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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: Deken 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 7 december. U kunt uw bijdragen 
aanleveren tot 23 november. 
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.  
 

Bij overlijden 
Uitvaartvereniging Geloof, Hoop en Liefde 
Ledenadministratie tel.  075–6409101 
Voor uitvaart bellen: 0800 -0375 Associatie 
Uitvaartverzorging o.v.v. lidmaatschap GHL 
Voormalige leden St. Barbara Wormerveer 
kunnen indien gewenst bellen met Memento Mori 
tel. 075–6285149 
------------------------------------------------------------------
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 horen we dat graag. 
Als u behoefte heeft aan een bezoek neem dan 
contact op met: Lidy Cool-Meulemans, 075–
6226621 of via het parochiesecretariaat. 
Vanuit Wormerveer kunt U contact opnemen met 
Ria Brusche tel 06–15341829 of Ria Butter 075–
6218756 
 

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 e.d. 
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Pastoraal Voorwoord 
 

Als de horizon in zicht komt 
 
De meeste godsdiensten verwijzen naar een 
ander leven na dit bestaan. Soms denken 
mensen dat iemand alleen maar gelooft 
omdat hij of zij er niet aan wil dat er na dit 
leven niets meer is. Maar godsdienst is meer 
dan een garantie voor een eeuwig leven. 
Godsdienst is mogen ervaren dat dit bestaan 
niet zinloos is; dat een mens niet alleen is; dat 
er een doel is aan dit bestaan. Een zinvol 
bestaan op deze aarde, waarbij mensen zich 
inzetten om dit leven goed te laten zijn. En als 
het niet goed is, om je dan in te zetten, om 
het beter te maken. 
 
Er zijn momenten in het leven dat mensen 
gevoeliger zijn voor de grote vragen van het 
leven. Bij een geboorte vraag je je af: Waar 
komt een kind vandaan? Er is verwondering 
en openheid voor de toekomst.  
Bij ziek en zeer zijn er ook vragen: word ik er 
wijzer van wanneer ik ziek ben? Leert mij dat 
iets over de waarde en de zin van mijn leven? 
En zeker wanneer we dit leven moeten 
loslaten is er een breed gedragen verlangen 
naar leven over de dood heen. In het 
katholieke verhaal moet je dat plaatsje in de 
hemel nog ergens mee verdienen. In het 
moderne levensgevoel krijg je het er gratis bij. 
Het geldt daar zelfs voor de grootste boeven.  
 
Toen ik op een school vertelde over het 
christelijk geloof met het lege graf op Pasen 
vroeg een aandachtig meeluisterende jongen 
of ik ook geloofde dat je in dit leven nog een 
paar keer terug kunt komen, hij bedoelde dat 
ingewikkelde woord reïncarnatie. ‘Nee, daar 
kan ik niet in geloven. Je moet het hier doen 
en in één keer goed, maar God is wel de 
Barmhartige bij uitstek.’ 
 
De psychologie van Freud probeert het 
verlangen naar eeuwig leven te ontmaskeren 
als een projectie van de mens. De mens 
weigert zijn eigen vergankelijkheid te 

erkennen. De mens wil eeuwigheidswaarde 
hebben. Hij wil er niet aan dat alles 
voorbijgaat en ‘bedenkt’ een God die hem dat 
leven kan geven. 
 
Wanneer je spreekt over de dood en wat 
daarna komt schieten onze woorden tekort. 
Dan gebruiken we een andere taal, de taal 
van symbolen. Dan praat je over een andere 
dimensie. Dan is het niet meer als de 
Russische kosmonaut die een eerste ronde 
om de aarde maakte en meldde dat hij God 
en de hemel niet had gezien.  
We kunnen inmiddels vele lichtjaren ver in 
ons heelal kijken en we zien geen hemelpoort, 
laat staan dat we onze geliefden zien. Ook als 
er bij het graf van Jezus een webcam had 
gestaan, dan hadden we niet waargenomen 
wat we in geloof zeggen, dat Jezus leeft. Bij 
geloven kijk je met andere ogen, spreek je 
een andere taal, gaat het over een andere 
dimensie. In de taal van de Bijbel noemen we 
dat ‘eeuwigheid’, de plaats noemen we 
‘koninkrijk der hemelen’, de taal is die van de 
liefde en dat is niet die van de journalistiek of 
de wetenschap. Dat maakt geloven ook tot 
zo’n bijzonder avontuur. Het is in alles 
vertrouwen hebben, je over kunnen geven, 
loslaten om te ontvangen.  
 
