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St. Petrus Parochie,  Snuiverstraat 2, 
1561 HD Krommenie,  075 – 6281208 
 
Matthé Bruijns, pastor,   
petrusvis@planet.nl 
Website: www.st-petrusparochie.nl 
Twitter: @PetrusKrommenie  
Facebook: @St.Petrusparochie 
 
Spreekuur parochiesecretariaat: 
Donderdag van 09:00 tot 10:00 uur of op 
afspraak. Woensdag niet bereikbaar. 
 

Parochieraad 
Voorzitter: Guusje Verhoeven,  
075 – 628 7818, j.verhoeven44@chello.nl 
Secretaris: vacant 
Penningmeester: Pim Gorter, 075 – 657 1248, 
pim@boonassendelft.nl 
  
Bestuur Parochieverband Zaanstreek 
Voorzitter: Pastoor Floris Bunschoten 
Secretaris: M.J.A. Hijne  
Penningmeester A.J.H. Reijns 
kerkbestuur.pvz@gmail.com 
 
KERKBALANS 
NL42INGB 0001 975 736 
t.n.v. Petrus Parochie Krommenie 
Rekeningnummer voor alle andere zaken: 
NL58INGB 0000 290 073 
t.n.v. Petrus Parochie Krommenie  
 

Pastores in de regio 
M. Bruijns, pastoraal werker 
petrusvis@planet.nl 
075 – 6281208 
F. Bunschoten, pastoor    075 – 6874385 
J. Hoekstra, diaken    075 – 6160053 
A. Goedhart, pastoor    075 – 6164807 
N. Kerssens, kapelaan   06-44206738 

 

 
De volgende editie van De Rots verschijnt in de 
week van 15 juli. U kunt uw bijdragen aanleveren 
tot 1 juli. 
Email: redactie.derots@hotmail.com 
 
 
 
 

Parochiële Charitas  
IPCI Zaanstreek, lokale werkgroep St. Petrus 
Voorzitter: Frans van Rooij,  
Secretaris: Hans Vrouwe  
Bankrekening: NL79TRIO0198107439  
t.n.v. IPCI Zaanstreek, onder vermelding van 
St. Petrusparochie.  
 

Uitvaartvereniging Geloof, Hoop en Liefde 
Kantoor en ledenadministratie: 
Beukestraat 34, 1561 KJ Krommenie,  
075 – 640 9101 
Voor uitvaart bellen: 0800 - 0375 o.v.v. 
lidmaatschap GHL 
------------------------------------------------------------------
KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord 
Krachtig, Betrokken en Ondernemend 
Voorzitter:  Peter Smit 
Tel.:              075-6282517 
E-mail:         pcs.smit@kpnmail.nl 

Vijf minuten na begin van de viering gaan de 
hoofdingangen van de kerk op slot om insluiping 
tegen te gaan. De zijingang, bedoeld voor 
gebruikers van rolstoelen en rollators blijft voor 
laatkomers open. Ook de fietsenstalling links 
naast de kerk is tijdens de viering afgesloten. 
 

Ontmoetingspastoraat 
Als parochiegemeenschap leven we graag met u 
mee in lief en leed. Bij verblijf in het ziekenhuis of 
verpleeghuis, of als u wat langer thuis ziek bent, 
kan het heel gezellig zijn als een mede-parochiaan 
bij u op bezoek komt. Als u behoefte heeft aan 
een bezoek neem dan contact op met: 
Lidy Cool-Meulemans, 075 – 6226621 of via het 
parochiesecretariaat. 
Ook vreugdevolle momenten willen wij met u 
meevieren. Gaat u trouwen, is er een baby 
geboren of heeft u een huwelijksjubileum? Stuur 
ons een kaartje, (Snuiverstraat 2, 1561 HD 
Krommenie) zodat we daar aandacht aan kunnen 
besteden.  
 

Redactieadres De Rots 
Snuiverstraat 2, 1561 HD Krommenie 
Email: redactie.derots@hotmail.com De redactie 
behoudt zich het recht voor om ingezonden 
artikelen te bewerken en/of in te korten. 
Maximale lengte: 500 woorden per artikel, en 
graag zo ‘plat’ mogelijk, dus geen cursief, vet, 
opsommingstekens ed 

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

Spiritualiteit 
 

Het lijkt wel of het woord spiritualiteit een 
nieuw woord is. Het is immers hip en modern 
en alles waar je dit woord opplakt, verkoopt 
uitstekend. Het is niet religie waar de mens 
behoefte aan heeft, maar spiritualiteit, hoor 
je deze dagen regelmatig. Ook de moderne 
mens heeft behoefte aan rust, aan zingeving 
en inspiratie. Bezieling blijft nodig. Zielzorg 
zou ik het willen noemen. Zorgen voor je ziel.  
 

Overal vinden we tempels voor het lichaam: 
de sportscholen waar je voor zo’n 20 à 30 
euro per maand kunt zorgen voor je lichaam.  

      
 

De tempels voor de geest moeten het met 
minder belangstelling doen, al geeft de 
belangstelling voor spiritualiteit wel aan dat 
het werken aan je ziel ook noodzakelijk wordt 
gevonden. Misschien 
moeten we onze kerken 
omdopen tot ‘Jesus for 
free’ of ‘Zaandam Jesus 
and Soul centra’: Plekken 
waar je voor 20 à 30 euro per maand zielzorg 
kunt komen halen… 
Wij bieden immers een prachtig programma 
aan zielzorg. Neem de veertigdagentijd 
waarmee wij de weg naar Pasen hebben 
afgelegd. Een veertigdaags programma van 
vasten en bezinnen: Waar sta ik? Heb ik goed 
voor mijn ziel gezorgd? Waar deed ik dat niet? 
Hoe is mijn relatie tot God en tot de ander? 
En als dat programma na veertig dagen is 
afgelopen, volgt een groot feest van vrij 
gemaakt worden, vrij zijn, verzoening, 
overwinnen van al het kwade. 

En omdat die prachtige Blijde Boodschap niet 
zomaar tot ons doordringt, volgt een 
programma van vijftig (= Pentakosta / 
Pinksteren) dagen! Vijftig dagen om die mooie 
boodschap tot ons door te laten dringen en 
onze ziel ten diepste in beweging te krijgen. In 
beweging te laten zetten door Gods 
scheppende en levenwekkende Geest. De 
geest waar Jezus vol van was.  
 

Wij worden uitgenodigd om net zo vol te 
worden van die Geest. Alleen dan kunnen we 
de zielzorg voortzetten in de wereld die daar 
zo’n behoefte aan heeft. Op eigen kracht lukt 
ons dat niet. Er is een innerlijke verandering 
voor nodig. Onze passiviteit moet activiteit 
worden. We verlangen ernaar om vanuit het 
sluimerende Paasgeloof werkelijk in vuur en 
vlam te worden gezet. ‘Kom, Heilige Geest’, 
bidden we, opdat de Geest ons hart zal 
verwarmen, ons blijdschap en vertrouwen 
mag geven. En ons vol vuur op weg zal zetten 
naar de ander. Pinksteren is het feest van de 
missie. Zeker in onze tijd misschien wel het 
belangrijkste feest: Omdat we met de Heilige 
Geest samen erop uit kunnen trekken en 
Gods koninkrijk verkondigen in woord en 
daad. Zielzorg brengen aan de mensen zou je 
ook kunnen zeggen. Te helpen de leegte in de 
mens, de behoefte aan spiritualiteit in te 
vullen door hen mee te nemen op de weg van 
de Blijde Boodschap. 
 
Moge het zo Pinksteren worden in ons hart en 
onze gemeenschappen. Dat wij bezield raken 
om de wereld opnieuw te laten zien, te laten 
horen en voelen, dat er plekken zijn waar je 
aan zielzorg kunt doen… plekken zonder 
hippe namen en agressieve 
verkooptechnieken… maar met een rijkdom 
waar je je leven op kunt bouwen. 
Ik wens u alleen een inspirerend, vurig en 
activerend Pinksterfeest toe! 
 
Diaken Jeroen Hoekstra 
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R.K. Parochieverband Zaanstreek 
H. Bonifatius - H. Jozef - H. Maria Magdalena Kalf - H. Maria Magdalena Wormer - HH. Martelaren 
van Gorcum - H. Odulphus - O.L.V. Geboorte - H. Petrus. 
Contactadres: Dorpsstraat 570 1566 BZ Assendelft 
Email: kerkbestuur.pvz@gmail.com 

 
Pastoor Floris opende op 18 maart de 1e 
bijeenkomst van het nieuwe kerkbestuur met 
beschuit met muisjes en de openingsgedachte 
dat het toch ‘ons kindje’ is: Noord + Zuid 
samen. 
 
Regelement 
Er is een reglement voor het bestuur van  
RK parochies: eindbeslissingen en 
eindverantwoordelijkheden liggen bij het 
bestuur. Voor de parochieraden van Noord 
was een huishoudelijk reglement, bij Zuid lag 
een beleidsnotitie. Hier moet een gezamenlijk 
stuk voor komen zodat de verhouding en 
verantwoordelijkheden van het bestuur en de 
lokale parochieraden c.q. parochieteams 
helder zijn. 
 
