn, dan graag een briefje in een 
enveloppe waarop ‘Vastenmaaltijd’ met opgave 
van de datum waarop u mee wil doen (alledrie 
mag ook!) en met hoeveel mensen u komt. Via 
pertusvis@planet.nl of www.st-petrusparochie.nl 
kan ook.  
 

Klaverjassen  
Zondag 17 maart om 13.30 uur in de 
Ontmoetingsruimte, entree € 5,00, met een 
tombola.  
Opgeven door middel van een briefje in de 
brievenbus van de pastorie, of een mailtje naar 
petrusvis@planet.nl of op de website 
www.st-petrusparochie.nl  
 

Bridgen  
Zondag 24 maart om 13.30 uur in de 
Ontmoetingsruimte.. Er is ook een loterij!   

Entreeprijs:  € 15,00 per paar inclusief: koffie en 
iets lekkers. Opgeven: bij Piet Neeft, z.s.m. maar 
vóór 18 maart, tel.nr. 075-6840489. Vol is 
vol!  
 

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. 
 

Prijsjes gevraagd 
Voor de verschillende activiteiten (loterijen bij 
klaverjassen en bridgen, rad van avontuur enz.) 
zoeken we prijsjes. U heeft vast wel wat mooie 
en/of nieuwe spullen in de kast waar u eigenlijk 
niets meer mee doet, maar waar u iemand anders 
blij mee kunt maken. Daarmee werkt u mee om 
een mooi bedrag voor de Vastenactie bijeen te 
brengen.  

mailto:pertusvis@planet.nl
http://www.st-petrusparochie.nl/
mailto:petrusvis@planet.nl
http://www.st-petrusparochie.nl/
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Solidaridad in actie 2018  
 

De advent ligt al weer een tijdje achter ons, 
maar we melden u graag het mooie resultaat 
van onze actie voor de jonge cacaoboeren in 
Ghana. 
De maaltijd werd goed bezocht met 37 
personen van diverse kerken die allemaal iets 
te eten hadden meegenomen zodat het een 
geweldig buffet werd. Na eerst een 
informatiefilm te hebben bekeken kon men 
plaatsnemen aan de gezellig gedekte tafels.  
Ook de boekenmarkt werd weer goed 
bezocht en velen gingen met prachtige 

boeken CD’s of puzzels naar huis. Het 
volgende hebben de onderdelen het 
opgebracht: 
 

Potluckmaaltijd op 13 december € 200,00 
Boekenmarkt op 16 december     € 618,75 
Tweede schaal collecte        € 185,50 
In de tonnen          €   55,00 
 

Totaal:          €1059,25 
 

Bedankt namens de jonge cacaoboeren in 
Ghana. 

 

Een mooie kerstperiode 
 

We hebben in de dagen voor Kerstmis een 

flinke groep mensen blij kunnen maken. 

Mensen die het moeilijk hebben en die 

daardoor weinig feestelijks ondervinden. Juist 

in deze periode van het jaar doet dat pijn. 

Door ze iets te brengen, een kleine financiële 

bijdrage of fijne feestelijke producten, 

afhankelijk van hun situatie, werd het voor 

hen ook minstens een beetje feest. 

We werden ook blij van de opbrengst van de 

extra collecte die we tijdens de Kerstvieringen 

mochten houden: € 1604,--. Daarvoor willen 

we iedereen heel hartelijk bedanken. Zo 

maakt u mede mogelijk dat we ons werk 

kunnen voortzetten, niet alleen rond 

Kerstmis, maar gedurende het hele jaar. 

Dit jaar hebben we voor het eerst een 

kerstlunch georganiseerd op Tweede 

Kerstdag. We deden dat samen met de dames 

van Prakkie over 075. (Kijk maar eens op hun 

facebookpagina.) Ook daar kijken we met veel 

plezier op terug. Een grote groep mensen van 

jong tot oud heeft een heel prettige middag 

meegemaakt. Wij gaan er alles aan doen om 

dat te herhalen en het aantal deelnemers 

groter te maken. 

Ten slotte: ons bankrekeningnummer staat 

altijd in de colofon van De Rots. Uw gift wordt 

altijd goed besteed!! 