Omdat ik maar een pagina heb gekregen van 
de redactie vindt U elders een verhaal van 
Godfried Bomans over ‘de koning die niet 
dood wilde’, een verhaal over willen leven, 
moeten sterven én leven.  
Allerheiligen en Allerzielen geven de 
verbondenheid weer met hen die ons zijn 
voorgegaan in het sterven. Kostbare dagen 
die uitdrukken dat we mensen zijn die leven 
in en vanuit verbondenheid en gezien worden 
door God. 
 
Matthé Bruijns, pastor. 
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De koning die niet dood wilde 
 
Er was eens een koning en die ging dood, 
maar hij wilde het niet. Hij hield het horloge 
van zijn gestorven moeder onder zijn 
nachthemd verborgen en hij dacht bij zichzelf: 
‘Zolang dat tikt kan mij niets overkomen.’ Het 
speelde de hele en de halve uren en de 
koning luisterde verrukt naar het fijne 
getinkel. En weer dacht hij: ‘Zolang dat tikt 
blijf ik in leven, want mijn moeder heeft nooit 
gewild dat mij iets kwaads overkwam.’ 
Dit hoorde de dokter. Het was een strenge 
man. Hij kwam aan het bed van de koning en 
zei: ‘Ik zal het u maar vertellen, u gaat dood.’ 
De koning schrok. ‘Dat geloof ik niet’, zei hij. 
‘Nee’, zei de dokter, ‘maar toch is het zo.’ 
‘Wanneer?’ vroeg de koning. De dokter zei: 
‘Als in de tuin de bladeren vallen, dan is uw 
tijd gekomen.’ De koning keek door het raam 
naar buiten en glimlachte. De bomen waren 
nog kaal, het moest nog lente worden. 
Hij liet de tuinman komen. ‘Tuinman’, zei hij, 
‘ik ga niet dood.’ ‘Sire’, antwoordde de 
tuinman, ‘wij moeten allen eens sterven.’ ‘Ik 
niet’, sprak de koning, ‘hak de bomen om die 
in de herfst hun bladeren verliezen en zet in 
hun plaats dennen en sparren en hulst.’ De 
tuinman deed wat hem bevolen was en toen 
de herfst gekomen was dwarrelde er geen 
blad naar beneden. 
De koning stond in zijn nachthemd voor het 
raam toen hij de dood zag komen. Deze keek 
verbaasd in de tuin om zich heen en schudde 
het hoofd. ‘Ik moet u vanavond halen’, zei hij, 
‘en toch is er geen blad gevallen.’ ‘Vreemd’, 
zei de koning, ‘hoe zou dat komen?’ ‘Dat weet 
ik wel’, antwoordde de dood, ‘maar dat helpt 
u niet. Want ziet u die kleine treurwilg daar? 
Die is al helemaal bruin. Vanavond steekt er 
een wind op en dan zal hij kaal zijn. Waarom 
hebt u die niet omgehakt?’ ‘Dat kon niet’, zei 
de koning verlegen, ‘hij staat op het graf van 
mijn moeder.’ De dood knikte. ‘Dat wist ik 
wel’, sprak hij, ‘het is een lieve gedachte en 

