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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 18 mei. U kunt uw bijdragen aanleveren 
tot 4 mei. 
Email: redactie.derots@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

mailto:kerkbestuur.pvz@gmail.com
mailto:redactie.derots@hotmail.com
mailto:pcs.smit@kpnmail.nl
mailto:redactie.derots@hotmail.com
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Hoe blijven we in contact ?  
 
Het coronavirus is in onze klein geworden 
wereld inmiddels wijd verspreid geraakt.  
Sinds donderdag 12 maart worden de 
maatregelen in snel tempo ingrijpender. 
Eerst werden groepen van 100 personen 
genoemd als maximum. De bisdommen 
ontraadden toen alle andere samenkomsten, 
zoals het koffie drinken en koorrepetities. De 
dag daarna werd besloten dat alle 
kerkdiensten in het weekend niet meer 
zouden worden gehouden. Zondag werd de 
horeca gesloten en de scholen gaan op een 
andere wijze het onderwijs organiseren. 
Maandag 16 maart (sluitingsdatum van de 
kopij) sprak premier Rutte het land toe. Kort 
daarna maakten de bisschoppen bekend dat 
er geen openbare vieringen in de Goede 
Week gehouden kunnen worden. Dagelijks 
verandert de situatie (en daarmee de inhoud 
van dit blad) en wordt de ernst duidelijker, 
doordat zij steeds dichter bij komt.  
Ik las een artikel van een collega uit Limmen 
die de term 'sociale onthouding' gebruikte. 
Een bijzondere term in de Veertigdagentijd 
waar naast lichamelijke onthouding in vasten 
en bewuster leven juist ook de aandacht voor 
de ander centraal staat. Opmerkingen zoals: 
‘Ik kan toch zelf wel beslissen wat ik doe en 
waar ik ga en sta’, of 'ik loop geen risico, want 
ik ben jong en gezond en ik red het wel' zijn 
niet van toepassing. We moeten elkaar 
beschermen! Het hamsteren van toiletpapier 
is een uiting van het individualisme ten top. In 
dit soort dagen leer je de mens kennen in al 
zijn facetten. 
 
De beweging van Jezus die zich voortzet in 
kerkgemeenschappen is vanaf het begin 
gekenmerkt door de samenkomst. Geloven in 

je eentje is lastig vol te houden, leert de 
geschiedenis, gemeenschappen helpen je om 
de weg van Jezus te blijven gaan. 
Nu de lijfelijke ontmoeting voorlopig niet 
meer mogelijk is (en geen mens weet hoe 
lang deze situatie kan gaan duren) worden we 
uitgedaagd om op een andere wijze te 
communiceren. 
 
Alle parochies hebben websites die nu 
gebruikt worden voor een nieuwe wijze van 
verbinden.  
De teksten en overwegingen die anders in de 
kerkdienst worden aangeboden worden nu 
op de website geplaatst.  
Wekelijks worden een korte overweging en 
een gebed aangeboden dat als filmpje via 
Facebook en You Tube is te bekijken en te 
beluisteren.  
Kijk daarom regelmatig naar nieuwe bijdragen 
op www.st-petrusparochie.nl .  
 
Met nieuwsbrieven willen we informatie en 
bezinning aanbieden. Deze worden verzonden 
via email. Indien u deze wilt ontvangen stuurt 
u een bericht naar petrusvis@planet.nl 
 
We zeggen altijd: ‘Het wordt geen Pasen 
zonder Goede Vrijdag.’ 
Een uitspraak die in 2020 meer gelding heeft 
dan anders. 
Het zijn twee kerndagen van ons geloof. God 
die naar ons omziet in lijden en verrijzenis. 
In dat vertrouwen mogen we leven. 
Hoe dan ook: een Zalig Pasen. 
 
Matthé Bruijns, pastor 
 

 

   email: petrusvis@planet.nl.
‘ 

 
website: www.st-petrusparochie.nl         

http://www.st-petrusparochie.nl/
mailto:petrusvis@planet.nl
mailto:petrusvis@planet.nl
http://www.st-petrusparochie.nl/
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Plaatsen van bezinning en gebed 
 
Het bijzondere is dat er op vele plaatsten 
initiatieven worden genomen om mensen 
geestelijk te voeden. 
Op onze eigen website,  
www.st-petrusparochie.nl vindt u een 
overzicht van wat er in de regio gebeurt.  
Denk dan aan de gemeentes die bij de 
plaatselijke Raad van Kerken zijn aangesloten 
en de parochies in de regio. 
 
Op www.zaansekerken.nl  
is er iedere dag een gebedsmoment. 

Op de dagen van de Goede Week willen we 
iedere dag een viering aanbieden die via 
internet is te zien en de teksten kunnen 
worden gemaild. 
 
Voor diegenen onder u die geen tablet of 
computer hebben maken we graag een 
papieren versie. Als U daar prijs op stelt kunt 
daarvoor bellen met 075 6281208 of contact 
opnemen met uw wijkcontactpersoon. 
Schroomt u niet. Het wordt graag gedaan, we 
willen heel graag met U in verbinding blijven. 

 

Uitvaarten 
Bij uitvaarten kunnen (op moment van 
schrijven) maximaal 30 personen aanwezig 
zijn.  
In de krant staan foto's van mensen die als 
laatste afscheid een erehaag vormen langs de 
rand van de straat op gepaste afstand. 
In overleg kan gekozen worden voor een 
invulling van het helaas sobere afscheid: 
- met een dienst in de kerk, zonder 
Eucharistie of Communie en zonder koorzang, 
 anders zijn we zo bij de 30 aanwezigen; 
- een afscheid bij het graf op de 
begraafplaats; 
-een dienst in de aula van het crematorium. 

Op een later tijdstip is het mogelijk om een 
herdenkingsdienst te houden in de kerk, met 
alle aandacht voor de overledene en alle 
ondersteuning voor de nabestaanden, met 
hopelijk ook weer fysiek een lieve handdruk, 
een knuffel en een arm om je schouders en 
na afloop ook weer koffie, thee en alle 
gelegenheden om samen herinneringen op te 
halen.  
En laten we vooral hopen dat het hier niet zo 
verdrietig wordt als in Italië, waar mensen 
eenzaam moeten sterven en eenzaam 
uitgeleide worden gedaan. 
 

 

Omzien naar de Ander 
We hadden niet kunnen bedenken dat dit 
jaarthema een zo bijzondere invulling zou 
krijgen. 
We weten niet welke gevolgen de 
maatregelen van de overheid gaan betekenen 
op de langere termijn. Niemand weet hoelang 
deze crisissituatie kan gaan duren.  
Eén aspect dat het eerste gevoeld wordt is 
het wegvallen van vele sociale contacten. We 
kunnen niet meer vrij naar mensen toe voor 
een praatje, andere activiteiten zoals sport, 
cultuur en ontspanning zijn afgelast, reizen 
met het OV wordt ontraden, de bibliotheek is 
gesloten, evenals het buurthuis. 
 
 

Omzien naar de ander krijgt een nieuwe 
invulling. De telefoon blijkt opeens weer 
een heel laagdrempelig 

communicatiemiddel, naast alle andere 
mogelijkheden van smartphones en tablets.  
Het is goed om in deze weken elkaar te bellen 
met de vraag hoe het gaat. Heeft u behoefte 
aan een gesprekje met iemand dan kunt u ook 
het kerknummer 075-6281208 bellen om in 
contact te komen met iemand. 
Ook voor mensen die praktische problemen 
ervaren bijvoorbeeld rond het doen van 
boodschappen, omdat mantelzorgers niet 
meer kunnen komen, is dit nummer 
beschikbaar. Bel even en dan kunnen we 
zoeken naar een oplossing. 

http://www.st-petrusparochie.nl/
http://www.zaansekerken.nl/
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DECREET 
Aan de pastoor en gelovigen van de parochies Onze Lieve Vrouw Geboorte te Wormerveer en St. 