Pastoraal 
Op 23 juni is in de Bonifatius een 
Vormselviering met hulpbisschop-emeritus 
Mgr. Van Burgsteden, de Bonifatius heeft drie 
vormelingen. Hiernaast zal er nog een 
vormselviering worden gepland in een van de 
andere kerken. 
Rond de Paasvieringen waren er in onze 
kerken verschillende (volwassen-) dopelingen. 
Ook zijn voor dit voorjaar meerdere kerkelijke 
huwelijken gepland en doet weer een groep 
jonge kinderen de Eerste H. Communie.   
 
Kerkenvisie:  
De diverse Zaanse kerkgenootschappen 
hebben de bijeenkomst in de Vermaning goed 
bezocht.  
Door al onze parochies zijn vragenlijsten 
ingevuld. Het bisdom denkt uiteraard altijd 
mee over wat er met de RK-gebouwen moet 
gebeuren. 
 
 
 

 
Risicoanalyse 
Bijna alle parochies hebben de risicoanalyse 
ingevuld. Dit resulteert in aanbevelingen voor 
de verbetering van de veiligheid in en om de 
kerkgebouwen. Alle 
parochieraden/parochieteams krijgen de 
aanbevelingen toegestuurd. 
 
Ledenadministratie 
In de nieuwe software zijn voor de 
ledenadministratie van de Bonifatius de 
parochiegrenzen niet juist verwerkt. Hier 
wordt aan gewerkt.  
Pastor Matthé gaat inventariseren waar nog 
meer problemen zijn, vraagt tevens naar tips 
en trucs. 
 
Verkoop gebouwen 
De kerk van de Martelaren is eind maart 
officieel in de verkoop gegaan. Zondag 17 
maart was er na de viering een 
informatiebijeenkomst voor de parochianen. 
Zij willen na verkoop van hun kerkgebouw op 
een andere locatie kunnen samenkomen, 
hiervoor is een ruimte in de directe omgeving 
van de kerk gevonden.  
De verkoop van de kerk van Wormerveer start 
begin mei. Ook daar zullen de parochianen 
middels een parochiebijeenkomst worden 
geïnformeerd. 
 
Namens het bestuur, Marga Breed 

mailto:kerkbestuur.pvz@gmail.com
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Het feest van Pinksteren komt er aan. Het feest van de Geest van God. 
Je kunt haar niet zien, maar wel voelen. En de wind die de wieken van de molen laat draaien kun je 
niet zien, maar je weet dat hij er is, ómdat je de wieken ziet draaien. Daarover gaat dit verhaal 
 

 
De vrienden van Jezus komen bij elkaar, 
ergens achteraf in de kelder van een huis.  
Vóór ze naar binnen gaan, kijken ze goed om 
zich heen: Zijn er geen soldaten in de buurt?   
In die kelder, luisteren ze naar wat Johannes, 
hun leider, vertelt over Jezus. Het zijn mooie 
verhalen. De mensen luisteren er met plezier 
naar. 
‘Konden we maar altijd hier blijven, in ons 
keldertje’, zegt een vrouw. ‘Hier is het fijn,’ 
zegt een man. ‘Maar straks moeten we weer 
naar buiten. En wat gebeurt er dan allemaal?  
Misschien worden we wel gevangen 
genomen.’ ‘Was Jezus er nog maar,’ zegt een 
ander. ‘Nu moeten we alles alleen doen.’   
‘Laten we samen bidden,’ zegt Johannes.  
‘Vader, ik bid voor de mensen die in Jezus 
geloven. Wij weten dat het niet altijd 
gemakkelijk is om Jezus te volgen. Soms 
voelen we ons niet veilig. En toch zegt Jezus 
tegen ons dat we naar buiten en naar 
anderen moeten gaan, die ons nodig hebben. 
Naar de zieken, de mensen die honger 
hebben en mensen die verdrietig zijn. Vader, 
laat ons voelen dat u er altijd bent voor ons. 
Amen.’ Het gebed is uit.  
‘Wat een vreemd gebed, eigenlijk,’ zegt de 
man die zo angstig was. ‘We worden erop uit 
gestuurd, ook al is het niet gemakkelijk.’ 
Johannes lacht. ‘Dachten jullie dan dat het 
gemakkelijk was?  
We kunnen niet alleen maar hier blijven, 
gezellig bij elkaar. We moeten de wereld 
in.  
Ga er op uit ! Jezus heeft het zelf gezegd.’ 

Daar moeten de mensen over nadenken.  
 
Een vrouw zegt: ‘Het lijkt op een verhaal dat 
mijn opa vertelde: ‘In de bergen leeft een 
bijzondere vogel, een adelaar. Zijn nest ligt 
hoog in de bergen, tussen de rotsen.  
Zijn jonkie zit ook in dat nest en soms kijkt hij 
over de rand en dan denkt hij: ‘O nee, veel te 
hoog! Ik durf er niet uit! Ik wil nooit leren 
vliegen!’ Maar weet je wat er dan gebeurt?  
Als het jong oud genoeg is, duwt zijn vader 
hem zomaar over de rand van het nest.’ 
Daar schrikken de mensen van. ‘Zo valt hij 
toch te pletter?’ roepen ze. ‘Nee hoor,’ zegt 
de vrouw. ‘Want de vadervogel let wel op 
hem! Hij duikt hem achterna. En vlak voor het 
jong op de grond neerstort, vangt hij hem op 
met zijn vleugels. Zó leert hij hem om te 
vliegen. En dat moet ook wel, want je kunt 
niet je hele leven lang in het nest blijven 
zitten.’ 
De mensen zijn stil. Daar moeten ze over 
nadenken. ‘Dank je wel,’ zegt Johannes, ' Het 
is een mooi verhaal. Het past precies bij ons. 
God heeft ons over de rand geduwd. We 
moeten nog leren vliegen. Maar we zullen het 
leren, vast en zeker. En God is bij ons. Net als 
die adelaar die zijn jong opvangt.’ 
De mensen voelen de kracht weer 

terugkomen, de kracht die ze 
even kwijt waren.  
Als ze naar buiten gaan, kijken 
ze omhoog naar de lucht. 
Misschien zien ze ergens een 
adelaar die zijn jonkie leert 
vliegen. 
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Toediening van het Vormsel 
 
Dit voorjaar is er weer 
een voorbereiding op 
het Vormsel geweest. 
De bijeenkomsten 
vonden afwisselend 
plaats in Wormer en 

in de Jozefparochie, waar de meeste van de 
acht deelnemers vandaan komen. We hebben 
gesproken, nagedacht en gewerkt met de 
thema’s: wat is geloven voor jou, symbolen, 
verhalen rond de Goede Week, bidden, 
sacramenten, wie zijn de 
parochiegemeenschap,  Pinksteren. Het 
proces van een aantal bijeenkomsten leidt 
naar de vraag: ‘en wil ik gevormd worden?’. 
Vormen, gevormd worden, is een proces van 
ontwikkeling waarin je mag ervaren dat je die 
weg niet alleen gaat, dat er een gemeenschap  

 
om je heen is en dat de Geest van God daarin 
bij je is. De namen van deze jongeren uit 
Krommenie, Wormerveer, Jozef Zaandam en 
Wormer zijn nog niet bekend omdat pas in de 
laatste bijeenkomsten de vraag naar 
deelneming aan het Vormsel wordt gesteld. 
Intussen dank aan de werkgroep: Angelique 
Kerkhoff, Frans Hofstra, Nico Kerssens en 
Matthé Bruijns, die de begeleiding op zich 
nam.  
Op vrijdag 21 juni om 19:30 uur zal Deken 
T. Cassee het Heilig Vormsel toedienen in de 
kerk van Maria Magdalena in Wormer. Het 
koor All Ages zal daarbij zingen. Ook al is deze 
viering niet in het weekend, ieder is van harte 
uitgenodigd om de gemeenschap te 
vertegenwoordigen 
 

 
 
Eerste Communie 
 
De voorbereiding op de Eerste Communie is 
op zondag 19 mei afgerond met een 
feestelijke viering. Maar liefst 22 meisjes en 
jongens hebben in de afgelopen weken 
meegedaan. Ze hebben de bakker bezocht en 
ontdekt dat brood niet zomaar op tafel staat, 
maar dat daar veel zorg en aandacht aan 
wordt besteed en vooral geduld (rijzen). 
We hebben een grote Ark van Noach 
gebouwd bij de doe-ochtend in de Petruskerk. 
Met Palmzondag hebben ze in de 
verschillende parochies hun 
Palmpasenstokken laten zien. Er zijn twee 
doopvieringen geweest,  in de Jozef en in de 
Petrus.  
Veel dank aan Elvira Mollee en Simone 
Bleeker voor het herzien van het project en 
aan de ouders die een bijdrage hebben 
gegeven. 
Bij de communicanten is te zien dat 
parochiegrenzen zoals die vroeger een  
 
 

 
duidelijke afbakening vormden tegenwoordig 
niet meer bestaan. De volgende meisjes en 
jongens uit Assendelft, Krommenie,  
Krommeniedijk, Koog aan de Zaan, Wormer, 
Wormerveer, Zaandam en Zaandijk zijn erbij: 
Sergio Aragones, Simon Bleeker, Bing van de 
Boogaard, Elisabeth Bossa, Sem Brakenhoff, 
Milan van Cadsand, Kyara Deeterink, Bernou 
Floris, Ryan Gafaro, Jerich van der Leek, Boy 
de Metter, Lara Monteiro van Sprang, Ellys 
Monteiro van Sprang, Jonna Neeft, D'angela 
Nelson, Rekiesha Noordzee, Veronica 
Siowikowska, Noa Stoltenberg, Maas 
Stoltenberg, Falina Streefkerk, Anne-Brit van 
Warmerdam en Emmanuel Yamuremye. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en we hopen 
dat we jullie nog vaak zullen zien in onze 
kerken. 
 