daarom zal ik u ook het uur zeggen. Als de 
klokken halftien slaan, kom ik u halen.’ 
Nauwelijks was de dood weg of de koning liet 
zijn ministers komen. ‘Haal de klokken uit de 
torens’, zei hij, ‘en sla alle uurwerken stuk in 
het paleis. Niets mag er meer tikken en niets 
mag er meer slaan.’ De ministers deden wat 
hun bevolen was en toen de avond viel wist 
niemand meer hoe laat het was. 
De koning stond voor het raam toen hij de 
dood zag naderen. ‘Het is tijd’, sprak hij 
vriendelijk, ‘ik kom u halen.’ ‘Maar het heeft 
nergens halftien geslagen! Vreemd’, zei de 
koning, ‘hoe zou dat komen?’ ‘Ik weet het 
wel’, antwoordde de dood, ‘maar het helpt u 
niet, luister maar.’ Hij stak zijn wijsvinger 
omhoog en op hetzelfde ogenblik tinkelde 
onder het nachthemd van de koning het 
verborgen horloge. 
‘Waarom hebt u dat niet stuk gemaakt?’ 
vroeg de dood. ‘Ik kon niet’, antwoordde de 
koning verlegen, ‘het was het horloge van 
mijn moeder. Toen ze stierf heeft ze het mij 
gegeven.’ De dood knikte. ‘Ik wist het wel’, zei 
hij, ‘en het is een lieve gedachte. Hield je 
zoveel van haar?’ ‘Meer dan van iemand 
anders’, antwoordde de koning, en zijn ogen 
schoten vol tranen. ‘Zou je haar willen zien?’ 
vroeg de dood. De koning begon te wenen. 
‘Plaag mij niet’, zei hij, ‘het is mijn liefste 
wens.’ De dood knikte. ‘Ik wist het wel’, sprak 
hij, ‘en je wens zal vervuld worden.’ De deur 
ging open en de koning greep naar zijn hart. 
Daar stond zijn eigen moeder. Zij boog zich 
over hem heen en fluisterde hem iets in het 
oor. ‘Moeder’, zei de koning, ‘ik wil niet.’ ‘Je 
bent het al’, antwoordde ze, 
‘en je hebt het zelf gewild.' 
 
Godfried Bomans 
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We beginnen de vergadering van de parochieraad altijd met een gebed of een gedicht ter inspiratie. 
Voor de vergadering van maandag 5 oktober koos degene die daarvoor aan de beurt was een 
gedicht van Phil Bosmans dat we u niet willen onthouden.   
 

GEDULD HEBBEN 
 
Kwade dagen! Ja, je zult ook weten wat dat is! 
Dagen dat je alles donker en zwart ziet, dat alles je tegenstaat. 
Je voelt je moe, verlaten en verloren. 
Het kan je allemaal niet veel meer schelen. 
En het ergste is: je denkt dat het zo zal blijven.   
Kwade dagen duren zo lang. Het zijn de langste dagen 
 
Iedere mens heeft van die kwade dagen! Wat moet je dan doen? 
Geduld hebben! Geduld, weet je, is een zeldzame deugd.  
Een deugd is een eigenschap, die je deugd doet, als je ze bezit, 
die je veel kan helpen in moeilijke omstandigheden. 
Geduld is een deugd die we vandaag meer dan nodig hebben. 
Alles moet snel gaan! 
Alle wensen onmiddellijk in vervulling met een druk op de knop 
Bij de minste pijn onmiddellijk verlichting! 
Door gebrek aan geduld stijgt de gespannenheid 
en worden de kwade dagen nog langer. 
 
Wil je een beetje deugd hebben aan het leven, 
dan moet je de deugd van geduld beoefenen. 
Geduld hebben! Soms een tijdje blind vliegen! 
Je hebt zo dikwijls ervaren dat de goede dagen snel voorbij gaan. 
En je vindt ook dat weer erg. 
Maar waarom kan deze ervaring in kwade dagen 
dan geen troost voor je zijn? Kom, neem het niet te zwaar op. 
Trek een glimlach over je gezicht. Kwade dagen gaan ook voorbij! 
 
Uit: Menslief ik wens je vrede en alle goeds 
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Fratelli tutti - Allen broeders (en zusters) 

Nieuwe encycliek van paus Franciscus 
 
 
 
 
 
 

Met de beginwoorden Fratelli tutti – allen 
broeders (en zusters) – kiest paus Franciscus 
opnieuw voor het gedachtegoed van Sint 
Franciscus van Assisi als uitgangspunt voor 
een encycliek. 
In Laudato Si’ uit 2015 sprak de paus zich 
duidelijk uit over de aarde als 
gemeenschappelijk huis, over het milieu en 
klimaat(verandering) en over de verdeling van 
goederen en grondstoffen. In deze nieuwe 
encycliek is broederschap en sociale 
vriendschap tussen mensen het centrale 
thema. Openstaan naar medemensen, andere 
nationaliteiten, rassen, religies culturen en 
achtergronden is de kern van deze 
boodschap. Franciscus wil met de mensheid 
op zoek naar ware broederschap tussen alle 
mensen, mannen en vrouwen. De 
wereldwijde coronacrisis bevestigt die 
noodzaak nog eens. “We zitten allemaal in 
hetzelfde schuitje”, zei Franciscus in zijn preek 
bij de zegening Urbi et Orbi op 27 maart 2020. 
 