Petrus' Banden te Krommenie 
Heil en zegen! 

 
Overwegende 
- dat de parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte 
te Wormerveer sinds 1 januari 2015 met de 
drie andere parochies van Zaanstreek-Noord 
in een samenwerkingsverband is 
ondergebracht, dat sinds 1 maart 2019 is 
samengegaan met het 
samenwerkingsverband van Zaanstreek-Zuid 
waardoor een samenwerkingsverband van 
acht parochies met evenzovele kerken was 
ontstaan;  

 
- dat op 26 mei 2019 een 
parochievergadering heeft plaatsgevonden 
waarbij de aanwezigen begrip toonden voor 
de noodzaak om de parochie te sluiten;  

 
- dat de laatste viering in het kerkgebouw van 
de parochie van Onze Lieve Vrouw Geboorte 
te Wormerveer heeft plaatsgevonden op 12 
januari 2020 en per die datum de kerk aan de 
eredienst is onttrokken;  

 
- dat het kerkgebouw inmiddels is 
overgedragen aan de nieuwe eigenaar en 
daarmee het moment gekomen is om de 
parochie te verenigen met een andere 
parochie; 

 
- dat de parochianen zich thuis voelen in de 
parochie van St. Petrus' Banden te 
Krommenie en het parochiebestuur per brief 
d.d. 17 februari 2020 mij heeft verzocht de 
parochie van Onze Lieve Vrouw Geboorte 
daarmee te fuseren; 
 
gehoord de Priesterraad van het 
bisdom Haarlem-Amsterdam op 
20 februari 2020, 

 
besluit ik op grond van de canones 121 en 515 
§2 van de Codex Iuris Canonici de parochie 
Onze Lieve Vrouw Geboorte te Wormerveer 
te verenigen met de parochie St.  
Petrus’ Banden te Krommenie en wel met 
ingang van 1 april 2020. 
Het parochiaal territorium van deze parochie 
zal omvatten de territoriale circumscriptie 
van de d.m.v. dit decreet samengevoegde 
parochies. 
Overeenkomstig en op grond van canon 121 
van de Codex luris Canonici verkrijgt de 
nieuwe parochie met ingang van 1 april 2020 
alle zaken en vermogensrechten eigen aan 
de vroegere parochies en neemt zij alle 
verplichtingen op zich, welke op deze rusten.  
Aandacht wordt tevens gevraagd voor de 
parochieboeken, die op één plaats bewaard 
dienen te worden. 
Als datum van betekening van dit decreet 
bepaal ik 15 maart 2020. Dit decreet zal 
bekend gemaakt worden in de 
zondagsvieringen die dat weekend 
plaatsvinden in de parochie St. Petrus’ 
Banden te Krommenie 
 
Dat God u allen zegene. 
 
Gegeven te Haarlem op 12 maart 2020. 
Jozef M. Punt, bisschop van Haarlem-
Amsterdam 
 
Omdat de weekendvieringen van 14 en 15 
maart helaas moesten vervallen kon dit 
decreet niet worden voorgelezen. Het staat 
inmiddels op de website van de 
Petrusparochie

.  
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Sint Petrus Banden 

In het decreet van de bisschop staat de 
officiële naam van onze parochie: Sint Petrus 
Banden. Intussen gebruiken we al jarenlang 
de afgekorte vorm: (Sint) Petrus Krommenie. 
Voor wie niet precies meer weet hoe het zit 
even een stukje geschiedenis. De RK parochie 
in Krommenie is een voortzetting van de 
parochie Sint Petrus Banden uit 
Krommeniedijk, die halverwege de 19e eeuw 
naar Krommenie werd verplaatst en de kerk 
aan de Zuiderhoofdstraat bouwde.  
De oorspronkelijke RK parochie van 
Krommenie, met een kerkje op de plek van de 
huidige PKN-kerk, was gewijd aan Sint 
Nicolaas. Na de reformatie waren de 
katholieken in Krommenie (in het begin zeker 
nog het merendeel van de bevolking)  
aangewezen op het schuilkerkje aan de 
Noorderhoofdstraat. Die gemeenschap ging in 
de 18e eeuw over naar wat nu de  
oudkatholieke kerk is. Dat kerkje is nog steeds 
gewijd aan Sint Nicolaas.  
In onze kerk staat rechts achterin een houten 
beeltenis van Sint Petrus Banden van de 
Haagse beeldhouwer P. Biesiot. Ook in het 
oudkatholieke schuilkerkje bevindt zich een 
afbeelding van de bevrijding van Petrus uit de 
gevangenis: een mooi glas-in-lood raam van 

Han Bijvoet. Dat is in 1946 geschonken door 
de moeder van de toenmalige burgemeester 
Kalff van Krommenie, als dank voor de 
terugkeer van haar zoon uit Duitse 
gevangenschap. 
 
Corrie van Sijl  
 
 

 

 

  Petrus' banden 

Petrus.Apostel: Sint Petrus' Banden; ca 40? 
Feest 16 januari (oosterse kerk) & 1 augustus 
(westerse kerk). 
Het betreft hier de ijzeren kettingen waarin 
Petrus geboeid zou hebben gezeten toen hij 
door Herodes gevangen was genomen 
(Hand.12,07). Deze kettingen werden door 

vrome christenen bewaard en vereerd; ze 
zouden zelfs wondermacht bezitten. Later 
werden ze door patriarch Juvenalis van 
Jeruzalem geschonken aan de verbannen 
keizerin Eudokia. 
Deze verdeelde ze in twee in stukken, 
waarvan ze de ene helft stuurde naar 
Constantinopel en de andere naar Rome; 
destijds de hoofdsteden van het Romeinse 
Rijk. In Rome werden erbij gevoegd de boeien 
waarin Petrus ten tijde van Nero op zijn 
marteldood had zitten wachten; er werd ook 
een aparte kerk van Sint-Petrus' Banden 
gebouwd om de relieken te bewaren en 
vereren. (Uit: Heiligenkalender) 
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Pastoraal Woord 

Vrijheid.  

 

Mensen in onze tijd willen vrij zijn en in 
vrijheid leven. Dat willen we  dit jaar speciaal 
onderstrepen, nu het 75 jaar geleden is dat 
we Wereldoorlog II achter ons lieten en 
konden herademen in vrijheid. Mensen willen 
zelf bepalen waar ze gaan of staan, wat ze te 
doen of te laten hebben. Toch staat een mens 
niet los van alles en iedereen in het leven. 
Alleen al wie deelneemt aan het verkeer op 
straat weet dat er regels nodig zijn over de 
voorrang, om botsingen en ongelukken met 
anderen te voorkomen. Datzelfde geldt 
natuurlijk ook voor het intermenselijk verkeer, 
in relaties, vriendschappen en op het werk. 
Ook daar beseft iedereen dat er regels en 
afspreken zijn over hoe je met elkaar omgaat, 
om beledigingen, discriminaties en ruzies te 
voorkomen. Maar al te vaak hoor je hoe 
verkeerde bejegeningen kunnen uitpakken.  
 
