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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 2 september. U kunt uw bijdragen 
aanleveren tot 19 augustus. 
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 
 

Maria Magdalena 
 

In onze parochieregio zijn twee kerken naar 
Maria Magdalena vernoemd, twee kerken die 
op enkele kilometers afstand van elkaar 
liggen. De een staat in Wormer, en vanuit 
Wormer zie je de kerktoren van de Maria 
Magdalena kerk in ’t Kalf.  
Zou er een reden zijn, waarom twee kerken 
die zo dicht bij elkaar liggen aan haar zijn 
gewijd? Wie het weet mag het zeggen. 
 

In de Bijbel wordt Maria uit Magdala enkele 
keren bij naam genoemd. Magdala was een 
plaats aan de westoever van het meer van 
Galilea, ten zuiden van Kafarnaüm. De 
Evangelist Lucas noemt haar in zijn 
evangelieverhaal (8,2). Een groep vrouwen 
volgt Jezus, onder hen is Maria. Vervolgens 
schrijft Lucas dat uit haar zeven duivels zijn 
uitgedreven. Over wat er precies is gebeurd 
en waarom horen we verder niets.  
 

Het verhaal van Lucas over de zeven duivels 
was voer voor allerlei speculaties. Wat zou er 
aan de hand zijn geweest? Er wordt over haar 
gezegd dat zij veel heeft gezondigd. Was zij 
bezeten? Of misschien wel een prostituee?  
Uit al die speculaties is in de loop der tijd 
letterlijk en figuurlijk een beeld van haar 

gevormd. Ze wordt afgebeeld als een 
onverzorgde vrouw met verwarde haren.  
 

Intussen mag er dan wel veel gespeculeerd 
zijn over haar verleden, Lucas en de andere 
evangelisten kijken meer naar haar toekomst: 
Maria is bevrijd van het verleden. Op 
paasmorgen is zij de eerste die van de 
verrijzenis zal getuigen, de eerste ook die de 
verrezen Jezus zal zien. 
 

Wat met Maria Magdalena wordt gedaan, 
gebeurt nu nog steeds. Het is gemakkelijk om 
op het verleden te blijven wijzen. Het is 
gemakkelijk om op fouten terug te komen. 
Het is dan alsof je mensen zoals Maria van 
Magdala weer terugduwt in hun verleden.  
Na alles wat er is gebeurd, is het beter om te 
kijken naar hun toekomst.  
 

Op 22 juli wordt de feestdag van Maria 
Magdalena gevierd. Dat is een feest voor 
iedereen die zich bevrijd voelt van het 
verleden en naar de toekomst kijkt. Een feest 
voor iedereen, die net zoals zij getuigt van de 
bevrijdende boodschap van de verrijzenis. 
 
kapelaan Nico Kerssens  

 

Gezamenlijke vormselviering 
 
Op de avond van de langste dag van het 
jaar hebben we in de goedgevulde Maria 
Magdalenakerk te Wormer de 
vormselviering gehouden voor tien 
jongelui uit de verschillende parochies te 
weten: de Jozef te Zaandam, de Petrus te 
Krommenie, Onze Lieve Vrouwe Geboorte 
te Wormerveer en bovengenoemde kerk.  
Deken Cassée zou de vormheer zijn, maar 
een ingrijpende diagnose betreffende zijn 
gezondheid heeft hem helaas moeten 
doen besluiten de toezegging in te 
trekken.  
 
 

 
Gelukkig was deken Bakker bereid de taak  
binnen zo’n korte periode over te nemen 
waarvoor we hem zeer dankbaar zijn.  
Het koor All Ages verzorgde de muzikale 
begeleiding met mooie zang en deken 
Bakker hield een inspirerende 
overweging. We kunnen terugkijken op 
een geslaagde viering. 
Hopelijk hebben we de jongelui een 
stukje op een inspirerende weg kunnen 
zetten. 
Allen die aan de voorbereiding en de 
viering hebben meegewerkt, hartelijke 
dank.  
Frans Hofstra 
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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 – St. Petrus 
Contact adres: Dorpsstraat 570, 1566 BZ Assendelft 
Email: kerkbestuur.pvz@gmail.com 
 
Hieronder een samenvatting van wat o.a. 
besproken en afgehandeld is in de 
bestuursvergadering van 25 juni. 
 
Pastoraal 
In de Maria Magdalenakerk en de Bonifatius 
zijn kortgeleden 15 jongeren gevormd. We 
hopen dat ze een mooie en gezegende 
toekomst tegemoet gaan. 
Kapelaan Nico Kerssens woont inmiddels in de 
pastorie van Wormer. Er wordt in de pastorie 
nog hard gewerkt aan het interieur.  
 
Huishoudelijk reglement 
De Beleidsnotitie van de parochies van Zuid 
en het Huishoudelijk Reglement van Noord 
zijn samengevoegd en geüpdatet tot een 
beschrijving van de verhoudingen en de 
verantwoordelijkheden van het bestuur en de 
lokale parochieraden  
De concept versie van het nieuwe 
Huishoudelijk Reglement zal nu eerst worden 
aangeboden en besproken binnen de 
parochieraden c.q. parochieteams. De 
verbeterpunten die daaruit voortkomen 
worden in de volgende bestuursvergadering 
besproken. 
 
Kerkenvisie  
Dit betreft de pilot van de gemeente Zaanstad 
om te komen tot een visie over hoe om te 
gaan met het onroerend kerkelijk erfgoed. 
Een werkgroep van de gemeente Zaanstad 
heeft hiervoor een grote vragenlijst 
opgesteld. Het Bisdom heeft duidelijk uitleg 
gegeven over hoe om te gaan met bepaalde 
informatie in deze en waarom dit belangrijk is. 
Het betreft dan specifieke informatie die van 
invloed kan zijn op de economische waarde 
van kerkgebouwen. 

 
Risico Inventarisatie 
Deze is nu helemaal klaar en in z’n geheel 
naar het bisdom verzonden. 
 
Verkoop 
De biedingen op de kerk van de Martelaren in 
Koog aan de Zaan zijn inmiddels bekend. 
Binnen de parochieraad van de Martelaren 
zijn deze in een overleg met pastoor Floris en 
pastor Matthé besproken. Hieruit is een 
advies gevormd dat naar de bestuursleden is 
gestuurd. Het bestuur heeft dit advies 
overgenomen. Er wordt nu door de notaris 
een concept koopcontract opgesteld met de 
betreffende koper. 
Voor de verkoop van de kerk van de OLV- 
Geboorte parochie in Wormerveer zijn 
inmiddels twee kijkdagen geweest. Op 5 juli is 
de sluitingsdag van de biedingen.  
 
Communicatie 
In de huidige situatie zijn in het kerkbestuur 
een aantal parochies niet door een 
parochiaan vertegenwoordigd. Voor de 
uitwisseling van informatie is het daarom 
extra belangrijk dat een van de pastores 
uitgenodigd wordt voor de vergaderingen van 
de parochieraden c.q. parochieteams. 
Gelukkig was er deze keer wel een interim-
vertegenwoordiging uit Wormer. 
Op 1 oktober is een gezamenlijke bijeenkomst 
van het bestuur met de parochieraden, 
parochieteams, en de pastores van de regio.  
 