Universele broederschap onder de mensen 
Met deze nieuwe encycliek wil de paus een 
lans breken voor de herwaardering van een 
universele broederschap onder de mensen. 
“Wat zal dat een droom zijn”, schrijft hij in zijn 
openingshoofdstuk. “Niemand kan het leven 
in z’n eentje aan... We hebben een 
gemeenschap nodig die ons ondersteunt en 
helpt, waarin we elkaar kunnen helpen om 
vooruit te blijven kijken. Hoe belangrijk is het 
om samen te dromen... Bij enkel onszelf lopen  
 

 
 
 
 
 
 
we het risico luchtspiegelingen te zien, dingen 
die er niet zijn. Dromen daarentegen worden 
samen gebouwd. Laten we dus dromen als 
een enkele mensenfamilie, als medereizigers 
die hetzelfde vlees delen, als kinderen van 
dezelfde aarde die ons gemeenschappelijke 
huis is, waarbij ieder van ons de rijkdom van 
zijn of haar (gelovige) gedachten en 
overtuigingen meebrengt, ieder van ons met 
zijn of haar eigen stem, allen broeders en 
zussen.’ Schrijft de paus hier niet het begin 
van een droom van een nieuwe wereld voor 
ná deze pandemie? 
De encycliek Fratelli tutti is de derde 
pauselijke rondzendbrief van paus Franciscus. 
Hij ondertekende het document 
zaterdagavond 3 oktober op het altaar bij de 
graftombe van Sint Franciscus in de crypte 
van de Sint-Franciscusbasiliek in Assisi. 
 
Betekenis ‘Fratelli tutti’ 
Paus Franciscus maakt de woorden Fratelli 
tutti van de heilige van Assisi tot de zijne om 
de essentie van een broederlijke openheid uit 
te drukken, die ons in staat stelt om elke 
persoon te erkennen, te waarderen en lief te 
hebben, ongeacht fysieke nabijheid, ongeacht 
waar hij of zij is geboren of woont. 
 
In opdracht van de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie wordt gewerkt aan 
een officiële Nederlandse vertaling.  
 
(tekst ontleend aan de website van het 
Bisdom Haarlem) 
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Voor jong en voor oud(er) 

Het wonder van de herfst 
 
Het wordt steeds donkerder, het regent, het 
stormt.  
De bladeren aan de bomen verkleuren en vallen 
op de grond.  
Je zou er somber van worden! 
Een goed moment voor een boswandeling! 
 
In dit seizoen verliezen de bomen niet alleen hun 
bladeren, maar ook hun zaden vallen op de grond. 
Dat is een voorteken van het nieuwe leven dat in 
de lente zal beginnen! 
 
Om je een beetje op weg te helpen met een 
mooie herfstverzameling, vind je hiernaast een 
zoekblad. Plak de plaatjes op een eierdoos en doe 
je vondsten erin, dan heb je meteen een mooie 
uitstalkast! 
 
De zaden zoals de kastanje, de eikel, een 
beukennootje, het esdoornzaad en de zaden uit 
de dennenappel kan je laten ontkiemen in een 
potje met aarde.  
Dan begint bij jou alvast de lente! 
 
Goddank voor de seizoenen 
Goddank voor de mooie herfst 
Goddank voor de zaden  
Goddank voor de nieuwe groei in de lente! 
 
Veel succes en plezier met verzamelen! 
 
https://www.zoekennaarhetgoede.nl/2017/11/06
/gezinsmoment- 
de-4-seizoenen-herfst/
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  Verlangen en Hoop 

 
 
 

In het pastoresteam was de afspraak gemaakt 
dat ik het initiatief zou nemen om voor de 
Zaanse parochies een nieuw jaarthema te 
ontwikkelen. Maar u begrijpt: uitgebreide 
brainstormsessies waren niet mogelijk. Vlak 
voor de zomer kon wel de parochieraad van 
de Jozef weer bij elkaar komen en in die kring 
ontstond het voorstel voor het thema 
Verlangen en Hoop, dat bij uitstek past bij de 
huidige omstandigheden. Al snel stemde de 
hele regio daarmee in.   
 