Al in het Oude Testament hoor je hoe Mozes 
namens God regels en wetten kreeg, 
voorgeschreven om met zijn allen in de 
woestijn te kunnen overleven. Je hoeft jezelf 
natuurlijk niet klakkeloos aan de wetten en 
regels te houden. De opdracht is om ze met 
hart en ziel te volbrengen. Alles is bedoeld om 
mensen op weg te helpen om goed met 
elkaar te kunnen samenleven. In het begin 
zijn ze een grote hulp om je aan alles te 
houden en op den duur maak je je die 
voorschriften ‘eigen’ en dan valt het ook niet 
zwaar je eraan te houden.Maar dat valt niet 
mee, gezien onze vrijheidsdrang. Wie schrijft 
mij eigenlijk de wet voor? Wie bepaalt hoe ik 
mij te gedragen heb met anderen? Maar al te  
vaak hoor je zeggen: ‘ik vind’: en dan houd je 
je mond maar.  

In deze Veertigdagentijd ontmoeten we heel 
direct Jezus, die in vaak sterke uitspraken 
oude regels van een nieuw jasje voorziet. Hij 
schuift ze niet terzijde maar geeft er een 
andere ‘kleur’ aan. Er stond: ‘Gij zult uw 
naasten beminnen en uw vijand haten’, maar 
Jezus maakt er iets totaal anders van: ‘Gij zult 
uw naasten beminnen en uw vijand 
beminnen’. Dat is dus een opdracht voor ons. 
‘Begin er maar aan’, zult u zeggen. De 
toestand in de wereld roept eerder 
wraakgevoelens op en menig slachtoffer zit in 
de rechtszaal te hopen op de zwaarste straf. 
Maar: ‘Bid voor degenen die u vervolgen’. 
Ook de vijand is een naaste! Hier naar te 
handelen is een uitdaging. Daarom is het goed 
om bij de herdenking van de bevrijding ook 
Duitsers uit te nodigen. Elkaar op een ‘hoger 
plan’ helpen bevordert de VREDE.  
 
Met Pasen voor de deur mogen we ons aan 
Jezus vastklampen. Hij vergaf zijn beulen en 
reikte de hand aan de moordenaar die naast 
hem hing. Op de Paasmorgen was alles nieuw. 
Het leven overwon de dood en al het 
dodende…  
Goed voorbeeld doet goed volgen, maar je 
moet het durven en het niet uit de weg gaan. 
Zo kunnen we echt ‘Kinderen van God’ 
worden genoemd en het wereldgebeuren een 
andere loop gaan geven. Innerlijk vrij zijn 
helpt ons om beter te kunnen aanvaarden en 
te verwerken wat het leven met zich 
meebrengt. Moge het Paasfeest ons dié 
houding aanreiken en ons daardoor echt vríje 
mensen maken 
 
 A. Goedhart, pastoor.  
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Voor jong en voor oud(er) 

Pasen en het voorjaar vieren met eieren! 
 
Ei in de Joodse traditie 
Ieder jaar gedenkt de Joodse gemeenschap de 
uittocht uit Egypte, de bevrijding door God uit 
het land van dood en slavernij. Zij doen dit 
met een maaltijd, de sedermaaltijd, die vol 
met rituelen zit. Op tafel staan o.a. bittere 
kruiden en matzes, ongedesemd brood. De 
joodse gewoonte van het ei op de Sedertafel 
symboliseert een belofte. 
 
Ei in de Christelijke traditie 
In het Christendom worden aan het eind van 
de vasten traditioneel eieren gegeten, want 
tijdens de vasten waren die verboden 
voedsel.  
De voorpret van Pasen begint natuurlijk met 
het verven van de eieren.  
 
Paastakken met eieren 
Eieren in een paasboom is een traditie van 
vroeger. Die eieren hadden een symbolische 
betekenis: ze vertegenwoordigden nieuw 
leven, want groeit er in het verborgene van 
het ei niet een nieuw kuikentje? Nu worden 
er in de periode voor de paasdagen siertakken 
van de hazelaar of kronkelwilg verkocht. 
Daarin kun je vrolijke gekleurde eieren 
hangen, als een soort paasboom. 
 
Paaseieren zoeken 
Op Paasmorgen worden er traditioneel eieren 
verstopt in de tuin. Het ei, symbool van het 
nieuwe leven, moet worden ontdekt. In het 
vroege voorjaar zit alles nog in de knop 
verscholen. Het leven moet als het ware nog  
'ont-luiken'. Je kunt bijna niet geloven dat 
straks de natuur weer volop zal bloeien. Dat 

de Paashaas ook zelf de eieren zou leggen, 
zoals vroeger wel werd verteld, is te verklaren 
uit het feit dat vogels soms een verlaten 
hazenleger gebruiken als nest. Hun eieren 
werden gezien als "hazeneieren". 
 
Ontdekken 
Net als de eerste leerlingen moet het geloof 
in de verrijzenis nog doordringen. We moeten 
het als het ware – net als Thomas – met eigen 
ogen zien. Geloof in de opstanding, erin 
geloven dat de dood het laatste woord niet 
heeft, maar Gods liefde voor Jezus en voor 
ons, dat moeten we stapje voor stapje 
ontdekken. Net zoals de paaseitjes in de tuin! 
 
Eieren zoeken 
Het is dus een mooi idee om deze traditie in 
ere te houden. Een spannende zoektocht naar 
het verborgen leven, naar de verborgen 
boodschap van Pasen. Vaak kunnen de 
kinderen er geen genoeg van krijgen. Je kan 
de eitjes niet alleen door een volwassene 
laten verstoppen, maar ook door je oudste 
kind en daarna door het jongste. Zet een vaas 
met kale paastakken neer. Daar kunnen de 
gevonden eieren dan ingehangen worden... 
 
En: als je tegen Pasen een beetje uitgeput 
raakt van zoeken naar bezigheden of 
vierkante ogen krijgt van het kijken naar 
schermen, blaas dan de traditie van eieren 
versieren weer nieuw leven in. Veel leuker 
dan gekleurde eitjes kopen in de supermarkt!  
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Stuurgroep Vorming & Toerusting 
 

 
 

Hieronder ziet u ons programma voor de komende periode.  
Uitgebreide informatie vindt u in het groene boekje van Vorming en Toerusting. Informatie kunt u 
ook opvragen bij  
liesbethpatist@hotmail.com 
 
Geloven Nu 
Tijdens het gesprek proberen we er samen 
achter te komen wat een bijbeltekst met ons 
doet. We gebruiken Geloven Nu als leidraad. 
Vooraf ontvangen de deelnemers 
achtergrondinformatie thuis. In verband met 
de voorbereiding is vooraf aanmelding 
belangrijk. De begeleiders zijn Nicolette 
Schouten en Ben Commandeur. 
 
Wanneer: dinsdag 28 april, 26 mei  
 20:00 – 21:30 uur 
Waar:  Petruskerk, Krommenie 
Aanmelden: Liesbeth Patist 
 

Maria lezing ‘Zie daar, uw moeder’ 
In de loop der tijd is Maria op 
verschillende plaatsen in de 
wereld verschenen. Of hebben 
mensen visioenen in bepaalde 

plaatsen gehad. Enkele van deze plaatsen heb 
ik tijdens een reis bezocht waarvan ik foto’s 
en de daarbij achterliggende verhalen met u 
wil delen. En wie weet kunnen we nog wat 
dieper ingaan op Maria’s medewerking aan 
onze verlossing.  
 