 

Werkgroep parochiële caritas St. Petrus  

 

Rooster   Kerkwerken 

Donderdag 28 februari  om 08.45 uur 
Maandag    18 maart      om 08.45 uur  
Maandag    15 april         om 08.45 uur 
 
 
 
 
Marie-José Mooij 075-6216059 / 06- 
37421977 email: mariej.mooij@gmail.com 
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KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord 

Krachtig, Betrokken en Ondernemend 
 

Activiteiten Agenda 

 

Bingo 

                                 
Wanneer:  woensdag 27 februari en  

  27 maart 14.00 u.  

Waar:   Palmboom, Krommenie 

Deelname: € 3,50. 

 

SOOS 

Met klaverjassen, sjoelen, rummikub, 

 

 

 

 

 

 

Wanneer: Iedere donderdag 13.30 u. 

Waar: OLVG Kerk, Marktstraat, Wormerveer. 

Entree: € 1,50. 

  

 

 

 

Wandelen  

in de omgeving van Krommenie 

Wanneer:  

donderdag 28 februari en 28 

maart v.a. 10.00 u. 

Vertrek: vanaf Tante Tee, 

Noorderhoofdstraat. 

 

Museumbezoek 

Goden van Egypte, Rijksmuseum Oudheden 

        Leiden, 

Wanneer:  vrijdag 22 februari 

Vertrek:  station Krommenie-Assendelft  

    09:22 uur richting Amsterdam. 

 

Indisch Palet, Westfries Museum Hoorn 

Wanneer:  vrijdag 22 maart 

Vertrek:  station Krommenie-Assendelft  

   09:22 uur richting Zaandam. 

 

Jaarvergadering  

Wanneer:  woensdag 20 maart, 14.00 u.  

Waar:   Palmboom Krommenie.  
 

  
 

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! 
 

20 februari Petruskerk, Snuiverstraat 2 

27 februari  Leliekerk, Lisdoddelaan 1 
6   maart Petruskerk, Snuiverstraat 2 
13 maart Doopsgezinde Vermaning, 

Noorderhoofdstraat 46 
20 maart Petruskerk, Snuiverstraat 2 
27 maart Leliekerk,Lisdoddelaan 1 
3   april Petruskerk, Snuiverstraat 2 
10 april Doopsgezinde Vermaning, 

Noorderhoofdstraat 46 
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Uit het Afleesboek van de Sint Petrusparochie 1951, 

nummer 41
 
4 februari 
Zondag Quinquagesima. Na alle H.H. Missen 
en na het Lof wordt de Blasius-zegen 
gegeven. Om 12.00 is het speciaal voor de 
allerkleinsten.  
Woensdag: Aswoensdag. Geboden vasten- en 
onthoudingsdag. Heden begint de grote 
veertigdaagse Vasten. Bussen voor de 
vastendispensatie zijn achter in de kerk 
geplaatst. Om 8 uur de gezongen H. Mis. Vóór 
de H. Mis wordt het askruisje gegeven.  
Zaterdag: ’s Morgens van 10-12 uur en ’s 
middags van 4-6 uur en van 6.15-8 uur 
gelegenheid om te biechten. In de biechtstoel 
van pastoor wordt biecht gehoord door een 
Eerw. Pater Franciscaan.  
 
11 februari 
Heden: De eerste Zondag van de Vasten. 
Hoogfeest van Aanbidding. Heden de 
herinnering van de Verschijning van de H. 
Maagd Maria te Lourdes. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
Quatertemperdagen: Niet alleen vastendagen 
maar ook onthoudingsdagen. Dus in het 
geheel geen vlees en geen jus uit vlees.  
Een goed Katholiek gaat gedurende de Vasten 
niet naar de bioscoop en zeker niet naar een 
twijfelachtige film.  
 