Matthé Bruijns 
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Opbrengst Vastenaktie 2019:      € 24.967,-! 
 
In de periode voor Pasen is er in de Zaanse 
parochies veel aandacht besteed aan de 
Vastenaktie, voor diverse goede doelen. Veel 
parochies hebben zich ingezet voor het 
project voor schoon water wereldwijd. 
 
Martelaren in Koog aan de Zaan:  de koffie na 
de vieringen, de tweede collecte, de sobere 
maaltijd en de giro leverden €  2.025,- op.  
 
Wormerveer: verloting paaskaars € 242,-, 
opbrengst klaverjassen € 130,- , sobere 
maaltijd € 143,- , deurcollecte t.b.v. de 
Vastenactie € 92,-. Totaal bedroeg de 
opbrengt € 607,-. 
 
In Wormer werd er een sobere maaltijd 
gehouden die € 822,- bijeenbracht en de 
opbrengst van de collecte tijdens de 
paasdiensten was € 680,-. Het totaal van  
€ 1502,- is bestemd om kinderen in Caya 
Cama in Equador vanuit de bergdorpen de 
kans te geven om naar school te gaan. Wat is 
er mooier om deze kinderen hoop te geven 
met een opleiding. Om dan in de toekomst 
weer andere kinderen te ondersteunen 
 
In de parochie van het Kalf is € 408,- 
ingezameld voor het waterproject. 
 
In de Odulphus parochie was er: de koffiestop 
€ 80,- , sobere maaltijd € 144,-, klaverjassen,  
€ 315,-, vastenactiezakjes € 131,- en collecte  
€ 415-. Dit maakt samen € 1085,-. 
 
De opbrengst van de vastenactie in de Sint-
Bonifatiusparochie is € 1385,-. Deze is 

bestemd voor de inrichting en aanschaf van 
lesmateriaal van een nieuw gebouwde R.K. 
Lideta Mariam Highschool in Ethiopië. 
 
De Jozefparochie zette zich in voor kinderen 
in Zomba in Malawi: met halfvastenspelen, 
maaltijd en ‘Heel Jozef bakt’ werd € 4250,- 
samengebracht. 
 
Vanuit de Petrusparochie is € 14.113,- 
overgemaakt naar de Vastenaktie voor 
schoon water. 
Op de Actiedag leverden : rad € 335,-, keuken 
€ 500,-, plantenverkoop € 257,-, boeken  
€ 1.673,-, lootjes € 155,- en de kinderspelen  
€ 51,- op. Verder waren er collectetonnen  
€ 372,-, violenaktie € 825,-, klaverjassen  
€ 620,-, bridgen € 1.243,-, maaltijden € 285,-, 
taartverkoop € 446.-, koffieochtenden € 82,-, 
Basisschool De Hoeksteen € 1.033,- en  
acceptgiro’s / giften € 6.236,- 
 
Allen die zich bij de vele activiteiten hebben 
ingezet heel veel dank. 
 
Matthé Bruijns 
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Geloven in de ander. Een wereldwijde missie 
 

 ‘We erven deze 
wereld niet van 
onze ouders, 
maar lenen deze 
van onze 
kinderen’  
Jet Nauta (47, een 
van oorsprong 
Amsterdamse) 
werkt bij de 
vredesorganisatie 

Sipaz (Servicio Internacional para la Paz) in 
San Cristobal de las Casas in de Mexicaanse 
deelstaat Chiapas, een van de armste 
gebieden in Mexico, maar met zeer rijke 
bodemschatten. Sipaz maakt zich sterk voor 
de inheemse bevolking. De Maya’s wonen op 
land dat interessant is voor de overheid en 
grote bedrijven. Daardoor worden zij 
bedreigd en verjaagd. 
 
Jet is geraakt door de barre omstandigheden 
waaronder de Mayabevolking leeft en zet zich 
voor hen in. ‘Internationale solidariteit is hard 
nodig om onrecht te bestrijden. We zijn 
aanwezig bij situaties waar geweld kan 
escaleren, zoals bij demonstraties, 
bedevaarten en andere bijeenkomsten. Wij 
zoeken ook mensen op in de inheemse 
dorpen die door geweld op de vlucht zijn 
geslagen en nu in de bergen onder een zeiltje 
bivakkeren.’ En dat brengen Jet en haar 
collega’s internationaal onder de aandacht. 
 
Basisgroepen  
In de strijd worden zij gesteund door het 
bisdom en de parochies. Sipaz werkt samen 
met de basisgroepen van de katholieke kerk. 
Via verschillende eigen media informeren Jet 
en haar collega’s over de situatie in het 
zuiden van Mexico. ‘In de gemeenschappen 
geven wij workshops over verschillende 
onderwerpen zoals het oplossen van 
conflicten zodat de mensen handvatten 

krijgen om zelf te werken aan een duurzame 
vrede,’. ‘De inheemse bevolking organiseert  
zich voor het behoud van hun leefgebied en 
moeder aarde.  
 

Emancipatie 
Daarnaast werkt Jet met de inheemse 
vrouwen in het vrouwennetwerk in het 
bisdom. 130 vrouwen komen vier keer per 
jaar bijeen voor een vormingsweekend. Zij 
vertegenwoordigen een veelvoud van 
vrouwen uit het hele bisdom. ‘Samen lezen zij 
de Bijbel met de ogen, gedachten en het hart 
van de vrouw,’ vertelt Jet. Het zorgt voor een 
kijk op de eigen situatie en voor emancipatie 
van de vrouwen. ‘Zij zijn ook geschapen naar 
het evenbeeld van God en ook zij hebben 
rechten, net als de man, en hun stem mogen 
zij laten horen en daarvoor mogen zij 
strijden.’ Met dit werk worden 75.000 
vrouwen in zo’n drieduizend dorpen bereikt 
tot in de meest afgelegen gebieden. Vrouwen 
die nu in hun dorpsraad hun mening geven, 
die nu als leider in de gemeenschappen 
worden gekozen, die hun stem laten horen en 
samen met de mannen de toekomst bepalen.  
 

Pinksteractie 
‘Dat ik dit jaar een van de personen ben die in 
de campagne voor de Pinksteractie in de 
schijnwerpers sta vind ik een hele eer. Niet 
zozeer voor mijzelf, maar voor de mensen 
voor wie ik het allemaal doe: de inheemse 
Mayabevolking in Chiapas, wier verhaal ik 
over het voetlicht mag brengen.’ 
En zo gaan honderden Nederlandse 
missionarissen en missionair werkers 
wereldwijd elke dag opnieuw de strijd aan 
tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij 
rekenen op financiële ondersteuning van de 
Week Nederlandse Missionaris (WNM). 
Gesterkt door deze uiting van solidariteit, 
zetten zij zich met overgave in voor anderen. 
In een jaarlijkse campagne tijdens Pinksteren 
brengen we hun missiewerk onder de 
aandacht. 