Namens het bestuur, 
 
 
 
 
Marga Breed

 
 

mailto:kerkbestuur.pvz@gmail.com
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Kerkgebouw Martelaren van Gorcum parochie 
 

Op zondag 17 maart was er in de 
Martelarenkerk na de viering een 
informatiebijeenkomst voor de parochianen 
over de noodzakelijke verkoop van het 
kerkgebouw. Brantjes makelaars heeft de 
opdracht voor verkoop gekregen. Die heeft 
voor de verkoop een brochure en een filmpje 
van de kerk gemaakt. In de brochure staan 
o.m.: een stukje historie, kadastrale gegevens, 
foto’s en plattegronden.  
Het gebouw is een gemeentelijk monument. 
Daarom moet het uiterlijk behouden blijven. 
 

 
 
Voortgang verkoop 
Er is inmiddels een kijkochtend en een 
kijkmiddag geweest. Daar is goed gebruik van 
gemaakt. De makelaar spreekt van veel 
interesse voor het kerkgebouw. 
Geïnteresseerden konden een inschrijving 
doen. Bij het bedrag moest ook aangegeven 
worden wat men van plan is met het gebouw.  
 

Op 20 mei werden bij de notaris de 
enveloppen met de biedingen opengemaakt.  

Intussen hebben de parochieraad en het 
gezamenlijk kerkbestuur Zaanstreek besloten 
in zee te gaan met een partij die een sociale 
invulling van de kerkruimte nastreeft. Maar 
verdere uitwerking van de plannen vraagt 
zeker nog enige tijd. Inmiddels is men wel 
druk bezig met opruimen en dat zou iedereen 
van tijd tot tijd moeten doen. 
 
Voortbestaan parochiegemeenschap 
Een aantal leden van de parochieraad is 
samen met Matthé Bruijns en Ko Schuurmans 
gaan kijken of het BWZ-gebouw 
(Belangenvereniging WAO Zaanstad), 
Pinkstraat 14, 1541 HD Koog aan de Zaan, een 
geschikte locatie is om te gebruiken voor 
vieringen, zodat de parochiegemeenschap 
kan blijven bestaan. 
De gemeente had plannen om dit gebouw te 
slopen, maar het BWZ-bestuur heeft de 
gemeente op andere gedachten weten te 
brengen. En nieuwe huurders zijn zeer 
welkom. Positief is: 
- het is vlakbij de kerk, 
- op dinsdag, woensdagavond en zondag zijn 
  er ruimtes beschikbaar, 
- er is kantoorruimte en wat bergruimte, 
- er is een keuken en er zijn 2 toiletten, 
- er kunnen genoeg mensen in de zaal voor 
  normale zondagse vieringen, 
- er is wat eigen parkeerruimte, 
- pastoor Kat van onze parochie heeft in 1960 
  de eerste steen gelegd, 
- voor bijzondere vieringen (begrafenis, 
  kerstmis, Pasen e.d.) kan gebruik gemaakt  
  worden van kerkgebouwen in de omgeving. 
 
Redactie Samenklanken 
 
In de parochie Wormerveer loopt ook een 
verkooptraject. De inschrijvingen zijn bij het 
maken van dit nummer nog niet bekend.  
In ieder geval  krijgt ons jaarthema ‘Omzien 
naar de ander’ zo wel een heel bijzondere 
invulling.
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Voor jong en voor oud(er) 

Het begint klein … 
 

Jezus liep met zijn leerlingen te wandelen. Ze 
kwamen bij een plek waar mensen 
groentetuinen hadden aangelegd. 
 
In een van de tuinen stond een grote struik. 
‘Mooi, hè,’ zei Jezus. ‘Enig idee wat voor 
struik dat is?’ 
 

       

 
 

‘Een mosterdstruik!’ riepen ze in koor. 
Makkelijke vraag, die struiken stonden overal, 
vooral in het gebied waar ze zelf woonden. Ze 
gaven piepkleine zwarte zaadjes. Die gingen 
als smaakmakers bij de groente die de 
mensen toen inmaakten. Inmaken is groente 
luchtdicht in potten stoppen, zodat je die kunt 
bewaren.  
 
‘Als ik ziek was, verstopte mijn moeder altijd 
een mosterdzaadje in mijn eten. Dan dacht ze 
dat ik sneller beter zou worden’, zei Petrus. 
 
‘Dat is ook echt zo,’ wist Jacobus. 
 
‘Mooie struik, vinden jullie niet?” 
 
‘Er zijn veel grotere dan deze,’ zei Petrus, ‘wel 
twee keer zo groot als een mens!’ 
 
‘Precies, daar wilde ik het over hebben. Leg 
eens wat van die zwarte zaadjes op je hand en 
kijk eens goed’ 
 
Jezus strooide wat mosterdzaad op hun 
handen. 
 

 
 
‘Piepklein, maar wat een grote struik kan er 
uit groeien. Veel groter dan veel andere 
struiken!’ 
 
‘Daar moet je wel geduld voor hebben. Het 
duurt jaren voor je zo’n grote struik hebt..’ 
zeiden de leerlingen. 
 
‘Ja, maar het begint met zo’n minikorreltje!’  
 
‘Waarom hebben we het hierover?’ vroeg een 
van de leerlingen. 
 
‘Nou’, zei Jezus, ‘zo gaat het ook met het 
geloof. Ook dat begint klein, bij een paar 
mensen. Maar het maakt grote dingen 
mogelijk. Het geloof maakt dat het anders kan 
toegaan in de wereld dan nu gebeurt’. 
 
(vrij naar Trefwoord bovenbouw 2009-
2010/4) 
 

 
 

Wees dus nooit moedeloos als je iets wilt 
veranderen in de wereld.  
Ben je  bijvoorbeeld ongerust over de ‘plastic 
soep’? Praat met je ouders, ruim zelf plastic 
op op het strand, in het park en op het 
speelplein.  
Als iedereen drie stukjes zwerfafval per dag 
opraapt, wordt het echt schoon!  
Je kan als klein mens verschil maken, dat wilde 
Jezus vertellen met het mosterdzaadje! 
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MIVA deurcollecte 2019  
 
Op 24 en 25 augustus vindt de MIVA-collecte 
in de katholieke kerken plaats. Dit jaar vragen 
wij uw aandacht voor meisjes in Kameroen.   
 
De bestemming van Zuster Clementine  
Zuster Clementine woont in Bangang, 
Kameroen. De inwoners van dit gebied 
hebben sterk geleden onder de gevolgen van 
de ziekte aids. Een hele generatie 
volwassenen is verloren gegaan. Hun 
kinderen zijn eenzaam achtergebleven zonder 
ouders. Zuster Clementine trekt zich het lot 
van deze kinderen aan.  
 