Verlangen en Hoop 
We verlangen allemaal naar een einde aan de 
huidige onzekerheid, naar samen zijn, zingen, 
koffiedrinken. We verlangen naar een arm om 
onze schouder, een kus op onze wang. Naar 
alles wat we zijn verloren in de huidige crisis.  
Tegelijk kunnen we niet zonder hoop. Hoop 
wordt geboren uit vertrouwen dat het goed 
komt. De hoop dat alles weer normaal wordt, 
of beter nog, nieuw. Dat wij, mensen, leren 
uit deze crisis om beter met elkaar en met de 
wereld om te gaan. Dat wij en die wereld als 
het ware meer nog dan vroeger beeld mogen 
worden van hoe God het heeft bedoeld.  
 
Een bloem en de zon 
Verlangen en Hoop kunnen we ook bezien 
vanuit ons geloof. Ik vergelijk het met een 
bloem en de zon. Een bloem kan zonder 
zonlicht onmogelijk groeien en openbloeien. 
Verlangen en Hoop zijn als de bloem en de 
zon. Onze verlangens worden pas echt wakker 
gemaakt als we hoop hebben. Die hoop is een 
bron van leven buiten onszelf die ons doet 
groeien en ontluiken. Die bron is Jezus, hij 
verlicht ons. Hij wil niets liever dan ons heel  
maken en tot groei en bloei laten komen.  
Hoop in de Bijbel is sterke verwachting. Zo 
sterk dat zij krachten vrijmaakt die de wereld  

 
 
ten goede veranderen. Jesaja spreekt dat 
mooi uit: 
Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe 
kracht: 
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, 
hij loopt, maar wordt niet moe, 
hij rent, maar raakt niet uitgeput. 
 
Zie hoe groot de kracht is die het geloof ons 
kan geven. Daar waar Verlangen en Hoop 
worden verbonden, ontstaan nieuwe beelden 
en nieuwe krachten. Dat zie je in het 
prachtige beeld dat ontworpen is door 
kunstenaar Dick Amesz. Hij combineerde de 
hartvorm (Verlangen) met het anker (Hoop) 
en zo ontstond een beeld dat meer in zich 
heeft dan alleen de combinatie van twee 
plaatjes. Zo is de top van het anker de mens. 
Als u goed kijkt ontdekt u ongetwijfeld nog 
andere vormen en/of symbolen. 
Zo is het met ons mensen die geloven, die 
blijven volharden in Verlangen en Hoop. Door 
ons geloof worden we krachtige mensen die 
meer kunnen dan we zelf voor mogelijk 
houden. Ik heb dat mogen aanschouwen als ik 
zie met hoeveel kracht en liefde we met 
elkaar verbonden blijven in deze coronatijd. Ik 
geef u daarom deze twee woorden mee het 
nieuwe werkjaar in: Verlangen en Hoop. 
Niemand weet wat ons te wachten staat. 
Maar zolang Verlangen en Hoop groeien in 
ons hart, zullen we uitkijken naar de dag dat 
de wereld bevrijd zal zijn van de anderhalve 
meter. Tot die tijd blijven we krachtig, 
hoopvol en vol vertrouwen dat we er ook op 
veilige afstand kunnen zijn voor elkaar. 
Moge dit werkjaar onze grootste Verlangen 
zijn om Hoop te blijven houden. Ik wens u 
veel inspiratie met dit krachtige thema. 
Diaken Jeroen Hoekstra
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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 

H. Jozef 
 
Zaandam 

Za 24-10  Eucharistie 
G. Noom 

  

Zo 25-10 
30e zdg dhj 

Eucharistie 
G. Noom 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 

Eucharistie 
N. Kerssens 
4 solisten 

Woord&Comm. 
W. Waardijk 

Za 31-10 
 

 Woord&Comm. 
M. Bruijns 

  

Zo 1-11 
31e zdg dhj 
Allerheiligen 

Allerzielen en 
Allerheiligen 
Woord&Comm. 
M. Bruijns 

Woord&Comm. 
S. Baars 
 
19.30 Allerzielen 

DOP 
4 solisten 

Woord&Comm. 
J. Hoekstra 

Ma 2-11 
Allerzielen 

 19:30 uur 
M. Bruijns 

19:30 uur 
R. Casalod 
4 solisten 

 

Za 7-11  Eucharistie 
G. Noom 

  