 

    Steun ons tijdens de Pinksteractie 2019 in de Tweede Schaalcollecte!
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De vieringen in Regio Zaanstreek 
 H.H. Martelaren 

van Gorcum 
Koog a/d Zaan 

St. Petrus  
 
Krommenie 

H. Maria 
Magdalena 
Wormer 

Onze Lieve Vrouw 
Geboorte 
Wormerveer 

H. Bonifatius 
 
Zaandam 

H. Jozef 
 
Zaandam 

H. Magdalena 
 
‘t Kalf Zaandam 

H. Odulphus 
 
Assendelft 

Za 1-6  Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

  Eucharistie 
A. Goedhart 

 - Eucharistie 
N. Kerssens 
orgelspel 

Zo 2-6 
7de zo  
pasen 

Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

Eucharistie 
J. Stam 
Koor St. Caecilia 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
All Ages 

Woord&Comm. 
T. Molenaar 
Samenzang 

Bonifatiusfeest 
Eucharistie 
A. Goedhart 
samenzang 

Woord&Comm. 
W. Waardijk 
Con Brio 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Liturgiekoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
S. Fieggen 
St. Caeciliakoor 

Za 8-6  Woord&Comm. 
M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

  19.00 uur 
Eucharistie 
A. Goedhart 

  Eucharistie 
N. Kerssens 
orgelspel 

Zo 9-6 
Pink- 
steren 

Woord&Comm. 
A. Dijkers 
Marbosko 

Woord&Comm. 
T. Molenaar 
Koor St. Caecilia 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Caeciliakoor 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
Cantare 

Eucharistie 
A. Goedhart 
S. Fieggen 
koor Con Amore 

Woord&Comm. 
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
St. Caeciliakoor 

Ma 10-6 
2e Pink-
sterdag 

    Eucharistie 
A. Goedhart 

  Eucharistie 
N. Kerssens 
orgelspel 

Za 15-6  Eucharistie en 
Gezinsviering 
G. Noom,M Bruijns 

  Eucharistie 
N. Kerssens 

  Eucharistie 
F. Bunschoten 
Gregoriaans 

Zo 16-6 
Drie-  
Eenheid 

Woord&Comm. 
J. Hoekstra 
Samenzang 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
Noord Hollands 
Byzantijns Koor 

DOP 
All Ages 

Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

Eucharistie 
F. Schouten 
Samenzang 

Woord & gebed 
Liturgiegroep 
Gemengd koor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
koor Da Capo 

Za 22-6  Eucharistie 
G. Noom 
Samenzang 

  Eucharistie 
N. Kerssens 

  Eucharistie 
F. Bunschoten 
Orgelspel 

Zo 23-6 
H.Sacra
-ment 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Marbosko 

Eucharistie 
G. Noom 
Rotsvast 

Slotviering  
M. Bruijns 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Cantare 

Eucharistie 
A. Goedhart     
H. Vormsel 

Woord&Comm. 
W. Waardijk 
Gemengd koor 

Eucharistie 
N. Beemster 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
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 
 
‘t Kalf Zaandam 

H. Odulphus 
 
Assendelft 

Za 29-6  Woord&Comm. 
M. Bruijns 
St. Caecilia 

  Eucharistie 
A. Goedhart 

  Eucharistie 
N. Kerssens 
orgelspel 

Zo 30-6 
13e zond 
dh jaar 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
samenzang 

Woord&Comm. 
S. Baars 
Samenzang 

Oec. viering in 
Jisp  
geen viering in 
MM 

Woord&Comm. 
A.Dijkers 
samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 
samenzang 

Nog niet bekend Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
St. Caeciliakoor 

Za 6-7  Eucharistie 
G. Noom 
Samenzang 

  Eucharistie 
A. Goedhart 

  Eucharistie 
N. Kerssens 
orgelspel 

Zo 7-7 
14e zond 
dh jaar 

Woord&Comm. 
K. Schuurmans 
samenzang 

Eucharistie 
G. Noom 
St. Caecilia 

DOP 
zomerkoor 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 
koor Con Amore 

Woord&Comm. 
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Liturgiekoor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
S. Fieggen 
St. Caeciliakoor 

Za 13-7  Woord&Comm. 
A. Dijkers  
Koor Rotsvast 

  Eucharistie 
N. Kerssens 

  Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo 14-7 
15e zond 
dh jaar 
 

Martelaren/slotv.
Woord&Comm. 
A. Dijkers 
Marbosko 

Woord&Comm. 
J. Hoekstra 
Koor St. Caecilia 

Eucharistie 
N. Kerssens 
zomerkoor 

Woord&Comm. 
S. Baars 
samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 
S. Fieggen 
samenzang 

Woord&Comm. 
W. Waardijk 
Con Brio 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
St. Caeciliakoor 

Za 20-7  Woord & Comm. 
K. Schuurmans 
Samenzang 

  Eucharistie 
N. Kerssens 

  Eucharistie 
F. Bunschoten 
orgelspel 

Zo 21-7 
16e zond 
dh jaar  

Woord&Comm. 
T. Molenaar 
samenzang 

Woord&Comm. 
K. Schuurmans 
Koor St. Caecilia 

Woord & Comm. 
Ria Casalod 
zomerkoor 

Woord&Comm.  
A.Dijkers 
samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 
samenzang 

Woord&Comm. 
J. Hoekstra 

gelezen 
Eucharistie 
N. Kerssens 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
St. 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 
zond dh jaar = zondag door het jaar
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       Kerktijden Petrus Parochie 
 
 

   Hemelvaartsdag  
Donderdag 30 mei 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
     

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

Zaterdag 1 juni 19:00 Eucharistieviering met Samenzang 

   Voorganger: Pater G. Noom  
Zondag 2 juni 10:00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor J. Stam  

     

   Pinksteren  
vrijdag 7 juni 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 8 juni 19:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
Zondag 9 juni 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor T. Molenaar  
Maandag 10 juni  GEEN VIERING  

   Heilige Drie-eenheid 
Vrijdag 14 juni 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 15 juni 19:00 Eucharistieviering en Gezinsviering met Samenzang 

   Voorgangers: Pater G. Noom en pastor M. Bruijns M. Bruijns 
Zondag 16 juni 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Byzantijns koor 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
     

   Sacramentsdag  
Vrijdag 21 juni 15:30 Oecumenische viering in Rosariumhorst 

   Verzorgd door Protestantse Gemeente PKN 
Zaterdag 22 juni 19:00 Eucharistieviering met Samenzang 

   Voorganger: Pater G. Noom  
Zondag 23 juni 10:00 Eucharistieviering m.m.v. Rotsvast 

   Voorganger: Pater G. Noom  
     

   13e zondag door het jaar  
Vrijdag 28 juni 15:30 Eucharistieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 29 juni 19:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
Zondag 30 juni 10:00 Woord- en Communieviering met Samenzang 

   Voorganger: Pastor S. Baars  
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   14e zondag door het jaar  

Vrijdag 5 juli 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 
Zaterdag 6 juli 19:00 Eucharistieviering met Samenzang 

   Voorganger: Pater G. Noom  
Zondag 7 juli 10:00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pater G. Noom  
     

   15e zondag door het jaar  

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

   Voorganger: Pastor A. Dijkers  
Zondag 14 juli 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Diaken J. Hoekstra  
     

   16e zondag door het jaar  

Vrijdag 19 juli 15:30 Oecumenische viering in Rosariumhorst 
   Verzorgd door de Oud Katholieke Parochie 

Zaterdag 20 juli 19:00 Woord- en Communieviering met Samenzang 
   Voorganger: Pastor K. Schuurmans 

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

   Voorganger: Pastor K. Schuurmans 
     

 

Gezinsviering 
Zaterdagavond 15 juni is er een gezinsviering. Dit zal dan ook een terugkomviering zijn voor de 
kinderen die hun eerste Communie hebben gedaan. Alle kinderen van harte welkom. 
 

Pinksteren 
 
De Goede Geest werkt door in mensen 
Die bij alle hardheid in het leven, 
warmte uitstralen, 
bij wie het lijkt dat leven (weer) tot bloei 
komt. 
Mensen die elkaar gewoon zien staan en zien 
zitten. 
 
Bij alle pijn in het leven, bij ziekte en verdriet, 
bij ellende en verlies,  
hebben wij schreeuwend behoefte aan 
mensen, 
die iets laten zien van die Geest van God. 
 
Mensen die ons bijstaan als we het moeilijk 
hebben; 
Mensen die met ons méégaan, 
ook dat laatste stukje…..; 
Mensen die in stilte bij ons zitten 
En het voor ons opnemen; 

Gewoon een mens 
die zwijgend een arm om je heenslaat; 
Gewoon een mens, 
die woorden spreekt die geen geweld 
aandoen. 
 
“Kom op, blijf niet vastzitten in 
moedeloosheid” roept 
de Pinkstergeest ons toe. 
Juist daar waar Geestdrift de ruimte krijgt, 
worden mensen geestkrachtig. 
En waar die Geest werkzaam is, 
Daar zijn wonderen niet van de lucht. 
Probeer het maar! 
 
 
 
 
Ria Casalod Brakenhoff  
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GEBEDSINTENTIES  
 
 

Vrijdag 25 mei  Rosariumhorst  
Nieck Oud en zoon Jack. 
 
Zaterdag 26 mei 
Jaap en Gré Wagensveld-Molenaar, Piet 
Boon. 
 
Zondag 27 mei  
Henk Nielen, Marie van Ingen-Elshuis, Frans 
Noom en Henny Noom-Kruiver, Henk 
Sombroek, Nicolaas Boon en zoon Gert-Jan, 
overleden familie Van Gerven-Kaskes, Kees 
van ’t Hoff. 
 
Donderdag 30 mei  Hemelvaartsdag 
René van Tunen (jaardienst), Tiny Petra-Boon 
en Jan Petra, Nel van Diepen-Noom, Jo Kee-
Graaf, Bets Arens-Neele, Wim van Doorn. 
 