Vaardigheden voor een toekomst.  
De achtergestelde meisjes krijgen hulp in het 
ontwikkelen van hun vaardigheden. In een 
sober klooster, geen stromend water, geen  
toilet, soms elektriciteit vangt Zuster 
Clementine deze meisjes op. Ze krijgen 
naailes, computerles of leren voor kapster. 
Dankzij Zuster Clementine hebben zij weer 
kans op een mooie toekomst. Zuster 
Clementine: ‘Een glimlach toveren op het 
gezicht van de meisjes, daar doe ik het voor’. 
Zuster Clementine bezoekt ook kansarme 
gezinnen en kinderen. Zij geeft ze de zorg die 
zo hard nodig is. 
 
Marvelous kan nu staan  
De 3-jarige Marvelous is geboren met een 
afwijking aan haar benen. Zuster Clementine 
zorgde dat ze geopereerd kon worden. Met 
een auto van MIVA kon zij Marvelous en haar 
familie bereiken.  
In Kameroen zijn er gelukkig meer mensen als 
Zuster Clementine. Voor hen zijn er in 2019 
nog zes auto’s nodig.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Over MIVA  

In veel landen zijn basisvoorzieningen als 
gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar 
voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er 
lokale mensen die zich inzetten om anderen 
te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen 
met onmisbare vervoers- en 
communicatiemiddelen.  
 

Geef dus gul in het weekend van  
24 en 25 augustus! 
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Wees een oor dat luistert! 
 
‘Wat de wijze voor zichzelf wenst is een oor 
dat luistert!’ luidt een spreuk, die ons wordt 
toegeroepen uit het bijbelboek de Wijsheid 
van Jezus Sirach (3,29). Wijs worden: dat 
willen we wel! Dus open die oren! Maar zo 
eenvoudig is het niet. Wat het betekent om je 
oren te gebruiken leren wij allereerst van 
God. In het boek Exodus (2,23-25) horen wij:  
‘De Israëlieten gingen nog altijd onder 
dwangarbeid gebukt. Ze klaagden luid en hun 
hulpgeroep steeg op naar God. God hoorde 
hun jammerkreten ...Hij zag hoe de Israëlieten 
moesten lijden en trok zich hun lot aan’. 
Wat horen wij? God hoort het hulpgeroep en 
dit horen wordt door Hem omgezet in 
bevrijdend handelen. Daarnaast betekent 
horen tegelijkertijd ook zien. Ook dat leren wij 
van God: Hij zág hoe de Israëlieten moesten 
lijden!  
God heeft een open oor. Ook wij moeten – 
Hem achterna – onze oren openen. Het oor 
dat zich opent, is de mens die zich opent voor 
God en dus voor zijn medemens. Het oor dat 
zich afsluit slaat op de mens die van God niet 
wil horen en dus ook niet van zijn medemens. 
Wie doof is of zich doof houdt hoort dus niet 
het bevrijdend woord van God. 
‘Leuk hoor’, mompelt iemand. ‘Ik word zo 
doof als een kwartel. Gaat het woord van God 
nu aan mij voorbij, mag ik niet meer 
meedoen?’ Wees gerust, het gaat er niet om 
of je gehoororgaan functioneert. Als dat niet 
zo is kun je er niks aan doen. De bijbel leert 
ons dat je heel goed kunt horen ook al heb je 
een gehoorapparaat. 
Neem nu Jacob Zeeman zaliger gedachtenis. 
Hij was zo doof als wat en zat in de kerk altijd 
op de eerste rij om maar geen woord te 
hoeven missen. Hij keek de woorden bijna uit 
je mond en was zo een uiterst aandachtige 
kerkganger. Het gehoorde woord zong hij 
vervolgens vol enthousiasme uit. Maar ja, 
omdat hij zo doof was, was het niet altijd 
even zuiver en precies in de maat. Dat 
vergaven we hem echter graag en het is mij 
veel liever dan wanneer een prachtig 

zingende soliste de kerkgangers in feite de 
mond snoert. Het verhaal is daarmee niet af.  
 
Jacob Zeeman was in het dagelijks leven een 
goed mens. Zijn handen deden wat zij vonden 
om te doen voor de mensen om hem heen. 
Ook al was Jacob zo doof als wat, hij kon dus 
uitstekend horen!  
 
Een kerk met een goede akoestiek is prachtig, 
maar belangrijker is de vraag: doen de 
mensen in de dagen na de viering ook wat ze 
gehoord hebben? Akoestiek komt immers van 
het Griekse werkwoord akoe-oo dat in het 
Nieuwe Testament, waar het veel voorkomt, 
goed horen, begrijpen betekent. Oftewel: 
horen in de letterlijke zin van ‘ik kan het goed 
verstaan’, is niet genoeg. Horen krijgt altijd 
een vervolg in het doen van Gods woord. Of 
we goed gehoord hebben, of de akoestiek 
ècht goed is, zal blijken uit onze daden door 
de week. Dan zal duidelijk mogen worden of 
we wijze en verstandige mensen zijn. 
Als je mensen nabij wilt zijn, dan gaat het 
allereerst niet om de woorden die je spreekt 
maar of je goed kunt luisteren. Of je een en al 
oor bent. Dat betekent nu ook weer niet dat 
je hoeft te volstaan met ja, nee en ahum. Je 
mag op een goed gekozen moment natuurlijk 
van je betrokkenheid en mededogen 
getuigen. En uiteindelijk mag je ook spreken 
over de goedheid van God, zijn 
vergevingsgezindheid en zijn trouw aan 
mensen, vooral aan mensen in nood.  
Of je werkelijk de ander in jouw horen nabij 
bent zal nadien moeten blijken uit: heb je 
hem of haar trouw bezocht? Heb je getracht 
een eindje mee te lopen? Niet aan hun lot 
overgelaten?  
Een versregel uit een openingslied vat het 
helder samen: 
Als tegenstem klinkt hier Uw Woord, 
zo dwars en dikwijls ongehoord. 
Doe alle oren opengaan 
om met ons hart U te verstaan! 
 
Ko Schuurmans, pastor 
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De vieringen in Regio Zaanstreek 
 H.H. 