18 februari 
Vrijdagavond begint de Retraite voor meisjes 
van 12 tot en met 17 jaar. Meer dan honderd 
meisjes zullen aan deze Retraite, welke 
gegeven wordt in ons Verenigingsgebouw 
deelnemen. Wij vragen van U allen een klein 
gebedje tot welslagen van deze Retraite. Aan 
een ieder die van Vrijdagavond tot 
Maandagmorgen het Gebouw binnenkomt 
vragen wij eerbiedige stilte, daar gedurende 
die dagen het H. Sacrament bewaard wordt in 
het Gebouw en ook de Retraite op geen 
enkele wijze mag gestoord worden. Denkt U 
eraan om het H. Sacrament te groeten indien 
U in die dagen het Gebouw voorbijkomt? 
Ouders geeft ook in deze het voorbeeld.   

 
 
Zaterdagavond om 8.30 kort Lof met 
toespraak voor de deelnemers aan de Stille 
Omgang. Terstond daarna vertrekken de 
Lopers….Om 10.30 vertrekken de fietsers 
gezamenlijk vanaf Café Mantel. De trein 
vertrekt om half twaalf. Wagons en kaartjes 
zijn gemerkt met de letter Y. Om 4.15 vertrekt 
de trein weer voor de terugreis. Heden kan 
men vanaf 11 uur tot bij één uur kaartjes 
bekomen in het Verenigingsgebouw. In 
Amsterdam is ons dit keer als kerk 
aangewezen De Posthoorn in de 
Haarlemmerstraat. In de kerk zitten we 
beneden links.  
 
25 februari 
Aanstaande Zaterdag wordt door de Witte 
Paters een film gegeven in het Gebouw. Wij 
willen gaarne de voorverkoopsters der 
entreekaarten een woordje van aanbeveling 
meegeven.  
 
4 maart 
Zondag Laetare. Vandaag is wegens Half 
Vasten het gebruik van bloemen op het altaar 
en een [roze] kazuifel toegestaan. … Heden 
collecte voor onze nieuw te bouwen kerk. De 
vorige maandcollecte voor ditzelfde doel 
heeft opgebracht: ƒ 16,93.  
 
11 maart 
Zaterdag 17 Maart en Zondag 18 Maart 
uitvoering door het jeugdtoneel van het 
bekende spel “Maria Goretti’, het meisje dat 
om haar onschuld vermoord werd. Wij hopen 
dat u het werk voor en door de jeugd gedaan 
zult steunen door uw belangstelling en 
aanwezigheid. Vanaf 15 jaar.  
  
(samenstelling Corrie van Sijl) 
 
Weet iemand nog wat de 
bedoeling was van de bussen 
voor de vastendispensatie?



23 
 

Brood om te eten, brood om te weten…. 
 
‘Zullen we even stil zijn?’ Op verzoek van de 
ceremoniemeester valt er een stilte in de zaal. 
De obers bevriezen. Alle gasten zwijgen. De 
een bestudeert stiekem de menukaart. De 
ander slaat een kruis en bidt in stilte. Een 
derde zit even met gebogen hoofd. ‘Dank u 
wel en eet smakelijk!’ zegt de 
ceremoniemeester na een aantal tellen en 
vervolgens vallen alle genodigden aan op het 
uitvoerige voorgerecht.  
Gek toch, denk je bij jezelf, waarom bidden 
we niet gewoon hardop? De meeste gasten 
zijn toch van christelijke huize? Waarom niet 
samen het Onze Vader gebeden? Of schamen 
we ons ervoor bij zo'n overvloedig diner met 
vijf gangen om onder andere te bidden voor 
dagelijks brood? 
In het Onze Vader bidden wij drie keer tot 
God, waarin wij onze noden onder Zijn 
aandacht brengen. We bidden ‘Onze Vader’ 
om voedsel, om vergeving van schuld en om 
redding van dreigende ontrouw. De eerste 
van deze drie beden luidt: ‘geef ons heden 
ons dagelijks brood’. Letterlijk staat er in het 
Grieks: ‘ons brood het toekomende geef ons 
heden’.  
De theoloog Origines (ca. 185 - 253) verstond 
‘het toekomend brood’ als het brood dat we 
broodnodig hebben om te kunnen leven. Het 
gaat om een beperkte hoeveelheid, zeg maar 
een rantsoen. Je vraagt dus om niet méér dan 
je nodig hebt voor één dag. Daarmee zitten 
we midden in de woestijn waar de 
vluchtelingen uit Egypte om brood voor één 
dag aan God vroegen èn kregen. Het sluit ook 
aan bij de dagen van Jezus. Het kostte je toen 
veel tijd en moeite om brood te bereiden en 
het bleef maar één dag smakelijk. Daarna was 
het keihard en niet meer om te eten. Deze 
verklaring sluit eveneens aan bij de vertaling 
van ‘het toekomend brood’ in ‘het brood voor 
morgen’. Oftewel: ‘ach, lieve Heer, zorg er 
toch voor dat we ook morgen weer te eten 
hebben’! Van boterbergen, melkzeeën en  
 