Zaterdag 1 juni  
Ton Joosen, Cor Hoogeboom, Agnes Vrouwe-
Kleij, Gerard Kerkhoff, ouders Kerkhoff-
Posthuma. 
 
Zondag 2 juni  
Jan Koning en overleden familieleden, Annie, 
Piet, Kees en Nico Vrouwe, Ad Pollemans en 
Johanna Pollemans-Verzet, René van Tunen, 
Ans Hartman-van Nynanten, Jan Breeuwer en 
Henny Breeuwer-Visser, Rens Rouwendaal en 
Trees Rouwendaal-Huygen, Theo Huygen en 
Trien Huygen-Moerkamp, Nicolaas 
Rouwendaal en Truus Rouwendaal-Schaap. 
 
Pinksteren 
Vrijdag 7 juni Rosariumhorst  
Guurtje Hoogeboom-Mettes, Piet Boon. 
 
Zaterdag  8 juni  
Annie Neelen-Godrie, Familie Beek-Dallee, 
Dick Mosch en overleden familie, Theodorus 
en Cornelia Jak-van Steen, Guus en Tiny Jak-
Brakenhoff, Toos Jak-Jongkind, Cornelia  
 

 
Neeft-Beentjes en Cornelis Neeft, Wil 
Strengman, Martinus Tjipjes en Cornelia 
Tjipjes-Schut, overleden leden van de 
Uitvaartvereniging Geloof, Hoop en Liefde. 
 
Zondag 9 juni  
Jan Koning en overleden familieleden, Johan 
Friedrichs en Corrie Friedrichs-Swagerman, 
Doortje Wijker-van Batum, Piet van Diepen, 
Johanna de Wit-Limmen, Cornelis de Wit, 
Klaas van Diepen, Tiny Petra-Boon, Jan Petra 
en zoon Theo, Nico Nielen, Ad Melsen, Roy 
Elings en Henk Elings, overleden leden van de 
Uitvaartvereniging Geloof, Hoop en Liefde. 
 
Zaterdag 15 juni  
Jan de Graaf en dochter Marjon, ouders 
Nielen, ouders De Graaf, Tiny Uitentuis.  
 
Zondag 16 juni  
Lau Mirck, voor vader en opa Wiebe Dijkstra, 
Nel van Diepen-Noom, overleden familie Van 
Gerven-Kaskes, Thea Konijn-Boon en Co 
Konijn. 
 
Zaterdag 22 juni  
Kees van ’t Hoff, Corrie Neeft-Beers. 
 
Zondag 23 juni  
Henk Sombroek, Jo Kee-Graaf, Bets Arens-
Neele, Wim van Doorn. 
 
Vrijdag 28 juni Rosariumhorst    
Nieck Oud en zoon Jack. 
 
Zaterdag 29 juni  
Gé Mulder, Siem Bloetjes en zijn zoon Jantje. 
 
Zondag 30 juni  
Henk Nielen, Marie van Ingen-Elshuis, Frans 
Noom en Henny Noom-Kruiver, Jan Molenaar 
en dochter Lidwina. 
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Vrijdag 5 juli 2019 Rosariumhorst  
Guurtje Hoogeboom-Mettes, Piet Boon. 
 
Zaterdag 6 juli  
Ton Joosen, Cor Hoogeboom, Agnes Vrouwe-
Kleij, Theodorus en Cornelia Jak-van Steen, 
Guus en Tiny Jak-Brakenhoff, Martinus Tjipjes 
en Cornelia Tjipjes-Schut.  
 
Zondag 7 juli  
Jan Koning en overleden familieleden, Annie, 
Piet, Kees en Nico Vrouwe, Ad Pollemans en 
Johanna Pollemans-Verzet, Ans Hartman-van 
Nynanten, Jan Breeuwer en Henny Breeuwer-
Visser, Wiebe Dijkstra en overleden familie, 
Piet Opdam. 

Zaterdag 13 juli  
Annie Neelen-Godrie, familie Beek-Dallee, 
Dick Mosch en overleden familie, Cornelia 
Neeft-Beentjes en Cornelis Neeft, Wil 
Strengman, overleden familie Hogenstijn, 
Jan de Graaf en dochter Marjon, ouders 
Nielen, ouders De Graaf.  
 
Zondag 14 juli  
Johan Friedrichs en Corrie Friedrichs-
Swagerman, Doortje Wijker-van Batum, Truus 
Brussel-van ’t Ent, Lau Mirck, Nico Nielen, 
Henk Elings en zoon Roy, Jansje Roet-de 
Graaf, overleden familie Van Gerven-Kaskes. 

 

 
 

In Memoriam 
 

 
 

Wim van Doorn 
In de vroege morgen van 27 maart is Wim van 
Doorn overleden op de leeftijd van 84 jaar. Hij 
werd geboren in Zaandam waar hij opgroeide. 
Hij leerde Loes Snijder uit Krommenie kennen 
en in 1961 trouwden zij elkaar. Zoals zo velen 
in die tijd woonden zij eerst in. Vanuit 
Zaandam kwamen ze naar de nieuwe Von 
Braunstraat in Krommenie. Bijna 50 jaren 
hebben zij op de Ruimtevaartlaan gewoond. 
Wim werkte in de brandstoffenhandel. Zij 
kregen een zoon en een dochter. Er zijn 
verhalen gedeeld over een geleefd bestaan, 
met herinneringen aan mooie vakanties 
dichterbij maar ook ver weg, genieten van 
voetbal, actief en als toeschouwer, bezig zijn 
met de tuin en alles keurig onderhouden, 
Wims passie voor zijn auto, wandelen en naar 
buiten gaan. Door zijn prepensioen hebben ze 
samen kunnen genieten. Wim heeft de 
andere zijde van het leven ook ervaren in het 
terugvallen van zijn gezondheid. Hij werd 
slachtoffer van de legionella uitbraak op de 
West-Friese flora en de gevolgen daarvan  

 
 
beperkten hem in de jaren daarna in wat hij 
wilde en kon. ‘We staan niet altijd stil bij het 
woordje “samen”, maar het is een groot 
gemis als samen uit je leven is.’ We hebben 
hem gelovig uitgeleide gedaan in de 
avondwake en zijn lichaam is begraven aan de 
Eikelaan. 
 
Co Konijn 
Op zaterdag 30 maart is Co Konijn overleden 
op zijn leeftijd van 86 jaar. Op 3 januari van 
dit jaar overleed zijn vrouw met wie hij 59 jaar 
was getrouwd. Na haar overlijden is hij 
gevallen en opgenomen in verpleeghuis 
Guisveld. Met hun trouwen woonden zij in 
Zaandijk waar hij in verzekeringen deed. 
Samen begonnen ze reisbureau Touring, waar 
hun beide dochters later ook werkzaam 
waren. Co hield van verhalen vertellen, een 
communicatieve eigenschap die hem goed 
van pas kwam op zakelijk gebied. Hij was 
sociaal en wanneer anderen geholpen konden 
worden deed hij dat. Vijftig jaar geleden 
kwamen ze naar het Mercuryplein. Ze kregen 
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twee kleinkinderen die vertelden over een 
opa en oma die als een vader en moeder 
waren en met wie heel veel samen is gedaan. 
Vele mooie reizen hebben ze mogen maken 
voor de zaak, maar ook met het gezin. Eén 
van Co’s passies was zingen, onder andere in 
kerken en operette. Net zoals in de uitvaart 
van Thea hebben we ook nu Co’s stem in 
oude opnames gehoord. Terwijl zijn Thea 
behandeld werd tegen kanker kreeg hij de 
ziekte ook. Na zoveel jaren samen was het 
leven zwaar. Een mens kan ook sterven aan 
een gebroken hart. Na een druk bezochte 
uitvaartdienst is zijn lichaam begraven in 
Krommeniedijk. 
 
Lies Heijnen-Nijman 
Op dinsdag 16 april is Lies 
Heijnen-Nijman plotseling 
overleden. Ze was met haar 
dochter een nieuwe rollator 
kopen bij de thuiszorgwinkel en terwijl zij een 
proefrondje door de winkel liep stortte zij in 
en was overleden. Lies werd geboren op 
Maria ten Hemelopneming in het jaar 1922 en 
was dus in haar 97e levensjaar. Ze trouwde 
met Chris Heijnen en woonde haar hele leven 
in Krommenie. Haar man overleed al in 1998, 
net toen ze naar de gerenoveerde woning aan 
de J. Gekeerstraat waren teruggekeerd. Ze 
kregen een dochter. Lies woonde de laatste 
fase zelfstandig in een aanleunwoning aan het 
Rosariumpark. Ze stond volop in het leven en 
was heel bewust met het bestaan bezig. Een 
niet altijd gemakkelijk leven heeft zij gekend. 
Zij heeft veel verdrietige en mooie ervaringen 
beleefd op haar lange levensreis. Na een 
gebedsdienst in de aula waar haar zeven gele 
rozen zijn meegeven en haar rozenkrans, en 
met ontstoken licht hebben we haar op een 
zonovergoten Goede Vrijdagmorgen vanuit de 
aula naar haar familiegraf gebracht. De vogels 
zongen hun liederen, haar levensweg was 
volbracht, met geloof in de opstanding is zij 
verder gegaan naar het eeuwige licht. 
 