Martelaren 
van Gorcum 
Koog a/d Zaan 

St. Petrus  
 
Krommenie 

H. Maria 
Magdalena 
Wormer 

Onze Lieve Vrouw 
Geboorte 
Wormerveer 

H. Bonifatius 
 
Zaandam 

H. Jozef 
 
Zaandam 

H. Maria 
Magdalena 
‘t Kalf Zaandam 

H. Odulphus 
 
Assendelft 

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. 
R. Casalod 
Zomerkoor 

Woord&Comm.  
A. Dijkers 
Samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 
Samenzang 

Woord&Comm. 
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

Eucharistie 
N. Kerssens 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
St. Caeciliakoor 

Za 27-7  Eucharistie  
G. Noom 
Samenzang 

  Geen viering 
i.v.m. concert 

  Eucharistie 
N. Kerssens 

Zo 28-7 
17e zond 
dh jaar 

Eucharistie  
N. Kerssens 
samenzang 

Woord&Comm. 
S. Baars 
Rotsvast 

DOP  
Zomerkoor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Woord&Comm. 
R. Casalod 
Gemengd koor 

Eucharistie 
B. Dijkman 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
St. Caeciliakoor 

Za 3-8  Woord&Comm. 
T. Molenaar 
Samenzang 

  Eucharistie 
N. Kerssens 

  Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo 4-8. 
18ezond 
dh jaar 

Woord&Comm. 
K. Schuurmans 
samenzang 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
St. Caecilia 

Woord&Comm.
T. Molenaar 
Zomerkoor 

Woord&Comm. 
S. Baars 
Samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 
Samenzang 

Woord&Comm. 
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Za 10-8  Eucharistie 
G. Noom 
Rotsvast 

  Eucharistie 
A. Goedhart 

  Eucharistie 
N. Kerssens 

Zo 11-8 
19ezond 
 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
Samenzang 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caecilia 

Woord&Comm.
T. Molenaar 
Zomerkoor 

Eucharistie 
G. Noom 
Samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 

DOP  
Gemengd koor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
St. Caeciliakoor 

Za 17-8  Woord&Comm. 
M. Bruijns 
Samenzang 

  Eucharistie 
N. Kerssens 

  Eucharistie 
F. Bunschoten 
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 H.H. 
Martelaren 
van Gorcum 
Koog a/d Zaan 

St. Petrus  
 
Krommenie 

H. Maria 
Magdalena 
Wormer 

Onze Lieve Vrouw 
Geboorte 
Wormerveer 

H. Bonifatius 
 
Zaandam 

H. Jozef 
 
Zaandam 

H. Maria 
Magdalena 
‘t Kalf Zaandam 

H. Odulphus 
 
Assendelft 

Zo 18-8 
Maria 
Hemelvrt 
 

Woord&Comm. 
S. Baars 
samenzang 

DOP  
St. Caecilia 

DOP  
Zomerkoor 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
Samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 
Con Amore 

Woord&Comm. 
W. Waardijk 
Gemengd koor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
St. Caeciliakoor 

Za 24-8  Woord&Comm. 
M. Bruijns 
Samenzang 

  Eucharistie 
A. Goedhart 

Woord&Comm. 
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

 Eucharistie 
N. Kerssens 

Zo 25-8 
21e zond 
dh jaar 

Woord&Comm. 
A. Dijkers 
samenzang 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
Rotsvast 

Eucharistie  
F. Bunschoten 
Zomerkoor 

Woord&Comm. 
S. Baars 
Samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 
Ars Musica 

 Eucharistie 
N. Beemster 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
St. Caeciliakoor 

Za 31-8  Woord&Comm. 
M. Bruijns 
Samenzang 

  Eucharistie 
N. Kerssens 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
Gemengd koor 

 Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo 1-9 
22e zond 
dh jaar 

Woord&Comm. 
T. Molenaar 
samenzang 

Woord&Comm. 
K. Schuurmans 
St. Caecilia 

Woord&Comm. 
R. Casalod 
CC of AA 

Woord&Comm. 
A. Dijkers 
Samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 
Con Amore 

 Eucharistie 
N. Kerssens 
Liturgiekoor 

Odulphusfeest 
Eucharistie 
F. Bunschoten 
St. Caeciliakoor 

Za 7-9  Woord&Comm. 
M. Bruijns 
Rotsvast 

  Eucharistie 
A. Goedhart 

Woord&Comm. 
W. Waardijk 
Gemengd koor 

 Eucharistie 
N. Kerssens 

Zo 8-9 
23e zond 
dh jaar 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
samenzang 

Woord&Comm. 
T. Molenaar 
St. Caecilia 

DOP viering 
AA of CC 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
Samenzang  

Eucharistie 
A. Goedhart 

Woord&Comm. 
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
St. Caeciliakoor 

 
Aanvangstijden op zondag om 10.00 u 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 
 

 
 
 

   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 

     

   17e zondag door het jaar  
Vrijdag 26 juli 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 27 juli 19:00 Eucharistieviering met Samenzang 

   Voorganger: Pater G. Noom  
Zondag 28 juli 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 

   Voorganger: Pastor S. Baars  

     

   18e zondag door het jaar  
Vrijdag 2 augustus 15:30 Eucharistieviering in Rosariumhorst 

   Voorganger: Kapelaan N. Kerssens 
Zaterdag 3 augustus 19:00 Woord- en Communieviering met Samenzang 

   Voorganger: Pastor T. Molenaar 
Zondag 4 augustus 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  

     

   19e zondag door het jaar  
Vrijdag 9 augustus 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 10 augustus 19:00 Eucharistieviering m.m.v. Rotsvast 
   Voorganger: Pater G. Noom  

Zondag 11 augustus 10:00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Kapelaan N. Kerssens 

     

   Maria ten Hemelopneming  
Vrijdag 16 augustus 15:30 Oecumenische viering in Rosariumhorst 

   Verzorgd door de Baptisten gemeente 
Zaterdag 17 augustus 19:00 Woord- en Communieviering met Samenzang 

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

   Verzorgd door parochianen 
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   21e zondag door het jaar  

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

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
Zondag 25 augustus 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
     

   22e zondag door het jaar  

Vrijdag 30 augustus 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 
Zaterdag 31 augustus 19:00 Woord- en Communieviering met Samenzang 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
Zondag 1 september 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor K. Schuurmans 
      

   23e zondag door het jaar  
Vrijdag 6 september 15:30 Woord- en communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 7 september 19:00 Woord- en communieviering m.m.v. Rotsvast 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns  

Zondag 8 september 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorganger: Pastor T. Molenaar 

     

 
 
 
 

Zomer-Exodus 
 
Mensen gaan op tocht 
goed uitgerust 
of als pelgrim alleen met een stok. 
 
Zomertijd 
Geeft ruimte aan leven 
Een moment stilstaan in jouw tijd 
terugkomen bij wie je eigenlijk bent 
herboren worden uit nieuwe verten. 
 
Nieuwe dagen anders zien 
je verwonderend 
over Gods droom 
over jezelf 
en over de wereld om je heen.  
 

 
 
 
 
 
Er komt een dag dat je verder trekt 
uitgerust en toegerust 
met meer dan een stok 
nieuwe energie om verder te gáán. 
Goed geaard 
door nieuwe grond onder je voeten. 
 