Zo 8-11 
32e zdg dhj 

Woord&Comm. 
K. Schuurmans 

Eucharistie 
G. Noom 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
4 solisten 

Woord&Comm. 
R. Casalod 

Za 14-11  Eucharistie 
G. Noom 

  

Zo 15-11 
33e zdg dhj 

Woord&Comm. 
T. Molenaar 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 

DOP 
4 solisten 

Woord&Comm. 
W. Waardijk 

Za 21-11  Eucharistie 
G. Noom 

  

Zo 22-11 
34e zdg dhj 

Eucharistie 
G. Noom 

Woord&Comm. 
M. Bruijns  

Eucharistie 
N. Kerssens 
4 solisten 

Woord&Comm. 
R. Casalod 

Za 28-11  Woord&Comm. 
M. Bruijns 

  

Zo 29-11 
35e zdg dhj 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 

Woord&Comm. 
T. Molenaar 

Woord&Comm. 
K. Schuurmans 
4 solisten 

Woord&Comm. 
J. Hoekstra 

Za 5-12  Woord&Comm. 
M. Bruijns 

  

Zo 6-12 
35e zdg dhj 

Woord&Comm. 
T. Molenaar 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 

DOP 
4 solisten 

Woord&Comm. 
W. Waardijk 

Za 12-12  Eucharistie 
G. Noom 

  

Zo 13-12 
36e zdg dhj 

Woord&Comm. 
K. Schuurmans 

Eucharistie 
G. Noom  

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
4 solisten 

Woord&Comm. 
J. Hoekstra 

Van de overige parochies is geen opgave ontvangen. Tot nader order geldt beperking van het aantal 

aanwezigen en is aanmelden absoluut verplicht. Kijk op de websites van de parochies.  

Aanvang zondag 10.00 uur, zaterdagavond 19.00 uur tenzij anders aangegeven. DOP= Dienst onder leiding 

van parochianen. zdg dhj= zondag door het jaar. 
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Kerktijden Petrusparochie 

 

   30e zondag door het jaar 
Zaterdag 24 oktober 19:00 Eucharistieviering 

   Voorganger: Pater G. Noom 
Zondag 25 oktober 10:00 Woord- en Communieviering 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns 

     

   Allerheiligen 
Zaterdag 31 oktober 19:00 Woord- en Communieviering 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns 
Zondag 1 november 10:00 Woord- en Communieviering 

   Voorganger: Pastor S. Baars 

    
   Allerzielen met gedachtenis van de  

overledenen 
Zondag 1 november 19:30 Allerzielen viering 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns 
Maandag 2 november 19:30 Allerzielen viering 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns 
    

   32e zondag door het jaar 

Zaterdag 7 november 19:00 Eucharistieviering 
   Voorganger: Pater G. Noom 

Zondag 8 november 10:00 Eucharistieviering 
   Voorganger: Pater G. Noom 
     

   33e zondag door het jaar 
Zaterdag 14 november 19:00 Eucharistieviering 

   Voorganger: Pater G. Noom 
Zondag 15 november 10:00 Woord- en Communieviering 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns 
     

   Feest van Christus Koning 
Zaterdag 21 november 19:00 Eucharistieviering 

   Voorganger: Pater G. Noom 
Zondag 22 november 10:00 Woord- en Communieviering 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns 
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                                       2e zondag van de advent 

Zaterdag 5 december 19:00 Woord- en Communieviering 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns 

Zondag 6 december 10:00 Woord- en Communieviering 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns 
     

   3e zondag van de advent 
Zaterdag 12 december 19:00 Eucharistieviering 

   Voorganger: Pater G. Noom 
Zondag 13 december 10:00 Eucharistieviering 

   Voorganger: Pater G. Noom 
     

BELANGRIJK  
Nu we helaas weer met maximaal slechts 30 mensen kunnen samenkomen is het ABSOLUUT 
NOODZAKELIJK dat u zich aanmeldt via de website www.st-petrusparochie.nl met de knop 
Reserveren voor een viering of telefonisch tussen 10.00 uur en 21.00 uur met 06-83119817. 
Op het aanmeldformulier kunt u zien of er nog plaats is.  
Wanneer U zich niet heeft aangemeld en op goed geluk naar de kerk komt terwijl het maximum 
aantal aanwezigen is bereikt kunt u helaas NIET naar binnen. 
  