 

uitpuilende graansilo’s is nog geen sprake en 
hebberigheid is volop uit den boze! Je kunt 
‘het toekomende brood’ ook verstaan als het 
brood dat ons, kinderen van God, – waar ter 
wereld ook – toekomt.  
Tegelijk is het een zeer politieke uitspraak, die 
diep in het eigen westerse vlees snijdt, want 
wie zijn er de oorzaak van dat weinigen op 
aarde teveel en velen te weinig hebben? Een 
vraag van groot belang in de komende 
Veertigdagentijd. 
Ook al moeten we er voor werken: brood  
wordt ons door God gegeven om er naar 
behoefte van te eten en om er vervolgens 
volop van te delen. Brood (voedsel in het 
algemeen) is nauw verbonden met breken en 
delen. Niet voor niets zingen we in het 
eucharistische lied ‘Zomaar een dak …’ van 
Huub Oosterhuis over ‘brood om te weten dat 
wij elkaar gegeven zijn!’ De bede ‘geef ons 
heden ons dagelijks brood’ mag je daarom 
ook verstaan als een verwijzing naar het 
eucharistisch brood, naar de communie. 
Tegelijkertijd weet je dat Jezus ons daarmee  
onmiddellijk terugverwijst naar je medemens 
in nood, die jou gegeven is en met wie je al 
wat je bezit, hebt te delen.  
Jaren geleden leerde ik in Brazilië het 
volgende gebed bidden voor je aan tafel gaat: 
‘Heer, wij vragen U niet om overvloed,  
maar om eten voor iedereen. Geef brood aan 
diegenen, die honger hebben en honger naar 
gerechtigheid voor wie in overvloed leven. 
Amen.’       
Is dat niet een veel beter begin van een royale 
maaltijd – eventueel gevolgd door het Onze 
Vader – dan het verplichte moment van 
stilte? Het gebed is kort, maar krachtig en 
veelzeggend. Al te vroom? Maar waarom 
moet je je schamen voor je inzet tegen de 
wereldwijde honger terwijl de overvloed voor 
het opscheppen ligt? Brood – letterlijk en 
figuurlijk – is er toch om van te eten én te 
delen? 
Ko Schuurmans, pastor 
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Violen voor de Vastenaktie 

 

De Petrusparochie zet zich in voor goed drinkwater in landen waar dat niet  

vanzelfsprekend is. 

U kunt daar ook uw bijdrage aan geven door violen te kopen. 

Twee of meer kisten violen worden gratis thuis bezorgd.   

Wanneer ze leverbaar zijn hangt af van hoe snel de natuur ze 

op de koude grond doet groeien. 

 

Nieuw: violen in wandhangerzak voor tegen muur of schutting á 10 euro. 

 

Bestellen kan met onderstaand strookje in de brievenbus van de pastorie, Snuiverstraat 2  

(graag in een envelop met vermelding van violen).  

of via email: petrusvis@planet.nl  

of op het speciale violenformulier op onze website: www.st-petrusparochie.nl  

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

Naam               

adres  

telefoon  

bestelt  ...     kisten violen à 6,50  euro.  

De kleur is vooralsnog gemengd. 

Indien specifieke kleuren voorradig zijn dan kunt u dit zien op de website en via het Keitje. 

 

 

bestelt …. zak  

 

 

 

 

  

mailto:petrusvis@planet.nl
http://www.st-petrusparochie.nl/