 
 
Ria Casalod Brakenhoff 
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In Memoriam 
 

 
Anita Kroon-Leering 
Maandag 24 juni is Anita Kroon-Leering 
overleden. Op 19 juni heeft zij de 56 
levensjaren vol gemaakt. Ze werd geboren als 
tweede dochter in het gezin van vier meisjes 
van Henk en Ans Leering. Anita ging leren 
voor de zorg en werkte in de Noordse Balk. Ze 
leerde Gerard Kroon kennen en in 1984 
trouwden zij elkaar, zij woonden vele jaren 
aan de Prins Hendrikstraat. Twee zonen 
werden er geboren. Zij vertelden over een 
moeder die vol zorg voor haar gezin was. 
Trots was ze op wat haar beide kinderen ieder 
op hun eigen wijze deden. Er kwamen 
schoondochters bij en ze werden de gelukkige 
grootouders van een kleindochter. De 
oppasdag was voor oma een hoogtepunt van 
de week. Al weer heel wat jaren geleden 
beperkte haar lichaam haar in werken in de 
zorg, ze werd daarvoor afgekeurd. Maar 
zorgen bleef zij, haar ouders mochten dat 
zeer zeker ervaren. Er was een camper waar 
ze mee op reis gingen, maar haar thuis was in 
Krommenie. Zes weken voor haar overlijden 
kwam na een periode van klachten de 
diagnose van kanker op diverse plaatsen in 
haar lichaam. De plannen voor behandeling  

 
werden telkens weer ingehaald door de 
ziekte.  
Het lag in haar aard om veel te willen regelen 
en haar gezin te ontzorgen voordat ze dit 
leven moest loslaten. Zo dacht ze na over het 
afscheid en proefde en koos ze zelf de 
chocolaatjes bij de koffie. De snel 
toenemende vermoeidheid maakte het 
moeilijk om nog mensen te ontvangen. Haar 
leven overziende zei Anita: ‘Als ik het over kon 
doen, dan zou ik het weer zo doen.’ 
Als tekst voor haar afscheid koos zij: ‘Wat je in 
je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt…’ 
Haar moeder Ans koos en las de tekst uit de 
Bijbel over de sterke vrouw. Haar naam hangt 
op het gedachtenisbord in de kerk op een 
kruisje waarvan vader Henk er al zo veel heeft 
gemaakt. 
De kerk was op die warme zomeravond eind 
juni meer dan gevuld met mensen die met 
hun aanwezigheid lieten zien waarin Anita van 
betekenis is geweest. Hoe goed is het dat we 
als mensen kunnen laten zien wat we met 
elkaar ervaren. De volgende dag is haar 
lichaam gecremeerd. 
 
Matthé Bruijns 

 
 

 
GEBEDSINTENTIES 

 
 

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  
Theo Johannes Mollee (jaardienst), Gerda 
Mollee-Rekelhof, Johan Friedrichs en Corrie 
Friedrichs-Swagerman, Doortje Wijker-van 
Batum, Truus Brussel-van ’t Ent, Lau Mirck, 
Nico Nielen, Henk Elings en zoon Roy Elings, 
Jansje Roet-de Graaf, overleden familie van 
Gerven-Kaskes. 
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Zaterdag 20 juli  
Martha Greuter-Baltes en Rinus Greuter, Tiny 
Uitentuis, Tonie van der Hut. 
 

Zondag 21 juli  
Gerard Kerkhoff, Kees van ’t Hoff, Jo Kee-
Graaf, Bets Arens-Neele, Wim van Doorn. 
 

Vrijdag 26 juli Rosariumhorst  
Nieck Oud en zoon Jack. 
 

Zaterdag 27 juli    
Toos Jak-Jongkind, Corrie Neeft-Beers. 
 

Zondag 28 juli  
Nicolaas Al en Christina Jacoba Al-Maijer, Joop 
Al en Truus Al-van der Maat, Nico Al, Theun 
Hoekstra, Henk Nielen, Marie van Ingen-
Elshuis, Frans Noom en Henny Noom-Kruiver, 
Henk Sombroek, Nel van Diepen-Noom. 
 

Vrijdag 2 augustus Rosariumhorst  
Guurtje Hoogeboom-Mettes, Piet Boon. 
 

Zaterdag 3 augustus  
Ton Joosen, Cor Hoogeboom, Agnes Vrouwe-
Kleij, Martinus Tjipjes en Cornelia Tjipjes-
Schut. 
 

Zondag 4 augustus  
Annie Neelen-Godrie (jaardienst), uit 
dankbaarheid bij gelegenheid van de 100ste 
verjaardag van Nic Rijkhoff, Agatha Rijkhoff-
Schavemaker en overleden familie Rijkhoff-
Schavemaker, Jan Koning en overleden 
familieleden, Annie, Piet, Kees en Nico 
Vrouwe, Ad Pollemans en Johanna Pollemans-
Verzet, Ans Hartman-van Nynatten, Atie 
Rijkhoff-Nielen, Nico Nielen, Ad Melsen, Gre 
Apeldoorn-Kramer en zoon Gert. 
 

Zaterdag 10 augustus  
Annie Neelen-Godrie, familie Beek-Dallee, 
Dick Mosch en overleden familie, Nel van 
Diepen-Noom, Trien Boon-Dekkers en Koos 
Boon, Cornelia Neeft-Beentjes en Cornelis 
Neeft, Wil Strengman. 
 

Zondag 11 augustus  
Johan Friedrichs en Corrie Friedrichs-
Swagerman, Doortje Wijker-van Batum, 
Nicolaas Boon en zoon Gert-Jan. 

Zaterdag 17 augustus  
Cor Hoogeboom, Theo Kramer en overleden 
familie Kramer-Vink, Jan de Graaf en dochter 
Marjon, ouders Nielen, ouders de Graaf, Wim 
en Rie Langhout-Meester. 
 

Zondag 18 augustus  
Piet van Diepen, Gerard Kerkhoff, Lau Mirck, 
overleden familie Dijkstra-Boon, Jo Kee-Graaf, 
Bets Arens-Neele, Wim van Doorn, Tonie van 
der Hut. 
 

Vrijdag 23 augustus Rosariumhorst   
Nieck Oud en zoon Jack. 
 

Zaterdag 24 augustus  
Theodorus en Cornelia Jak -van Steen, Guus 
en Tiny Jak-Brakenhoff, Toos Jak-Jongkind, Ge 
Mulder, Kees van ’t Hoff.  
 

Zondag 25 augustus  
Henk Nielen, Marie van Ingen-Elshuis, Frans 
Noom en Henny Noom-Kruiver, Henk 
Sombroek, Truus Brussel-van ’t Ent, Kees en 
Bep Waij-Molenaar.  
 

Zaterdag 31 augustus  
Tiny Uitentuis, Corrie Neeft-Beers.  
 

Zondag 1 september  
Jan Breeuwer en Henny Breeuwer-Visser, 
ouders Kraakman-Borst. 
 

Vrijdag 6 september Rosariumhorst    
Guurtje Hoogeboom-Mettes, Piet Boon. 
 

Zaterdag 7 september  
Ton Joosen, Cor Hoogeboom, Agnes Vrouwe-
Kleij, Martinus Tjipjes en Cornelia Tjipjes-
Schut, Nel van Diepen-Noom, Cornelia Neeft-
Beentjes en Cornelis Neeft, Wil Strengman. 
 

Zondag 8 september  
Jan Koning en overleden familieleden, Annie, 
Piet, Kees en Nico Vrouwe, Ad Pollemans en 
Johanna Pollemans-Verzet, Ans Hartman-van 
Nynanten, Jaap Noom, Nico Nielen, overleden 
familie van Gerven-Kaskes, Piet Opdam, Gre 
Apeldoorn-Kramer en zoon Gert.  