Wanneer:  donderdag 14 mei, 20.00 u. 
Waar:  Pastorie Odulphus, A’delft 
Inleider: Vera Schneijderberg 

Durf te lijden 
 
Het is de ziekte van deze tijd, zegt psychiater 
Dirk De Wachter: het idee dat ons leven 
vooral leuk moet zijn. En dat terwijl juist 
tegenslag ons zo veel kan brengen. 
De Wachter ziet een direct verband tussen de 
gedachte dat het leven leuk moet zijn en het 
toegenomen aantal mensen met 
stressklachten en burn-out: ‘We zijn te 
geobsedeerd met geluk. We zijn te zeer bezig 
met gelukkig zijn. We willen dat alles leuk, 
leuk, leuk is. En dat lijkt me een vergissing. 
We moeten in dit aardse leven aanvaarden 

dat het af en toe een klein beetje lastig kan 
zijn. Een klein beetje, liefst niet te veel. Maar 
we hebben het moeilijk met de kleine 
lastigheden van het gewone leven. We lijken 
niet te kunnen accepteren dat het dagelijks 
leven af en toe een klein beetje gewoon en 
een klein beetje verdrietig is.’ 
 
De Wachter moedigt ons aan om te omarmen 
dat er ook tijden van verdriet en pijn in het 
leven zijn. Dat niet alles perfect en volmaakt 
hoeft te zijn, geeft vrijheid. 
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Je kroon siert je slechts met pijn! 
 

Woorden uit een lied voor Palmzondag of het 
feest van Christus Koning over Jezus’ kroon, 
die geen diamanten draagt maar pijn doet. 
Dat doet ook het oprukkende COVID 19- of 
coronavirus. Nederland komt meer en meer 
stil te liggen. Kerken, scholen, de horeca, 
theaters, concertzalen en de musea gaan 
dicht. Mensen hamsteren toiletpapier en 
sluiten hun deuren. Waar eindigt dit? Hoeveel 
slachtoffers gaan er uiteindelijk vallen in ons 
land? In Europa? Wereldwijd?  
Het COVID 19-virus wordt coronavirus 
genoemd omdat het de vorm heeft van een 
kroon. Kroon is in het Latijn corona, vandaar. 
We bevinden ons in de Veertigdagentijd, de 
Vastentijd, de Lijdenstijd. We bereiden ons 
voor op de Goede Week, op het lijden van 
Jezus. Maar we zien ook uit naar zijn 
opstanding, zijn overwinning van de dood,  
zijn Pasen. We gaan het vieren. Maar als het 
tegenzit niet in onze kerken. 
De evangelisten verhalen ons over Jezus’ 
passie, zijn lijden. We lezen in het Latijn: et 
milites plectentes coronam de spines... en de 
soldaten vlochten een kroon van doornen... 
Jezus wordt opgepakt, in een schijnproces 
veroordeeld tot de dood, hij wordt gemarteld 
en sterft aan het kruis.  
Jezus wordt koning genoemd en draagt een 
kroon, maar het is wel een pijnlijke kroon. 
Zoals ook nu de mensen die ziek zijn door het 
coronavirus moeten lijden. 
In Uden is het Museum Krona, (kunst, 
klooster, kruidentuin) ook gesloten. Krona is 
het Zweedse woord voor kroon. Het museum 
is gevestigd in een deel van het 
Birgittinessenklooster Maria Refugie. 
Birgittinessen zijn slotzusters. Hun orde werd 
in de 14de eeuw gesticht door Birgitta van 
Zweden. Het accent van hun spiritualiteit ligt 
op het lijden van Jezus en op de hoop op 
verlossing door zijn opstanding. Op hun hoofd 
dragen de zusters een soort kroon. Hun 
zwarte sluier is verbonden met een muts 
waarop een witte band is gestikt die om het 
hoofd loopt en een kruis van witte banden. 

Op de vijf knooppunten zijn rode stippen te 
zien, die de vijf wonden van Jezus voorstellen. 
De wonden in zijn voeten, handen en borst. 
Nu kennen wij het gebruik om in de 
paasnacht in de nieuwe paaskaars, die staat 
voor de verrezen Jezus Christus, 
wierooknagels aan te brengen, die verwijzen 
naar zijn wonden. Al jaren doe ik dat niet, 
maar laat ik de paaskaars op de plekken van 
de vijf wonden zalven met wierookbalsem 
door mensen, die in de parochie zich inzetten 
voor de zorg voor anderen. Zeg maar de 
diaconale werksters en werkers. We spreken 
dan een tekst uit die de wonden van Jezus 
verbinden met de wonden van zoveel mensen 
om ons heen of veraf. Door het zalven van de 
wonden van Jezus willen we ons verplichten 
om ons te blijven inzetten voor andere 
gewonde mensen. We hopen en bidden dat 
zij met Jezus mogen opstaan tot nieuw leven.  
De kans is groot dat we dit jaar in onze kerken 
geen paaswake kunnen vieren. We zullen het 
moeten doen zonder onze rijke liturgie, die 
ons troost en bemoedigt. Maar de gedachte 
aan de corona, de kroon van de zusters in 
Uden met zijn vijf rode stippen die verwijzen 
naar Jezus’ wonden kan ons wel aanzetten 
om diaconaal te blijven of te worden. Juist in 
deze verwarrende tijd is het immers van groot 
belang dat wij – Jezus achterna – omzien naar 
de ander. Naar die eenzame bejaarde die de 
deur niet uitkan. We brengen wat eten. Naar 
dat gezin dat het financieel moeilijk heeft 
door het plotseling wegvallen van inkomsten. 
We onder-steunen ze. We sluiten ons niet op, 
we leggen ons niet neer bij deze verwarrende 
tijd en blijven hoopvol tot Jezus uit hetzelfde 
lied zingen: 
Als brood heb jij je gegeven,  
op delen rust jouw troon.  
Zo wijs je naar je Vader en leer je ons te doen 
Zijn Rijk van enkele vrede, een maakbaar 
visioen! 
 
Ko Schuurmans, pastor 
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    Kerktijden Petrus Parochie  
Onder voorbehoud i.v.m. Corona 
 

 

Vanwege alle onzekerheden hebben we besloten het rooster van de regio Zaanstreek niet op te nemen. 

 

  2e zondag van Pasen (Beloken Pasen) 
Vrijdag 17 april 15:30 Woord- en Communie viering in Rosariumhorst 

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

Zondag 19 april 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns   
     

 
Vrijdag 

 
24 april 

 
15:30 

3e zondag van Pasen 
Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Vrijdag 24 april 16:00 Oecumenische viering in De Acht Staten 
   Verzorgd door de Doopsgezinde Gemeente 

Zaterdag 25 april 19:00 Woord- en Communieviering met Samenzang 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
Zondag 26 april 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 

   Voorganger: Pastor A. Dijkers  
     

   4e zondag van Pasen  
vrijdag 1 mei 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

zaterdag 2 mei 19:00 Woord- en Communieviering met Samenzang 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
Zondag 3 mei 10:00 Oecumenische viering in de Nicolaaskerk 

   Voorgangers van de Raad van Kerken in Krommenie 
     

   5e zondag van Pasen  
vrijdag 8 mei 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

vrijdag 8 mei 16:00 Oecumenische viering in De Acht Staten 

   Verzorgd door de Prot. Gemeente PKN 
zaterdag 9 mei 19:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 

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

   Voorganger: Pastor S. Baars  
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   6e zondag van Pasen  
vrijdag 15 mei 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

zaterdag 16 mei 19:00 Eucharistieviering met Samenzang 
   Voorganger: Pater G. Noom  

Zondag 17 mei 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorganger: Pastor R. Casalod 
     

   Hemelvaartsdag  
donderdag 21 mei 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
     

   7e zondag van Pasen  
vrijdag 22 mei 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

zaterdag 23 mei 19:00 Woord- en Communieviering met Samenzang 
   Voorganger: Pastor K. Schuurmans 

Zondag 24 mei 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 
   Voorganger: Pastor K. Schuurmans 
     

 

 
 

Het licht van Pasen 
 
Het licht van Pasen, 
straks in de kerk, 
geeft ons weer hoop, 
en maakt ons sterk. 
 