 

Tonie van der Hut 
Goede Vrijdag 19 april is Tonie van der Hut 
overleden op 90-jarige leeftijd. Ze werd 
geboren in Dordrecht, maar het jonge gezin 
kwam naar Zaandam waar zij  opgroeide. Ze 
was sociaal actief bij de padvinderij en was 
akela. Ze leerde Jan Schavemaker uit 
Assendelft kennen en ze trouwden elkaar. 
Over een reeks van jaren werden een zoon en 
twee dochters geboren. Ze woonden aan de 
Dorpsstraat in Assendelft. Jan en Tonie 
raakten uit elkaar en Tonie verhuisde naar de 
Blauwe Arendstraat in Krommenie. Ze was 
een buitenmens, ze hield van haar tuinen, ze 
was ook imker van bijenvolken en ze was dol 
op veldbloemen. Ze werd oma van zeven 
kleinkinderen en later nog overgrootoma. 
Deze vertelden over een oma bij wie je kon 
logeren, spelletjes doen en van wie je zelfs 
voor je ontbijt patat kreeg als je dat wilde.  
Ook had ze een grote verzameling beeldjes 
van kikkers die door haar familie steeds werd 
uitgebreid. Met het klimmen van de jaren 
zorgden de kinderen voor haar. Ze verhuisde 
naar een aanleunwoning aan het 
Rosariumpark en uiteindelijk naar 
Rosariumhorst. In de uitvaartdienst luisterden 
we naar door haar gekozen muziek en ook 
teksten die zij in de loop van de jaren heeft 
geschreven. Ook het verhaal over ‘Het lot van 
de kikker’ hebben we gelezen, de kikker als 
het dier dat een transformatie doormaakt 
vanuit het water naar het land, naar een 
nieuwe wijze van bestaan. Is hij daarmee een 
verwijzing naar het paasmysterie? Het motto 
van het afscheid was van haar hand: ‘Niet 
treuren, blij zijn dat ik mocht leven.‘ Met een 
concert van vogels en een lentezon hebben 
we haar lichaam begraven. 
 
Matthé Bruijns 
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Bij de vieringen 
 
Op de 50e dag van Pasen vieren we het 
derde Hoogfeest in de liturgie van de 
kerk: het feest van Pinksteren. We vieren 
daarmee dat de Geest van God ook op 
ons rust, dat ook wij begeesterde mensen 
mogen zijn, toegerust met inspiratie van 
God zelf. We staan niet alleen in het leven!  
Op de nieuwe paaskaars staat onze wereld 
afgebeeld met daarop de duif, en dat 
symboliseert dat de geest van God over de 
aarde vliegt. Die begeestering zal ook ons 
mogen raken. 
Op de kerkelijke kalender volgen er nog 
twee zondagen met feesten, dat van de 
Drie-eenheid en Sacramentsdag. En daarna 
gaan we verder met de zogenaamde 
zondagen door het jaar. We lezen iedere 
week een passage uit het evangelie van 

Lucas, en deze vertelt het reisverhaal over 
de weg van Jezus naar Jeruzalem.  
Een paar bijzondere diensten staan ons nog 
te wachten. Op zondag 16 juni is het Noord 

Hollands Byzantijns koor in de Petruskerk 
te gast om de gezangen te verzorgen 
met liederen uit de Russisch- Orthodoxe 
traditie. 
In het weekend van 29-30 juni staat de 
gedachtenis aan onze patroonheilige 
centraal. 
En dan breekt de vakantieperiode aan, 
die ieder jaar wat langer wordt. Van eind 
april tot eind oktober zijn mensen 
onderweg, maar ieder weekend is de 
Petruskerk dank zij de medewerking van 
velen gewoon open. 
 
 

Contact 
 
Ik vind het steeds weer verbazend om te zien 
dat mensen overal en altijd met een mobiele 
telefoon in de hand lopen. Bij het winkelen, 
bij het wandelen, op het sportveld, op 
feestjes, in het verkeer. En hoe veel verhalen 
ken ik van telefoons die in de toiletpot zijn 
gevallen. We zijn de hele dag verbonden via 
een onzichtbaar netwerk. En zonder 
verbinding worden mensen radeloos, dan 
hebben ze ‘geen contact’. Tegelijkertijd is het 
wonderlijk dat veel mensen Pinksteren een 
lastig feest vinden. Communicatie, 
onzichtbaar gegrepen worden: ‘Nee, daar kan 
ik niets mee… ‘. In verbinding staan met de 
geest van God is toch het mooiste ‘mobiele 
abonnement’ dat je je zou kunnen wensen.   
 
De mooiste bewijzen van het werken van de 
Geest kom ik soms zo maar tegen in wat 
mensen doen. Hoe ze standvastig en trouw 
zijn in heel gewone situaties en die daarom 
vaak zo bijzonder zijn. 
Onlangs kwam ik een boekje tegen over pater 
Frans van der Lugt, pater Jezuïet. Begin april 
2014 werd hij vermoord tijdens de oorlog in 
Syrië, omdat hij weigerde zich uit te spreken  

 
voor één van de partijen. Terwijl de stad 
Homs één groot strijdtoneel was en vele 
mensen vluchtten bleef hij trouw aan de 
mensen met wie hij samenleefde, christenen 
en moslims, trouw aan zijn roeping. Een 
beminnelijk mens die de wereld smeekte om 
vrede en voedsel toen de stad werd 
uitgehongerd. 
In een boekje over zijn leven: ‘Pater Frans vijf 
jaar later’ wordt de volgende tekst geciteerd 
uit de preek bij zijn eerste mis, Pinksteren 
1971. 
‘Ergens diep in het merg van je mens-zijn – 
daar waar God kan huizen, heel misschien – 
voel je aan dat het er op de eerste plaats niet 
om gaat volle of vuile handen te hebben, 
maar dat je moet gaan proberen te 
aanvaarden, moeizaam en langzaam, dat je 
handen leeg zijn, dat je niets hebt, dat je alles 
altijd opnieuw mag en moet ontvangen en dat 
je alleen maar ontvangend kunt geven. 
Alleen met lege handen kun je een 
medemens werkelijk ontvangen, je handen 
met hem vullen, hem ruimte geven in je 
armen, zijn naam noemen, zijn taal spreken. 
Ja, dat is Pinksteren, de taal van een andere 
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mens spreken, zó tot de ander spreken, dat 
hij zich in jouw taal kan herkennen, en dan 
juist kan die ander zichzelf gaan erkennen. 
Alleen met lege handen kun je werkelijk 
geven, doorgeven, zonder dat de ander zich 
de mindere hoeft te voelen, agressief hoeft te 
worden of onderdanig hoeft te zijn. 
Ik heb dit alles mogen vinden in een mens die 
mij tot in het diepste boeit, een man die heel 
gewoon met lege handen wist te leven: Jezus 

van Nazareth. Doordat hij met lege handen 
wist te leven, was er altijd plaats in zijn leven 
voor Zijn Vader en voor Jan en Alleman. In zijn 
contact met mensen was hij zo god-barend.’ 
 
Bijzondere woorden over ‘met alleen lege 
handen kan je werkelijk geven’. 
Ik leg mijn telefoon maar even neer… 
 
Matthé Bruijns 

 
 

KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord 
Krachtig, Betrokken en Ondernemend 
 

 
Samen Zomeren in Zaanstreek-Noord 
Op verschillende locaties kunt u een ‘andere 
vakantie’ met steeds een wisselend thema 
beleven.  
Wanneer, Waar, Thema 
Zaterdag 6 juli: 

Amandelbloesem: Nederland 
Vrijdag 19 juli: 

Palmboom: Schotland 
Donderdag 8 aug: 

De Lorzie: Amsterdam 
Dinsdag 13 aug: 

Rosariumhorst: België 
Donderdag 15 aug.: 

A3, Assendelft: Camping 
Woensdag 21 aug: 

Acht Staten: Frankrijk 
Tijd is steeds 15:00 – 19:00 uur  
Programma: Ontvangst met koffie, spel met 
leuke prijzen, hapje & drankje, muzikaal 
optreden en gezamenlijke maaltijd. 
Kosten: € 8,50 per persoon per keer, inclusief 
maaltijd en 2 consumpties. 
Kaartverkoop: Vanaf 1 juni op de betreffende 
locaties tijdens kantooruren.  
Samen Zomeren wordt mede mogelijk 
gemaakt door de gemeente Zaanstad. 
 