 
 



14 
 

Bij de zomer en daarna 
 

In één van de parochies waar ik mag komen 
hadden we laatst een ‘slotviering’. Ik vind dat 
een wat ongelukkige naam. Er klinkt iets in 
door van voorlopig is het even afgelopen tot 
aan de start. In vroeger dagen was er een 
duidelijke vakantieperiode met de bouwvak 
als hoogtepunt. Door de vakantiespreiding is 
er veel minder van een piek sprake en bij de 
doorsnee kerkbezoekers loopt de 
vakantieperiode van mei tot eind september 
en dan komt de herfstvakantie er al weer aan. 
In een andere parochie stopt het koor in de 
maanden juli en augustus, terwijl in juni en 
september meer dan dat halve koor op 
vakantie is en in de hoogzomermaanden juist 
thuis. Een dergelijke golfbeweging zien wij 
ook in de Petrus bij het kerkbezoek. Moraal 
van het verhaal: we gaan niet dicht, we zijn 
iedere zaterdag en zondag open dankzij vele 
mensen die er telkens weer voor zorgen dat 
we kerk kunnen zijn en blijven. En daarvoor 
een welgemeend woord van dank. 
Wij zelf zijn nog steeds en voorlopig wel 
gebonden aan de schoolvakanties en gaan de 
eerste drie weken van de grote vakantie. 
Begin augustus zijn we weer thuis. 
 

Er zijn een aantal zaken om misschien alvast 
op de kalender in te vullen. 
Op zaterdag 14 september staat de Raad van 
Kerken weer op de najaarsbraderie. We 
zoeken nog mensen die een uurtje de kraam 
willen bemensen. 
De volgende dag, 15 september, is de 
jaarlijkse openlucht kerkdienst, ditmaal weer 
op het schoolplein bij de Kaaikhof. Voor de 
muzikale omlijsting zorgt het Saens Harmonie 

Orkest en we beginnen buiten altijd om 10:30 
uur. 
 
De week daarna, op zondag 22 september, 
houden we onze startviering. In het tweede 
deel van de middag is er dan de jaarlijkse 
barbecue. In de nieuwe Rots die in de eerste 
week van september verschijnt is daar meer 
over te lezen.  
 
Voor het najaar is het alvast goed om te 
weten dat u op vrijdagavond 1 november een 
kruisje kunt zetten op de kalender. De Raad 
van Kerken organiseert dan een Lichtjesavond 
op de Begraafplaats aan het Blok met muziek, 
een woord en natuurlijk licht. De volgende 
dag, zaterdag 2 november, Allerzielen, is de 
vertrouwde herdenkingsdienst in de 
Petruskerk. 
 
Zondagmiddag 15 december, en dan kijken 
we wel heel ver vooruit, is er de 
kerstsamenzang om 16:30 uur in de 
Petruskerk met de band van het Leger des 
Heils. Zorg dan dat u niet wat anders heeft. 
 
Al weer een werkjaar voorbij. Sommigen 
zeggen dat de tijden sneller gaan naarmate je 
ouder wordt. In ieder geval is de snelheid van 
de tijd ook een teken dat de dagen goed 
gevuld zijn. Ook in de wijze waarop we ons 
kerk zijn invullen is dat blijkbaar van 
toepassing. Veel dank aan al die mensen die 
steeds maar weer klaar staan. 
Allen een heel goede zomer toegewenst. 
Matthé Bruins 
 

 

Familiebericht 
 

Op vrijdagmiddag 23 augustus om 15.30 uur 
zullen Justin Groot en Saskia Botterweg elkaar 
trouwen in de Petruskerk. Justin is sinds zijn 
jonge jaren al assistent en acoliet in onze kerk 
en geeft met zijn enthousiaste en goedlachse 
aanwezigheid mij ook altijd het gelukkige 
gevoel dat ik dan een keer niet de langste 

ben. Saskia werkt mee met de 
bloemversiergroep.  
Het koor Rotsvast zal deze middag zingen. Het 
bruidspaar woont gelukkig vlak bij de kerk, 
dus over de voortgang van hun betrokkenheid 
hoeven we ons geen zorgen te maken. Van 
harte gefeliciteerd en heel veel geluk en 
zegen samen toegewenst. 
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Een eeuw leven 
 
 
Op 23 juli viert onze oudste parochiaan, dhr. 
Nic Rijkhoff, dat hij een eeuw geleden werd 
geboren. Hij fietst nog naar de kerk en rijdt 
zelf auto. 
Toen hij zelf 28 jaar was, in 1947, schreef 
Godfried Bomans een prachtig stukje over 
een 100-jarige in het boekje Kopstukken. Hij 
bezoekt in dat verhaal als verslaggever van de 
krant de eeuweling:   
 ‘Is vader thuis?’, vroeg ik aan het oude 
mannetje, dat open deed. Hij knikte, en liet 
mij in een kamertje waar een nóg ouder 
mannetje zat, dat al bijna dood was. Haastig 
rukte ik een spreekhoorn van de wand en 
schreeuwde in zijn oor: ‘Wel gefeliciteerd!’ ‘U 
bent abuis’, zei de oude man met doffe stem, 
‘vader is boven.’ Ik vloog de trap op, want ik 
begreep, dat het nu een kwestie van 
seconden was. Daar hing de 100-jarige aan de 
touwen: hij was bezig een vogelnestje te 
maken. Ik kroop bijna in zijn oor en gilde: ‘Wel 
gefeliciteerd!!’ De jubilaris schudde het 
hoofd, maakte een dubbele salto en sprong 

op de grond. ‘Ik ben niet doof’, zei hij, zijn jas 
aantrekkend, ‘ik ben alleen maar oud.’ 
 
‘Waarvoor komt u eigenlijk?’ vroeg het 
mannetje wrevelig, ‘Komt u iets aanbieden?’ 
‘Ik kom iets vragen,’ zei ik, ‘vooreerst: hoe 
bent u zo oud geworden?’ ‘Het ging vanzelf,’ 
antwoordde de jubilaris, ‘elk jaar word je een 
jaar ouder, dat ligt in de natuur der dingen.’ 
‘Doet u er iets voor?’ ‘Neen, ik doe er niets 
voor, het gaat vanzelf. Dat is het leuke van dit 
soort werk.’ ‘Waaraan schrijft u het toe?’ ‘Het 
is een kwestie van geduld. De aanhouder 
wint, wie het laatst lacht lacht het best, eind 
goed al goed, in die richting moet u het 
zoeken.’ 
Een welgemeende felicitatie aan Nic Rijkhoff. 
Op zondag 4 augustus is er een intentie uit 
dankbaarheid. (De volgende 99-jarige loopt 
zich al warm eind november – nog even en 
dan moet ik tot mijn 90e blijven werken). 
 
Matthé Bruijns 

  
 

Samen een bakkie doen! 
 