De liederen, het koorgezang, 
het eeuwenoud verhaal, 
De stiltes vol van mijmering, 
het zingen na de zegening. 

 
Elkaar een Zalig Pasen wensend, 
en huiswaarts in de nacht. 
Met het geloof in de verrijzenis, 
van de Messias, lang verwacht. 
 
Zalig Pasen voor iedereen. 
 
Rita Arends
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GEBEDSINTENTIES 
 
 
 
 
 

Vrijdag 3 april Rosariumhorst   
Zaterdag 4 april, Zondag 5 april  
Intenties voor dit weekend zijn in verband met 
het afgelasten van de vieringen verschoven 
naar Pasen.  
 
Donderdag 9 april Witte Donderdag 
 
Vrijdag 10 april Goede Vrijdag 
Rosariumhorst  
Rie Steen-Jacobs, Piet Boon. 
 
Zaterdag 11 april Paaswake  
Jan Koning en overleden familieleden, 
overleden familie De Beer-Tiebie, Ko van den 
Idsert, Cornelia Neeft-Beentjes en Cornelis 
Neeft, Wil Strengman, Theo Kramer en 
overleden familie Kramer-Vink, Nel van 
Diepen-Noom, Siem Bloedjes en z’n zoon 
Jantje, Henk Elings en zoon Roy Elings, Jansje 
Roet-de Graaf en Bobby, Agnes Vrouwe-Kleij, 
Ton Joosen, Martinus Tjipjes en Cornelis 
Tjipjes-Schut, Marie de Beer-Tiebie, Riet Jak-
Bakker en Piet Jak, Karel van Laar, Jan de 
Jong, Corrie Verheul, de overleden leden van 
de Katholieke Bond van Ouderen, overleden 
leden van de Uitvaartvereniging Geloof, Hoop 
en Liefde. 
 
Zondag 12 april Pasen  
Tiny Petra-Boon, Jan Petra en zoon Theo 
Petra, Johan Friedrichs en Corrie Friedrichs-
Swagerman, Jaap en Gre Wagensveld-
Molenaar, Dick Mosch en overleden familie, 
Jac. Knol, Piet van Diepen, Wiebe Dijkstra en 
voor de 89e verjaardag van een broer, Tiny 
Sierhuis-de Wit, Paulina Oomen-Mannaart, 
Agatha Rijkhoff-Schavemaker en dochter 
Ineke, Daan Witlox, familie Beek-Dallee, Henk 
Sombroek, Annie, Piet, Kees en Nico Vrouwe, 
Ad Pollemans en Johanna Pollemans-Verzet, 
Gré Apeldoorn-Kramer en zoon Gert, Tiny 
Petra-Boon, Jan Petra en zoon Theo Petra,  

 
 
 
 
 
Wim van Doorn, Nel Graas-Smit, Jos Tijm, Ad 
Melsen, Ied Franken-Engel, Marie Arends-
Vroom, overleden leden van de Katholieke 
Bond van Ouderen, overleden leden van de 
Uitvaartvereniging Geloof, Hoop en Liefde. 
 
Maandag 13 april Tweede Paasdag 
Jan Koning en overleden familieleden, Harry 
en Corrie den Ronden-Neelen, Annie Neelen-
Godrie, overleden leden van de Katholieke 
Bond van Ouderen, overleden leden van de 
Uitvaartvereniging Geloof, Hoop en Liefde. 
 
Zaterdag 18 april  
Gerard Kerkhoff, Carlos Molina Espeleta, Eef 
Heijne-Conijn. 
 
Zondag 19 april  
Uit dankbaarheid bij gelegenheid van het  
60-jarig huwelijksfeest van het bruidspaar 
Ans en Henk Leering-Smorenberg, Anita Kroon-
Leering, familie Leering-Petra, familie 
Smorenberg-van Diepen en overleden 
familieleden, Tonie van der Hut, Marie Noom-
Nanne, Jan Noom en zoon Arie, Jo Opdam-
Nielen en Piet Opdam, Co Konijn en Thea 
Konijn-Boon, Jan Brusche, Atie Rijkhoff-
Nielen. 
 
Vrijdag 24 April Rosariumhorst 
Georgina Oud-Stoelinga, Nieck Oud en zoon 
Jack. 
 
Zaterdag 25 april  
Jo Kee-Graaf, Bets Arens-Neele en Albert 
Arens, Jan de Graaf en dochter Marjon, 
ouders Nielen, ouders de Graaf, Ge Mulder. 
 
Zondag 26 april  
Nel Ursem-Huismans, Kees Jongkind, Lida en 
Edwin, Henk Sombroek, Jan Breeuwer en 
Henny Breeuwer-Visser, Siegfried-Peter 
Goudsmit, Daan Witlox. 
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Vrijdag 1 mei Rosariumhorst 
Piet Boon. 
 
Zaterdag 2 mei  
Ton Joosen, Martinus Tjipjes en Cornelis 
Tjipjes-Schut, Agnes Vrouwe-Kleij, Hermina 
Jak, Piet Hoogeboom, Corrie Verheul. 
  
Zondag 3 mei Oecumenische Viering intenties 
verschoven naar volgende week. 
 
Vrijdag 8 mei Rosariumhorst  
Rie Steen-Jacobs.  
 
Zaterdag 9 mei  
Familie Beek-Dallee, Gerard Kerkhoff, Trudy 
Posthuma, Cornelia Neeft-Beentjes en 
Cornelis Neeft, Wil Strengman, overleden 
familie Hogenstijn, Rens Rouwendaal en Trees 
Rouwendaal-Huijgen, ouders Nicolaas 
Rouwendaal en Truus Rouwendaal-Schaap, 
ouders Theo Huijgen en Trien Huijgen-
Moerkamp, Ada Arnold-Huijgen, Trien Boon-
Dekkers en Koos Boon. 
 
Zondag 10 mei   
Jan Koning en overleden familieleden, Annie, 
Piet, Kees en Nico Vrouwe, Ad Pollemans en 
Johanna Pollemans-Verzet, Gré Apeldoorn-

Kramer en zoon Gert, Riet Jak-Bakker en Piet 
Jak, Wiebe Dijkstra en voor zijn jarige dochter 
en schoonzus, Jos Tijm, Ied Franken-Engel, 
Henk Elings en zoon Roy Elings, Jansje Roet-de 
Graaf en Bobby, Marie Arends-Vroom, Johan 
Friedrichs en Corrie Friedrichs-Swagerman, Ko 
van den Idsert, Tiny Sierhuis-de Wit, Paulina 
Oomen-Mannaart, Co Konijn en Thea Konijn-
Boon, Karel van Laar, Jan de Jong, Agatha 
Rijkhoff-Schavemaker en dochter Ineke. 
 
Zaterdag 16 mei   
Jan de Beer.  
 
Zondag 17 mei  
Carlos Molina Espeleta, Jo Opdam-Nielen en 
Piet Opdam, Ad Melsen, Jan Brusche. 
 