Jeu de boules in het Agathepark 
Aangemoedigd door het succes van vorig jaar 
en mede op verzoek van Petanque vereniging 
Agathe Boules in Krommenie hebben SVK en 
KBO besloten om daar voortaan een  

 
gezamenlijke sportieve en gezellige zomerse 
activiteit van te maken, dit jaar georganiseerd 
door SVK. 
Wanneer: dinsdag 16 juli 13:30 uur,  
Waar:       Agathepark, vóór de muziektent. 
Deelname: gratis, wel graag opgave bij Tiny 
Koster 6210008 of Nora Swagerman 6218700 
Wij hopen op voldoende belangstelling, mooi 
zomerweer en zorgen voor iets lekkers bij uw 
koffie, thee of drankje. Koffie en thee ook 
gratis, een drankje € 1,00.  
 
Overige Activiteiten 
Woensdag 29 mei 14:00 u.: 

Bingo in de Palmboom, entree € 3,50 
Donderdag 30 mei 10:00 u.: 

Wandeling Krommenie vanaf  
Tante Tee 

Dinsdag 11 juni 10:00 u.:  
Fietsen met de SVK vanaf Durghorst 

Donderdag 27 juni 10:00 u.: 
Wandeling Krommenie vanaf  

Tante Tee 
Dinsdag 9 juli 10:00 u.: 

Fietsen met de SVK vanaf Durghorst 
 
Meer informatie over de activiteiten van de 
KBO, PCOB en SVK vindt u op onze Facebook-
pagina: KBO Seniorenbelang Zaanstreek.  
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Kerkenpad 2019: IJsselstein en Vianen 
  
In de 20e editie van het Kerkenpad  gaan we 
naar het centrum van Nederland: de plaatsen 
IJsselstein en Vianen. We bezoeken drie 
kerken die heel lang het hoogste punt in de 
regio vormden. 
Langs de rivier de Lek werden kastelen 
gebouwd en daarbij verrezen stadjes omringd 
door grachten en wallen. Beide plaatsen 
kenmerken zich door een compacte 
bouwvorm en de maximale loopafstand is 
1000 meter. We bezoeken in IJsselstein twee 
kerken die beide de naam dragen van de 
H. Nicolaas, patroon van de (zee)varenden: de 
oude Nicolaaskerk, stammende uit de 
Middeleeuwen in al haar robuuste soberheid, 
en de eind negentiende eeuw gebouwde 
‘nieuwe’ Nicolaaskerk, die met haar 
neogotiek, rijke versiering en fantastische 
gebrandschilderde ramen een lust voor het 
oog en het hart is.  
In de middag gaan we naar Vianen. Vroeger 
zag je dat vanuit de file voor de oude smalle 
brug liggen, tegenwoordig razen velen eraan 
voorbij. We bezoeken de Maria ten 
Hemelopnemingkerk. Eigenlijk een 
wonderlijke naam voor een protestantse kerk 
die verwijst naar haar oorsprong van voor de 

Reformatie. Hier is een heel bijzonder 
praalgraf; boven ligt het echtpaar van 
Brederode op het sterfbed en onder hun 
lichamen, opgegeten door de wormen. In dit 
lichte kerkgebouw krijgen we een rondleiding 
en hier houden we onze viering om ook aan 
de tweede titel van deze dag inhoud te geven: 
bedevaart . 
Na een moment ‘van eigen tijd’ stappen we in 
de bus voor de reis naar het dinerbuffet 
waarna we rond 21 uur weer in de Zaanstreek 
terugkeren. We hopen dat velen dit jaar weer 
mee willen gaan op Kerkenpad, Bedevaart, 
Dagje Uit. 
 
Wanneer: donderdag 20 en 27 juni én 
               dinsdag 13 augustus.   
Kosten       € 57,50. 
Aanmelding: alleen schriftelijk, met 
antwoordstrook in een envelop naar 
Blok 1  1561 TA Krommenie of  
mailen naar petrusvis@planet.nl. 
Iedere deelnemer krijgt een schriftelijke 
bevestiging met daarop aangegeven de wijze 
van betalen.  
 
Ko Schuurmans en Matthé Bruijns 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ik/Wij   (naam/ namen ): …  
 
 
ga/gaan mee naar IJsselstein en Vianen 

op donderdag 20 juni   (met Koog en Zaandam) 

op donderdag 27 juni   (Wormerveer en Wormer) 

op dinsdag 13 augustus (Assendelft)          

Doorstrepen wat niet van toepassing is! 

met  ....   personen (bij meer personen graag van  

iedere deelnemer ook adres enz. invullen.)  

Adres: 

Postcode:  

Telefoon: 

evt. email: 

mailto:petrusvis@planet.nl
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Reis naar Rome en Assisi in 2019 
 
Op zondag 31 maart vertrokken we vroeg in 
de morgen met 21 reisgenoten i.p.v. 22 naar 
Rome. Een deelnemer had helaas verstek 
moeten laten gaan, in verband met een 
overlijden in de familie. Dat plaatst je gelijk bij 
de realiteit van het leven. 
Na een klein oponthoud op het vliegveld van 
Rome reden we met een bus naar de stad. 
Voor degenen die er al eerder waren, was het 
een feest van herkenning, voor de 
eerstelingen onder ons een indrukwekkende 
kennismaking met de Eeuwige Stad. Rome is 
een stad van uitersten, heel veel ouds, 
ontzettend veel monumenten, kerken, auto’s 
en mensen. Het is een heel mooie stad maar 
ook heel vies. Het vuil ligt overal te stinken, 
terwijl er in iedere straat afvalbakken staan. 
Het is blijkbaar een sport om het afval naast 
deze bakken te gooien. 
Aan de hand van onze gids Diane, of eigenlijk 
met Diane in onze oren, wandelden we een 
week lang langs de vele bezienswaardigheden 
van Rome en Assisi. Een goede conditie was, 
zoals in de uitnodiging stond, voor deze reis 
inderdaad nodig. Iedere dag liepen wij wel 
zo’n 10 tot 12 kilometer, terwijl onderweg 
vele verhalen en wetenswaardigheden 
werden verteld en uitgelegd. Tijdens deze 
wandelingen en ook in de avond was er 
genoeg ruimte om lekker te eten en dan weer 
bij te komen van de vermoeienissen van de 
dag.  
Een opsomming van alles wat we gezien 
hebben zou veel te veel worden, maar twee 
ervaringen wil ik hier wel delen.  
De eerste was de audiëntie met Paus 
Franciscus. Een heel mooi mens met een 
duidelijke visie en oog voor kinderen. Vlak bij 
ons, tijdens zijn rit over het St. Pietersplein, 
hield hij stil om een klein meisje te knuffelen 
en te zegenen. Wij hadden goed zicht op 
hem. Daarna hield hij een toespraak over zijn 
bezoek aan Marokko en de Marokkaanse 
koning en over toenadering en verzoening 
tussen beide religies en het belang van de 
vrede. Heel indrukwekkend, het was nog lang 

geen Pinksteren, maar je kon alles volgen. 
Voorafgaand aan de audiëntie werden alle 
aanwezige groepen genoemd, ook de St. 
Petrusparochie uit Krommenie.  
De tweede ervaring was in Assisi, waar een 
aantal reisgenoten aanwezig was bij de 
pontificale mis ter ere van de zaligverklaring 
van Carlo Acutis in een stampvolle kerk met 
heel veel diakens, nog meer priesters, 
minstens vijf bisschoppen en de kardinaal van 
Milaan. (Carlo Acutis (1991-2006) was een 
Italiaanse teenager die in de maanden voor 
zijn dood aan leukemie een website opzette 
met documentatie over eucharistische 
wonderen [cvs]). 
Assisi was een heel andere ervaring dan 
Rome. Het was er betrekkelijk rustig en vooral 
heel schoon. Onderweg erheen hadden we 
regen en de dagen erna was het fris. 
 ’s Morgens vroeg was het een genot om door 
de stad te lopen en te genieten van de mooie 
vergezichten. Ook hier hebben we natuurlijk 
de bekende plaatsen bezocht, al dan niet 
onder leiding van de gids. Hier hadden we iets 
meer vrije tijd om zelf rond te lopen.  
De dag van de terugreis was lang, net als de 
eerste dag. De bus werd door de politie van 
de autobaan geplukt, voor een 
routinecontrole. Diane begeleidde ons tot aan 
de douane en pas nadat we deze waren 
gepasseerd, verdween zij in de drukke 
mensenmassa op het vliegveld. Na een iets 
minder rustige vlucht wachtte taxi Jongsma 
ons op Schiphol op, om ons veilig naar huis te 
brengen  
We kunnen terugzien op een geslaagde en 
hele mooie reis. 
 
 Peter Smit  
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Samen een bakkie doen! 
 