Elke woensdagmorgen kunt u van 10:00 u. tot 
12:00 u. terecht bij één van de kerken in 
Krommenie voor gezelligheid en 
ontmoeting. Dit is een gezamenlijk project 
van de Raad van Kerken en de Zonnebloem. 
Gewoon voor een praatje, een spelletje en 
een luisterend oor. Onderstaand vindt u het 
rooster voor de komende zomerperiode. 
Wij hopen u te begroeten! 

 

 
 
 
 

 

17 juli  Petruskerk, Snuiverstraat 2 
24 juli Leliekerk, Lisdoddelaan 1 
31 juli  Leliekerk, Lisdoddelaan 1 
7 augustus Petruskerk, Snuiverstraat 2 
14 augustus Doopsgezinde Vermaning, 

Noorderhoofdstraat 46 
21 augustus Petruskerk, Snuiverstraat 2 
28 augustus Leliekerk, Lisdoddelaan 1 
4 september Petruskerk, Snuiverstraat 2 
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Op bedevaart naar IJsselstein en Vianen! 
Kerkenpad 2019, een verslag 
 
Al voor de 20ste keer organiseerden Matthé 
Bruijns en Ko Schuurmans een kerkenpad 
ergens in Nederland. Ze zijn al in veel kerken 
geweest, en er gaan steeds meer mensen 
mee. Nu gaat er drie keer een volle bus met 
60 mensen. In de bus krijgen we allemaal een 
boekje met informatie over de plaatsen en de 
kerken die we bezoeken.  
Dit is mijn derde bedevaart – kerkenpad.  
Het is natuurlijk ook een dagje uit dus we 
beginnen met koffie en gebak in het 
Kruispunt, het gemeentecentrum van de 
Protestantse Kerk Nederland / IJsselstein.  
Onze eerste kerk is de oude protestantse 
Nicolaaskerk. In 1577 werd na een kleine 
beeldenstorm op 5 december, op de 
vooravond van de feestdag van Sint Nicolaas, 
de kerk in bezit genomen door de 
protestanten. Toch werd de kerk nog lang 
gebruikt door de rooms-katholieken, de kerk 
fungeerde namelijk als openbare 
begraafplaats. In het koor ligt het grote 
grafmonument (1370) van Gijsbrecht en 
Arnoud van Amstel en hun vrouwen Bertha 
van Heukelom en Maria van Henegouwen. 
Mooi is de toren in renaissancestijl van 
Pasqualini, die in 1535 aan de kerk werd 
gebouwd.  
Na de rondleiding lopen we door het autovrije 
IJsselstein naar de neogotische R.K. 
St.Nicolaasbasiliek. Ook deze kerk is groot: vol 
beeldhouwwerken, een schitterende 
preekstoel met houtsneden en een speciale 
kapel voor het beeldje van de O.L.V. van 
Eiteren naar IJsselstein in 1936, de 
zogenaamde Mariakapel. De kerk heeft 
schitterende glas-in-loodramen. Het laatste 
werd geplaatst in 1972 bij de restauratie. Het 
thema ervan is ‘welvaart en armoede’: hier 
zie je moderne apparatuur. Er zijn drie gidsen 
en het is fijn dat de grote groep in drieën 
gedeeld kan worden, er is veel te vertellen 
over deze kerk en de geschiedenis van de kerk 
en omgeving. 

We keren terug naar het Kruispunt waar we 
genieten van onze meegebrachte broodjes en 
de voor ons gezette koffie en thee. Het was 
een warm welkom in het Kruispunt. 
 
Met de bus gaan we door naar Vianen en 
bezoeken daar de protestantse kerk. 
Oorspronkelijk stond op deze plaats een kapel 
toegewijd aan Maria ten Hemelopneming. De 
kerk heeft deze naam gehouden. Ook dit is 
weer een heel grote kerk. We worden weer in 
drie groepen verdeeld voor de rondleiding. 
Deze kerk is bekend door het praalgraf van 
Reinoud lll van Brederode en zijn echtgenote 
Phiippote van der Marck. Het staat boven de 
grafkelder van de familie van Brederode.  
Ook hier liggen, net als in IJsselstein, veel 
grafplaten in de kerk. Verder is er een 
altaarretabel uit 1542. Een altaarretabel is 
een wand van beeldhouwwerk tegen de muur 
boven het altaar. Altaarretabels bestaan 
alleen in de katholieke traditie. Dit retabel 
dateert van voor de reformatie. Het is zwaar 
aangetast.  
 
In een zijkapel houden we de viering met als 
thema ‘vieren met Nicolaas en Maria’ onder 
leiding van Matthé en Ko. Er staat een 
kabinetorgel. Ko pakt de uitdaging op en 
begeleidt ons bij het zingen van de liederen. 
Hierna hebben we een uurtje ‘vrij’ om door 
het stadje te wandelen of lekker op een 
terrasje genieten van de zon en een glaasje 
van het één of ander. 
Iedereen is weer keurig om 17.00 uur bij de 
bus terug die ons brengt naar restaurant 
Vallen in Vleuten waar we genieten van een 
heerlijk warm buffet. 
Om 20.30 uur zijn we weer terug in 
Krommenie. Voor mij is één ding zeker; 
volgend jaar ga ik weer mee. 
 
Els van der Pompe  
 

 



17 
 
 

Kerkwerk Rooster 2019-2020 
 

In overleg met elkaar gaan we voortaan weer 
op maandagochtend aan de slag. Donderdag 
beviel niet vanwege de drukte in de pastorie! 
Dat betekent wel dat Anja Henneman moet 
afhaken vanwege andere bezigheden, terwijl 
Corrie Klarenbeek binnenkort op maandag 
gaat oppassen. Beiden uiteraard veel dank 
voor hun werk in de afgelopen jaren! We 
zullen jullie missen, want we zijn al niet met 
velen. Bent u zelf in de gelegenheid om een 
keer in de maand voor twee uurtjes een 
handje toe te steken, of weet u iemand die 
we zouden kunnen vragen, bijvoorbeeld in de 
vut of (relatief) jong met pensioen, meldt het 
ons. 
 
Wilt u meedoen? Dat kan ook incidenteel. 
Belt u dan even met Marie-José Mooij:  
06-37421977/ 6216059 
 

Het rooster voor het komend seizoen: 
Maandag 08:30  12 aug.  2019 
Maandag 08:30   2 sept.   2019 
Maandag 08:45   28 okt.   2019 
Maandag 08:45   25 nov.  2019 
Maandag 08:45   23 dec.  2019 
Maandag 08:45   6 jan.      2020 
Maandag 08:45   3 feb.     2020 
Maandag 08:45   2 mrt     2020 
Maandag 08:45   23 mrt   2020 extra ivm 
vastenakties 
Maandag 08:30   6 apr.    2020 na aktie-dag 
Maandag 08:30   20 apr.  2020 
Maandag 08:30   18 mei  2020 
Maandag 08:30    8 juni   2020 
Maandag 08:30   29 juni  2020 
Maandag 08:30   20 juli    2020[ vakantie 
schoonmaak] 
 
 

 

Jaarlijkse grote schoonmaak: Maandag 30 september tot donderdag 3 oktober 2019 
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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 
Vrij 19 juli  Palmboom Schotland 
Do  8 aug.   De Lorzie  Amsterdam 
Di   13 aug.   Rosariumhorst  België 
Do  15 aug.   A3, Assendelft Camping 
Wo 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. 
 