Zaterdag 23 mei 
Piet Boon, Eef Heijne-Conijn. 
 
Zondag 24 mei  
Tonie van der Hut, Jaap en Gré Wagensveld-
Molenaar, Henk Sombroek, Jac. Knol, Marie 
Noom-Nanne, Jan Noom en zoon Arie, Jan 
Breeuwer en Henny Breeuwer-Visser, Maria 
Agnes Sombroek-Nielen, Ied Franken-Engel, 
Daan Witlox.
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In memoriam 
 

 
 

 
 

Victoria Molina Flores 
'Adios corazón – We zullen je heel erg missen, 
totdat we elkaar eens weer zullen ontmoeten.' 
Woorden die de kinderen op de 
condoleancekaart van moeder Victoria Molina 
Flores hadden geschreven en die veel zeggen 
over de sterke, liefdevolle band die de 
kinderen met moeder hadden. Victoria werd 
geboren op 28 augustus 1929 in het mooie 
Cordoba, Zuid-Spanje. Ze groeide op met haar 
twee broers Carlos en Rafael. Ze werd verliefd 
op Rafael Medina en ze trouwden elkaar in 
Cordoba en kregen daar drie kinderen. Het 
ontbrak in het naoorlogse Spanje aan 
toekomstmogelijkheden. In 1962 toog Rafael 
naar Nederland, vond een baan bij Wessanen 
en een huis in Wormerveer. Een paar jaar 
later kwam zijn gezin over. Het was de 
vooravond van Driekoningen, het sneeuwde 
en het was een lange koude treinreis. Hun 
vierde kind werd geboren. Victoria was een 
hartelijk mensenmens. Hun huis was altijd 
een zoete inval. Iedereen was welkom, 
iedereen mocht mee-eten, familie en 
vrienden kwamen graag bij haar thuis. Haar 
liefde voor Spanje bleef in haar grote hart. Elk 
jaar zolang mogelijk genieten van familie, zon 
en muziek. Trouw was zij in haar 
vriendschappen. Ongebroken bleef haar grote 
geloof in God en Moeder Maria. Alle 
heiligenbeeldjes werden voor het slapengaan 
gekust. Voor haar kinderen en kleinkinderen 
had zij alles over en ze leefde met hen mee. 
Ze was stapelgek op haar kleinkinderen en zij 
op hun ‘abueli’. Tot op het laatst bleef zij een 
keurig net dametje. Helaas door haar rugpijn 
en vasculaire dementie, kon zij niet meer 
alleen het huis uit. De kinderen hadden hun 
eigen rooster gemaakt waardoor moeder 
iedere dag bezoek had en naar buiten kon.  

 
 
 
 

 
 
Totdat haar geestelijke en lichamelijke 
gezondheid erg achteruit ging en zij  
opgenomen werd in de Oostergouw. 
Donderdag heeft Victoria het laatste 
sacrament ontvangen, waarna ze op zaterdag 
15 februari 2020 rustig is overleden. Met 
warme Spaanse klanken en gebeden hebben 
wij gelovig afscheid van Victoria genomen. 
Vaya con Diós en rust in Gods eeuwige vrede.  
Ria Casalod-Brakenhoff 

                             
Rie Steen-Jacobs 
Op dinsdag 18 februari is Rie Steen-Jacobs 
overleden op de gezegende leeftijd van 96 
jaren. Ze werd op 1 juli 1923 in Amsterdam 
geboren en groeide op als één van de 
jongsten in een gezin van zeven kinderen. Ze 
leerde Henk Steen kennen en in 1955 
trouwden zij elkaar. Henk werkte bij 
Wessanen en zo kwamen ze in de 
Hoefbladstraat in Krommenie wonen. Tot hun 
grote verdriet kregen ze samen geen 
kinderen, maar vele andere kinderen vonden 
een warm thuis in hun hart en hun leven. 
Henk kreeg astma, waardoor hij vroegtijdig 
thuis kwam. Een grote creativiteit legden zij 
aan de dag en veel van die door hem 
gemaakte kunstwerkjes deden Rie herinneren 
aan hun bijna 40 jaar van gehuwd zijn en veel 
gaf zij daarvan in de loop van de jaren ook 
weg. Vanwege de gezondheid verhuisden ze 
naar het Rosariumpark. Henk overleed in 
december 1994 en Rie vond een nieuwe 
zinvolle levensinvulling als kosteres bij de 
vieringen in de toenmalige kapel van de 
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Rosariumhorst. Toen de kapel voor meer 
activiteiten gebruikt ging worden en in de 
nieuwbouw dreigde te verdwijnen maakte zij 
zich sterk voor het behoud van de vieringen. 
In de jaren waarin de bewoners van de 
Rosariumhorst in ballingschap leefden in de 
Uitwijk in Zaandam ging ze graag mee om 
'haar' mensen als wijkcontactpersoon daar te 
ontmoeten. Bij het rondbrengen van De Rots 
beperkte ze zich niet tot de brievenbus: het 
was voor haar een weektaak met een bezoek 
en een gesprek. Met het klimmen der jaren 
ging haar gezichtsvermogen achteruit. Ook 
steeds meer bekenden ontvielen haar. In 
2015 besloot ze naar Kampen te verhuizen 
waar haar 12 jaar jongere zus woonde. Helaas 
overleed die een jaar later plotseling. Haar 
familie heeft hun tante liefdevol verzorgd en 
is haar nabij gebleven, maar Rie bleef zich 
verweesd voelen en miste Krommenie. Toen 
het einde naderde hebben we haar de 
ziekenzegen gegeven en was zij klaar om naar 
haar Henk te gaan. Ook bleek hoe sterk haar 
gestel was. Ze heeft een grote devotie gehad 
voor Maria: haar opkomen voor kleine 
mensen, haar meeleven heeft Rie in gebed en 
daad proberen uit te dragen in haar leven. 
Haar laatste wens was om de uitvaartdienst te 
laten plaats vinden in de Petruskerk. Die wens 
hebben we vervuld op de plaats waar ze 
zoveel kracht en verbondenheid met God 
heeft ervaren. Daarna is haar lichaam 
gecremeerd.  

                                 
Jos van Gerven 
Op dinsdagavond 25 februari is Jos van 
Gerven overleden op 69 jarige leeftijd. Jos 
werd geboren in het gezin van Wim en Jo van 
Gerven-Kaskes en groeide op met vier broers 
en één zus. Zijn vader was dirigent en zijn 
moeder zong in het kerkkoor. Het katholieke 
leven werd hem van jongs af aan 
meegegeven. Na de middelbare school was 
hij werkzaam in de systeembeheerders 