Elke woensdagmorgen kunt u van 10:00 u. tot 
12:00 u. terecht bij één van de kerken in 
Krommenie voor gezelligheid en 
ontmoeting. Dit is een gezamenlijk project 
van de Raad van Kerken en de Zonnebloem. 
Gewoon voor een praatje, een spelletje en 
een luisterend oor. Onderstaand vindt u het 
rooster voor de komende periode. 
Wij hopen u te begroeten! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

29 mei Leliekerk, Lisdoddelaan 1 
5 juni  Petruskerk, Snuiverstraat 2 
12 juni Doopsgezinde Vermaning, 

Noorderhoofdstraat 46 
19 juni  Petruskerk, Snuiverstraat 2 
26 juni  Leliekerk, Lisdoddelaan 1 
3 juli  Petruskerk, Snuiverstraat 2 
10 juli Doopsgezinde Vermaning, 

Noorderhoofdstraat 46 
17 juli  Petruskerk, Snuiverstraat 2 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kerkwerkrooster 

maandag 17 juni om 08.30 uur 
maandag   8 juli  om 08.30 uur 
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Uit het Afleesboek van de Sint Petrusparochie 1951,  
nummer 43 
 

22 april 
De vierde zondag na Pasen. Om 12.uur 
onderrichting voor de plechtige H. 
Communie. Mogen wij aan alle betrokken 
ouders nog eens met veel nadruk vragen, dat 
zij er terdege op toezien dat hun kinderen de 
opgegeven catechismuslessen goed van 
buiten leren. Eerst leren en dan spelen!  
 

29 april 
Donderdag Hemelvaartsdag. Verplichtend te 
vieren als zondag . De Hoogmis is dit keer om 
8 uur. Onder de Hoogmis doen de kinderen 
hun eerste H. Communie. Parochianen 
worden vriendelijke verzocht om tijdens de 
Hoogmis 6 banken voor de 
Communiekinderen vrij te laten en de beste 
plaatsen voor de ouders der betrokken 
kinderen.  
 

6 mei 
Heden het feest van de Arbeid voor Hanze en 
K.A.B. Men gelieve heden vóór het Lof de 
gereedschappen en de handelsattributen 
neer te leggen op het St. Jozefaltaar.  
 

13 mei 
Hoogfeest van Pinksteren. Heden de 
gebruikelijke Kermiscollecte ter beschikking 
van pastoor. Deze collecte wordt gezien de 
grote uitgaven, die gedaan moeten worden, 
bijzonder bij U aanbevolen.  
 

20 mei 
Zondag 27 Mei: Plechtige H. Communie onder 
de gezongen H. Mis van 8 uur. De kinderen en 
de Bruidjes moeten een kwartier van te voren 
in de pastorie aanwezig zijn. Parochianen 
worden vriendelijk verzocht om de eerste vijf 
banken voor de kinderen vrij te laten en 
verder de beste plaatsen voor de ouders der 
kinderen.  
 

27 mei 
Donderdag: ’s Avonds om 7 uur het Lof tot 
sluiting van de Meimaand. 8 uur 
bezinningsavond voor de dames. Toewijding 
van alle moeders van de parochie aan Maria. 

10 juni 
Heden collecte voor het uitgaansdagje van 
onze eigen schoolkinderen. Deze collecte 
wordt zeer bijzonder 90bij u aanbevolen. 
Wellicht hebt u nog een prettige herinnering 
aan vroeger en wilt u – ook al hebt u geen 
schoolgaande kinderen – deze collecte eens 
extra gedenken.  
Om 7 uur het Lof, waaronder uitreiking van de 
diploma’s aan degenen die met goed gevolg 
de cursus van 18-jarigen beëindigd hebben.  
Wij vinden het prettig wanneer er reclame 
gemaakt wordt voor verschillende 
Bedevaarten naar Heiloo, maar wij zouden 
het toch betreuren als dit moet geschieden 
ten koste van de oudste en voornaamste 
Bedevaart uitgaande van onze eigen Parochie. 
Breekt niet af wat met zooveel moeite is 
opgebouwd! 
 

17 juni 
Spoorkaartjes en programma’s voor onze 
Parochiële Bedevaart naar Heiloo op zondag 
24 juni zijn heden … te bekomen in het 
Verenigingsgebouw. Wij raden u tevens ten 
zeerste aan een pelgrimsboekje te kopen voor 
de geringe prijs van slechts 10 cents.  
 

24 juni 
Heden de parochiële bedevaart naar Heiloo. 
De trein vertrekt om 946 uur. Om 10 uur de 
Hoogmis in Heiloo. Vertrek van de trein uit 
Heiloo om 16.12 uur.   
 

8 juli 
Maandag 6 augustus hoopt Pater Hooyschuur 
in Udenhout (N.Br.) de H. Priesterwijding te 
ontvangen.  
Op Zondag 12 Augustus hoopt de Weleerw. 
Pater Cherubinus Hooyschuur, Capucijn, in 
onze parochiekerk zijn eerste plechtige H. Mis 
op te dragen. Gaarne willen wij de wijdeling in 
uw aller gebed van harte aanbevelen.  
 
(Samenstelling Corrie van Sijl) 
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Welk egelgedrag? 
 
In Kerk Wereldwijd, tijdschrift voor missie en 
dialoog, lees ik, dat een kloosteroverste in 
Afrika bij de bisschop protesteerde tegen de 
verkrachting van haar medezusters door 
bisdompriesters. Wat deed die bisschop? Hij 
ontsloeg haar.  
 
We gaan naar het oude stadje Xanten. Het ligt 
nog geen vijftig kilometer van Arnhem aan de 
Rijn in Duitsland. Xanten vindt zijn oorsprong 
in het Romeinse Colonia Ulpia Trajana. Je 
vindt er een groot aantal oude gebouwen 
waaronder de gotische dom, toegewijd aan 
Sint Victor. Deze christelijke officier stierf met 
zijn kameraden de marteldood aan het einde 
van de derde eeuw, omdat zij weigerden aan 
de heidense goden te offeren. Bij hun graven 
werd een kerk gebouwd. Vandaar de naam 
Xanten, die een verbastering is van "Ad 
Sanctos” – bij de heiligen.   
 
In 1974 kreeg de kunstenaar Gernot Rumpf 
de opdracht om voor de dom een nieuw 
altaar te maken. Het is opgebouwd uit een 
groot aantal bronzen planten- en 
dierenfiguren, die vanwege hun rijke 
symboliek een plek hebben gekregen. Een van 
de dieren is een egel. Waarom? Vanwege hoe 
hij zich gedraagt als hij bedreigd wordt? Dan 
rolt hij zich op tot een bolletje met naar alle 
kanten zijn stekels. De hond of de kat die met 
het beestje wil spelen of erger laat het 
vervolgens wel uit zijn hoofd om de egel aan 
te pakken.  
 
Onze rooms-katholieke kerk wil nog wel eens 
egelgedrag vertonen. De vele beschuldigingen 
bijvoorbeeld van seksueel misbruik door 
kerkelijke bedienaren – lang of kort geleden – 
hebben geleid tot excuses van een aantal 
kerkleiders, maar anderen zwijgen of laten 
zich in afwerende zin uit en geven de boze 
buitenwereld de schuld. Denk aan onze vorige 
paus Benedictus, die onlangs schreef dat het 
misbruik in de kerk veroorzaakt werd door de 
seksuele revolutie. Zijn het niet net allemaal 

egels? Gelukkig kwam paus Franciscus deze 
dagen met nieuwe richtlijnen om seksueel  
misbruik in  onze kerk daadkrachtig aan te 
pakken. Maar gaan die maatregelen ver 
genoeg in zijn strijd tegen de zogeheten 
"doofpot-bisschoppen"? 
 
In de wereld van de symbolen staat de egel 
voor zelfverdediging en schranderheid.  
Ook voor zelfbescherming, vertrouwen en 
nota bene kindvriendelijkheid! Hadden alle 
daders van kort of lang geleden, die kinderen 
hebben misbruikt, maar eens een bezoek 
gebracht aan het altaar in de Sint Victorkerk 
en de egel ontdekt! 
 
Kunstenaar Gernot Rumpf heeft de egel 
echter allereerst opgenomen omdat hij ook 
symbool is van Christus. De egel vreet 
namelijk slangen op en een slang staat voor al 
wat boos en kwaadaardig is. De egel is 
daarom symbool van Jezus Christus, die 
opstaat uit de dood en zo al het kwaad 
overwint. Graag zou ik alle doofpot-
bisschoppen in de rooms-katholieke kerk 
uitnodigen om een bezoek te brengen aan 
Xanten. Wie weet komen ze dan tot inkeer en 
vertonen zij voortaan geen egelgedrag meer. 
Of beter: een ánder egelgedrag, waardoor zij 
zich openstellen voor kritiek, ruimhartig 
schuld belijden en voortaan, Jezus achterna, 
zich inzetten om al het kwade uit te bannen. 
Om alle slangen binnen en buiten de kerk te 
doden. Wie weet wordt de nu zo verdeelde 
rooms-katholieke kerk dan weer een 
communio, een gemeenschap. Beter nog een 
communio sanctorum, een gemeenschap van 
heiligen, zoals de eerste christenen genoemd 
werden. Dat alles zouden de prelaten kunnen 
leren in Xanten, Ad Sanctos – bij de heiligen. 
Als zij niet willen gaan, ga dan zelf maar. Er 
valt rond het indrukwekkende altaar in de 
dom van Sint Victor veel te leren én af te 
leren, want maken wij niet ook deel uit van 
die broze communio sanctorum? 
 
Ko Schuurmans, pastor 