Activiteiten Agenda KBO Seniorenbelang 
Zaanstreek-Noord 
 
Do    25 juli Wandeling Krommenie 
Woe 7 aug. Paaltje werpen de Cromme Bal 
Di      13 aug. Fietsen met de SVK 
Do     29 aug. Wandeling Krommenie 
Do     5 sept. Korte dagtocht, Kagerplassen 
Di      10 sept. Fietsen met de SVK 
Do     12 sept. Start SOOS in Wormerveer 
Woe  18 sept. Lange dagtocht, de Westlandse 
  Druif 
Woe  25 sept. Bingo in de Palmboom 
Do     26 sept. Wandeling Krommenie 
 
Uitgebreide informatie over deze activiteiten 
vindt u in onze KBO’er, het maandelijkse 

informatieblad voor onze leden. Wordt ook 
lid: dan steunt u niet alleen onze lokale 
activiteiten, maar ook onze landelijke 
belangenbehartiging. 
 
Meer informatie over de activiteiten van de 
KBO, PCOB en SVK vindt u op onze Facebook-
pagina: KBO Seniorenbelang Zaanstreek.  
 
Paaltjewerpen 
 
Dit jaar neemt KBO Seniorenbelang 
Zaanstreek-Noord de organisatie van deze 
gezamenlijke jaarlijkse zomerse activiteit voor 
haar rekening. 
 
Wanneer: woensdag 7 augustus 14:00 uur 
Waar Tennisvereniging “De Cromme Bal”, 
Rosariumpark 184, naast de Rosariumhorst. 
Kosten: € 3,50, inclusief twee consumpties.   
 
Spelregels: ‘Paaltjewerpen’, ook wel 
‘Steenwerpen’ genoemd, is een Oudhollands 
spel dat in de Middenbeemster en in 
Purmerend nog wel op de markt wordt 
gespeeld. Bij het ‘Paaltjewerpen’ is het de 
bedoeling om met een steen een paaltje met 
daarop een dobbelsteen omver te gooien. 
Wanneer beiden worden omgegooid krijgt de 
werper het aantal punten dat de dobbelsteen 
toont. De punten van de dobbelsteen tellen 
dubbel als het paaltje blijft staan. 
 
Altijd prijs!  
 
Alle leden met introducés zijn van harte 
welkom! 
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Uit het Afleesboek van de Sint Petrusparochie 1951, 
nummer 44 
15 juli 
De plechtige Eerste Steenlegging voor onze 
nieuwe Sint Jacobus Jongens School zal plaats 
hebben direct na de vacantie en wel op 
Woensdag 22 Augustus.  
 
29 juli 
Heden 11de Zondag na Pinksteren. Feestdag 
voor al degenen die in de keuken en in de 
huishouding werkzaam zijn. Alle gelovigen 
worden vriendelijk verzocht om na de 
Hoogmis even in de kerk te blijven teneinde 
gezamenlijk het Welkomstlied te repeteren 
voor de Neomist. Reeds nu vestigen wij er de 
aandacht op dat het wegens gebrek aan 
plaatsruimte in onze kerk het niet mogelijk is 
in het Lof van Zaterdag 11 aug. en in de 
Hoogmis van 12 aug. kinderen van de Lagere 
School of nog jonger toe te laten.  
 
5 augustus 
Heden de 12e Zondag na Pinksteren. 
Plechtige viering van ons Patroonsfeest [Sint 
Petrus Banden]. Om 7 uur het Lof met 
feestpredikatie door de Weleerw. Heer P. 
Mussert, kapelaan te Assendelft.  
Zaterdag: Om zes uur twaalf aankomst van de 
Neomist aan het station te Krommenie. 
Plechtige intocht. Om ongeveer zeven uur 
Plechtig Lof. Alle katholieken worden 
vriendelijk en dringend verzocht om de vlag te 
willen uitsteken ook al komt de stoet niet 
langs hun huis.  
 
12 augustus 
Heden: de Dertiende Zondag na Pinksteren. 
Om 10.00 uur de Eerste Plechtige H. Mis van 
de Weleerw. Pater Cherubinus Hooyschuur, 
Capucijn. Van twee uur tot half vier Receptie 
in het R.K. Verenigingsgebouw en aanbieding 
van het parochiecadeau. (…) Men wordt 
vriendelijk verzocht om tijdig op de receptie 
aanwezig te zijn om zo min mogelijk storing te 
veroorzaken bij de uitvoering van zang.  
Maandag draagt Pater Hooyschuur de H. Mis 
op om 8 uur. In deze H. Mis worden alle 
schoolkinderen verwacht, terwijl aan alle bij 

deze H. Mis aanwezige kinderen een 
gedachtenisplaatje zal geschonken worden.  
Woensdag 15 augustus feestdag van de 
Hemelopneming van de H. Maagd Maria. 
Verplichtend te vieren als Zondag. (…) Ouders 
die onder hun kinderen een leerling hebben 
van de openbare Ambachtschool te Zaandam 
dienen hun jongen een briefje mee te geven 
waarin zij vrij vragen voor 15 augustus. Een 
dergelijk verzoek zal worden ingewilligd door 
den Directeur.  
 

19 augustus 
Dinsdag 21 augustus a.s. ’s morgens om kwart 
voor negen begint de school. De jongens van 
de 6de klas komen om 10 uur. De meisjes van 
de 1ste klas komen ‘s middags om half 2. Dit 
blijft zo gedurende de week van 21 t/m 25 
Aug. (dus ook op Woensdag- en voorlopig ook 
op Zaterdagmiddag.) De volgende week van 
27 Aug. t/m 1 Sept. moeten de meisjes van de 
1ste klas alleen ’s morgens naar school. Voor 
de jongens van de 1ste klas geldt de omge- 
keerde regeling. De week van 21 Aug. t/m 25 
Aug. alleen ’s morgens, van 27 Aug. t/m 1 
Sept. alleen ’s middags. De middagschooltijd 
duurt voor de leerlingen van de 1ste klassen 
van ‘s middags half 2 tot half 5, zodat zij het 
wettelijk minimum aantal lesuren n.l. 18 per 
week krijgen. Getracht zal worden een 
zodanige regeling vast te stellen, dat de 
leerlingen van de 1ste klas niet op zaterdag-
middag naar school moeten, maar dit geldt 
voorlopig niet voor de eerste schoolweek.  
 
26 augustus 
Pastoor, diep onder de indruk van de 
gebeurtenissen welke in zijn parochie hebben 
plaatsgevonden, verzoekt vriendelijk hem dit 
keer niet mondeling te komen gelukwensen 
met zijn verjaardag. (Ontbinding kerkkoor) 
 
 
 
Samenstelling Corrie van Sijl  
 