wereld van diverse bedrijven. Enorme 
technische ontwikkelingen maakte hij daarin 
mee. Hij leerde Mieke Waij kennen en zij 
trouwden elkaar en gingen in Wormerveer 
wonen. Vier kinderen werden er geboren. 
Hun derde kindje Margo kwam na een 
verdrietige ziekteperiode te overlijden. 
Jeroen, Loes en Martine groeiden op aan de 
Snuiverstraat.  
Gelukkig al een aantal jaren geleden kon Jos 
met vervroegd pensioen gaan. Hij genoot van 
zijn kleindochter Cato en er was tijd voor 
andere dingen. Jos werd weer gevraagd om 
acoliet te zijn bij uitvaarten. In een meer dan 
volle kerk hebben we met velen afscheid van 
hem genomen. En in alle verhalen klonk door 
dat hij op een hartelijke, betrokken wijze in 
het leven stond, aandachtig naar mensen. 
Verhalen over vakantie, over genieten van de 
kleine dingen des levens, die het bestaan zo 
bijzonder maken. Jarenlang heeft Jos De Rots 
opgemaakt. Meer dan 25 jaar heeft hij de 
gedachteniskruisjes van naam en leeftijd 
voorzien; hij hield keurig bij hoeveel. Meer 
dan 800 zijn het er geworden. Anderhalf jaar 
geleden kreeg hij kanker. Snel werd duidelijk 
dat hij helaas niet meer beter zou worden, 
maar dat er wel nog wat gerekt kon worden. 
Toch werden de goede momenten 
overschaduwd door steeds weer ziek worden. 
Heel bewust wilde hij in de kring van zijn gezin 
de ziekenzegen ontvangen en we hebben 
daarbij geluisterd naar muziek die hem 
raakte. En zo werd er tijdens zijn 
uitvaartdienst gezongen door het koor 
Kaskedieze en klonken er vele soorten muziek 
waar hij van had leren houden. Hij is begraven 
vlak naast hun dochter Margo en tegenover 
zijn broer Piet. 'Noem mij bij mijn naam zoals 
je altijd deed, en ik zal er zijn.', stond er op zijn 
rouwkaart. 
Matthé Bruijns 
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Familieberichten 
 
Het zijn vreemde tijden, alles wat gepland 
stond is in heel korte tijd onzeker geworden. 
We merken dat met onze vieringen die in de 
kerk geen doorgang kunnen vinden. U vindt in 
deze Rots wel de gebedsintenties die zijn 
opgegeven, want ondanks dat we niet kunnen 
vieren in de kerk kunnen we hun namen vanuit 
ons hart wel bij God brengen, in het 
vertrouwen dat zij door de Eeuwige gekend 
zullen blijven worden en wij hen niet vergeten. 
 
U vindt daar ook dat Henk en Ans Leering-
Smorenberg in april gedenken dat zij elkaar 60 
jaar geleden hun ja-woord hebben gegeven. 
Een heel bijzondere mijlpaal in een 
mensenleven. Een feest dat ook overschaduwd 
wordt door het grote verlies van hun dochter 
Anita die vorig jaar zo snel en veel te jong is 

overleden. Met veel activiteiten zijn Henk en 
Ans door de jaren heen verbonden geweest 
met onze parochiegemeenschap: beiden met 
het koor St. Caecilia, Ans als lector en 
voorganger in avondwakes en in de Horsten. 
Henk als koster, geldtellen, Geloof, Hoop en 
Liefde, het maken van honderden kruisjes en 
vele andere voorkomende werkzaamheden. De 
laatste tijd wordt ook de kwetsbaarheid van het 
lijf voelbaar. Er zijn vele jaren en vele 
momenten om in dankbaarheid op terug te 
zien, met elkaar, met de gemeenschap en naar 
God. In ieder geval van harte gefeliciteerd. Hoe 
het gevierd kan gaan worden is nog onzeker, 
maar in ons bidden mogen we jullie meenemen 
naar God. 
 
Matthé Bruijns 

 

Financiën 
 
Naast een gezondheidsramp en een sociale 
ramp voltrekt zich ook een financiële ramp, 
waarvan de gevolgen niet zijn te overzien zijn. 
De kranten staan er vol van.  
Ook de kerken krijgen ermee te maken. 
Heel praktisch: de wekelijkse collectes, een  
belangrijke bron van inkomsten, zijn 
weggevallen.  

Maar de meeste kosten gaan gewoon door. 
Vandaar dat de parochieraad het nummer 
van de Aktie Kerkbalans onder uw aandacht 
brengt:  
NL42 INGB 0001 975 736 t.n.v. 
Petrusparochie Krommenie.  
Mogen we rekenen op wat u wekelijks 
gewend bent bij te dragen? 
 Heel veel dank! 

 

Nieuws van de Vastenactie!!                                         
 
De start van de Vastenactie was dit jaar weer 
geweldig. De thermometer staat intussen op 
al op € 5500,-! De eerste sobere maaltijd 
bracht € 160,- op en de violen € 706,- Door 
maatregelen tegen het coronavirus kunnen 
de geplande activiteiten verder niet 
doorgaan. Jammer van de voorbereidingen? 
Dat hoeft niet.  
Vastenaktie vraagt om de geplande 
activiteiten: solidariteitsmaaltijden, 
boekenverkoop, klaverjassen en bridgen later 
in het jaar alsnog te organiseren en niet 
helemaal te annuleren voor dit jaar. Immers: 
leuke activiteiten waarvan andere mensen 

beter worden kunnen altijd worden 
gehouden.  
Zo voorkomen we dat het doel van de 
vastenactie: goed onderwijs zodat jongeren 
kunnen “Werken aan hun toekomst” ook 
slachtoffer zou worden van het coronavirus. 
Met een gedegen opleiding zijn mensen beter 
in staat een redelijk inkomen te verdienen en 
eventueel een eigen bedrijf op te zetten.  
Ook ons bankrekeningnummer  
NL12 INGB 0000309622 t.n.v. Werkgroep 
Missie & Ontw. St. Petrusparochie  
Krommenie staat open.   
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Kerkwerkrooster  
Maandag 20 april om 08:45 uur.   
Maandag 18 mei om 08:45 uur.   
Informatie:Marie-José Mooij: 06-37421977/ 6216059 

 
 
KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord 
Krachtig, Betrokken en Ondernemend 
 

Voor al onze activiteiten geldt dat de maatregelen in verband met het coronavirus roet in het eten 
kunnen gooien. Houdt de media in de gaten. Bij twijfel kunt u mij bellen:  
Peter Smit, telefoon 075 – 628 2517.  
 
Bingo  
In verband met de Parochiereis naar Polen is 
de Bingo van april twee weken eerder.  
Wanneer: woensdagen 15 april, 27 mei  
                   14:00 u. 
Waar: Ontmoetingsruimte Petruskerk. 
Kosten: € 3,50 voor vier spellen en koffie of 
               thee. 
  
Wandeling in Krommenie  
Wanneer: donderdagen 30 april, 28 mei, v.a. 
       10:00 u.  
Waar: vanaf Tante Tee, Noorderhoofdstraat  
 Krommenie.  
 

Fietsen  
Wanneer: dinsdagen 14 april, 12 mei  
       v.a.10:00 u. 
Waar: vanaf de Durghorst. 
 
Fietstocht 
langs Zaanse buurthuizen. 
Wanneer: zaterdag 18 april. 
Nadere Informatie: Zaans Stadsblad. 
 
Gaat u mee op een van onze activiteiten, zorg 
dan dat u altijd een contactadres, uw ID-
bewijs en uw zorgpas bij u heeft, in geval van 
calamiteiten. 

 

Babbeltrucs 
 

De KBO wil u graag waarschuwen voor 
babbeltrucs. Op de website www.kbo-pcob.nl 
vindt u onder de knop Veiligheid>Babbeltrucs 
informatie over waar u op bedacht moet zijn 
en hoe u babbelaars buiten de deur kunt 
houden. Dat het boevengilde niets ontziend is 
blijkt uit berichten die deze week in diverse 
programma’s opdoken: er wordt misbruik 
gemaakt van de bijzondere situatie waarin het 
land op dit moment verkeert. Er zijn lieden 
die komen aanbieden om boodschappen te 
doen voor oudere mensen en vragen om dan 
voor het gemak de pinpas en code mee te 
geven. Niet doen, nooit! Ook niet als u de 

vriendelijke aanbieder vagelijk kent uit de 
straat of zo! Vraag de boodschapper om voor 
te schieten. Laat hem of haar ook niet binnen 
om de spullen af te leveren, maar laat de tas 
voor de deur zetten, met de bon erin, waarop 
de bezorger zijn/haar eigen banknummer kan 
zetten, zodat u de kosten kunt overmaken. 
Iemand die het echt goed met u meent zal 
hier begrip voor hebben. Bezorgers van 
supermarkten komen ook niet verder dan de 
stoep, mensen niet binnenlaten is op dit 
moment de normale gang van zaken. Lieden 
met kwalijke bedoelingen kunt u zo de pas 
afsnijden. 

http://www.kbo-pcob.nl/
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Dagje Uit voor de parochianen van de OLVG Wormerveer  

vrijdag 4 september 2020 
 

De kerkelijke sluiting op 12 januari 2020 van 
de Onze Lieve Vrouw Geboorte Kerk in 
Wormerveer met het voorlezen van het 
Decreet van Bisschop Punt uit Haarlem heeft 
een diepe indruk gemaakt op vele van onze 
parochianen en met weemoed hebben we de 
viering afgesloten. 
 
Nu willen wij ook graag een feestelijke 
afsluiting met alle parochianen. Als parochie 
waren wij gastvrij met onze Open Deur voor 
ieder die binnen wilde komen voor een 
bezoekje aan de Maria Kapel, de 
Zondagsviering, de Steeg, de Braderie, 
Klaverjassen en veel meer, mede mogelijk 
door onze mooie samenwerking met en voor 
elkaar. We hebben heel veel om samen 
dankbaar voor te zijn. Daarom hebben wij een 
parochie-uitje georganiseerd op vrijdag 4 
september 2020. Oorspronkelijk was dit 
gepland op 15 mei. Maar of alle beperkingen 
i.v.m. de coronacrisis dan niet meer gelden is 
nog maar de vraag. Gelukkig bleek 
verplaatsing naar september, na de zomer 
dus, mogelijk.  
 
We hebben een aantrekkelijk programma 
samengesteld. We verzamelen om 08.45 uur  
op het plein bij de OLVG kerk en vertrekken 
daar om klokslag 09.00 uur met een 

dubbeldekkerbus  naar het  Chocoladeatelier 
van Frits in Ridderkerk waar we koffie drinken 
met lekkers, gevolgd door een humoristische 
chocolade demonstratie en een interessante 
film met een proeverij. Vervolgens staat de 
lunch klaar. 
 
Na de lunch rijden we naar Rotterdam waar 
we op de boot stappen voor een vaartocht  
door de grootste zeehaven ter wereld.  
 
Om 16.15 uur staat de bus weer klaar, rond 
18.00 uur zijn we dan weer in Wormerveer 
aan te komen. 
 
Inschrijven kan tot 1 mei 2020 met 
onderstaande strook, te bezorgen bij Ank 
Berkhout, Houtkade 67, 1521 VM 
Wormerveer, of telefonisch: 075 7503636 of 
per email: ankberkhout@zonnet.nl. 
 
Marianne de Beurs, Sieuke Schenk, Jannette 
Punt en Ank Berkhout 
 

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

Naam/Namen : ………………………………………………………………………………………………………  

Aantal personen : ………………………………………………………………………………………..…    

Telefoon  :  ………………………………………………………………………………………....                                                                                                          

Diëet wensen :…………………………………………………. …………………………………………………..

 

 

 

 

mailto:ankberkhout@zonnet.nl
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Uit het Afleesboek van de Sint Petrusparochie 1951-1952, 

nummer 49 

1952 was het eerste jaar waarin de vernieuwde Paasliturgie, met een wake op Paaszaterdagavond 
werd gevierd.  
 

6 april 
Palmzondag: (…) Vandaag heeft om 12.15 uur 
in het verenigingsgebouw de verloting plaats 
voor de plaatsen bij de Paaswake. [Daarmee 
wordt het probleem van de] hopeloos te 
kleine kerk opgelost. Men wordt verzocht 50 
cent mee te brengen voor het tekstboekje en 
de kaars. Per gezin hoogstens 2 plaatsen! 
Plaatsengeld hoeft niet betaald te worden. 
Kinderen die hun plechtige H. Communie nog 
niet gedaan hebben, mogen niet aan de 
plechtigheden deelnemen.  
 
Zaterdag: Paaszaterdag. De plechtigheden in 
de morgen (wijding van het nieuwe wijwater 
cvs) komen te vervallen. ’s Avonds om 11 uur 
beginnen de plechtigheden, zodat om 12.15 
uur de H. Mis begint. Degenen die onder deze 
H. Mis communiceren moeten nuchter zijn 
vanaf ’s avonds 10 uur. Zij zijn niet verplicht 
op Paaszondag nog de H. Mis bij te wonen, al 
is dit zeer sterk aan te raden en kunnen niet 
meer communiceren. Men wordt verzocht 
zich zorgvuldig te houden aan de 
aanwijzingen die gegeven worden. Wanneer 
men moet zitten, staan of knielen staat 
aangegeven in het tekstboekje. De kaarsen 
moeten branden onder het zingen van de 
Exultet en bij de vernieuwing van de 
doopbeloften. Het licht wordt door de 
acolythen doorgegeven. Moge deze nieuwe 
Paasvigilieviering ons godsdienstig leven 
stimuleren en ons geloof in Christus’ 
verrijzenis en onze geestelijke verrijzenis van 
het H. doopsel versterken en verlevendigen.  
Gelegenheid om te biechten: Er wordt u een 
overvloed van gelegenheid tot biechten 
gegeven. Wij verzoeken u dringend zoveel 
mogelijk te spreiden, zodat er Paaszaterdag 
geen onoverzienbare menigte voor de biecht-
stoelen dromt. Bovendien moeten we 
vanwege de nachtplechtigheden op 
Paaszaterdag om 6 uur de kerk sluiten. 

13 april 
Het begint nu ernst te worden met onze 
nieuwe kerk. Maandag 25 februari is er over 
dit onderwerp een bespreking geweest bij 
Mgr. Hussen te Haarlem. Om ervoor te zorgen 
dat er niet een te kleine of te grote kerk 
gebouwd wordt moeten er enige 
voorbereidingen gedaan worden. O.a. moet 
er een telling plaats hebben van de gelovigen 
bij het Misbezoek op Zondag! A.s Zondag zal 
dit gebeuren; aan de deuren van de kerk 
zullen vóór iedere H. Mis enige mannen deze 
telling verrichten. Er zal voor gezorgd worden 
dat er voldoende tijd is tussen de 
verschillende H. Missen; van uw kant wordt 
de volle medewerking gevraagd.  
 
27 april 
Donderdag: Begin van de Meimaand. ’s 
Avonds om 7 uur het lof met Rozenhoedje. De 
volgende dagen iedere avond Meimaand-
oefening en ’s Zaterdags Marialof met 
Rozenhoedje. 
Vrijdagavond begint om 8 uur het Triduum 
dat gehouden wordt bij gelegenheid van het 
Feest van de Arbeid. (…) Vrijdagavond zal 
Pater Rembertus spreken over “Standsplicht”, 
Zaterdagavond over “Huwelijke en  
Opvoeding”.  
 
18 mei 
Bij gelegenheid van het Feest van de Arbeid is 
in tegenwoordigheid van de Vicaris-Generaal 
medegedeeld dat nog dit jaar de 
aanbesteding van de nieuwe kerk zal plaats 
hebben.  
 
(Samenstelling Corrie van Sijl)  
 
 