Alle vieringen zijn onder voorbehoud van de ontwikkelingen. 
 

Allerzielen 
 
Toen 
voorgoed 
 
Verdween jij 
toen – 
je laatste adem kwam 
toch nog onverwachts 
maar als ik aan je denk 
ben je er weer. 
Weet ik alles weer van jou 
hoe je daar zat in die stoel 
werkend aan je volgende plan 
hoe je keek 
je ogen spelden altijd hun eigen taal 
 
 
 

 
hoe je sprak 
helaas je stem raakt wat vervaagd. 
 
Als ik aan je denk 
is mijn vierkante meter weer 
helemaal vol van jou 
een klein stil plekje heb ik hierin 
uitgespaard – voor het kaarsje 
dat ik nu hier aansteek voor jou 
vol dankbaarheid 
voor jou – 
 

Oeke Kruijthof     
 
 

 

 

   1e zondag van de advent 
Zaterdag 28 november 19:00 Woord- en Communieviering 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns 
Zondag 29 november 10:00 Woord- en Communieviering 

   Voorganger: Pastor T. Molenaar 
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   GEBEDSINTENTIES 
 

Zolang er geen vieringen in de Rosariumhorst 

zijn schuiven de intenties daarvoor naar de 

zaterdag.  
 

Zaterdag 24 oktober   
Gerard Kerkhoff, fam. Van Aspert, Hermina 
Jak, Piet Hoogeboom, Eef Heijne-Conijn, 
Agnes Vrouwe-Kleij.  
 
Zondag 25 oktober  
Marie Noom-Nanne (jaardienst), Jan Noom en 
zoon Arie, Henk Sombroek, Jan Breeuwer en 
Henny Breeuwer-Visser, Jo Opdam-Nielen en 
Piet Opdam, Nel van Diepen-Noom, Jan 
Molenaar, Trien Molenaar-Heijne en dochter 
Lidwien, Daan Witlox, Corrie Verheul, Cor 
Ruwiel, Jos van Gerven, familie Waij-
Molenaar, familie van Gerven-Kaskes, Theo 
Dijkzeul.  
 
Zaterdag 31 oktober  
Theodorus en Cornelia Jak-van Steen, Guus en 
Tiny Jak-Brakenhoff, Piet Boon, Toos Jak- 
 
Jongkind, Simon Heijnen en Truus Heijnen-
Knots, Nieck en Georgina Oud-Stoelinga en 
zoon Jack, overleden donateurs van de 
Stichting Fonds Vredenburg. 
 
Zondag 1 november 
Overleden familie De Beer-Tiebie, Theodorus 
en Cornelia Jak-van Steen, Guus en Tiny Jak-
Brakenhoff, Piet Boon, Toos Jak-Jongkind, 
Karel van Laar, Jan de Jong, overleden leden 
van de Katholieke Bond van Ouderen. 
 
Maandag 2 november Allerzielen 
Jan Koning en overleden familieleden, Tiny 
Petra-Boon, Jan Petra en zoon Theo Petra, 
Piet van Diepen, Nel van Diepen-Noom, Co  
Konijn en Thea Konijn-Boon, Truus Brussel-
van ´t Ent, Jan de Graaf en dochter Marjon,  
ouders Nielen, ouders de Graaf, Gé Mulder, 
Trien Boon-Dekkers en Koos Boon, Henk  

 
Elings en zoon Roy Elings, Jansje Roet-e Graaf 
en Bobby, Cornelia Neeft- Beentjes en 
Cornelis Neeft, Wil Strengman, Ger Kruijver, 
overleden leden van de Katholieke Bond van 
Ouderen, overleden leden van de 
Uitvaartvereniging Geloof, Hoop en Liefde. 
 
Zaterdag 7 november  
Ton Joosen, Martinus Tjipjes en Cornelis 
Tjipjes-Schut, Henk de Haan, Siem Bloetjes en 
z’n zoon Jantje, Piet Boon. 
 
Zondag 8 november 
Jan Koning en overleden familieleden, 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, Ied Franken-Engel, 
Agatha Rijkhoff-Schavemaker en dochter 
Ineke, Marie Arends-Vroom, Francisco Alvarez 
Abril, Arie en Annie Neeft-Verduin, Johanna 
Boon-Duin, Nicolaas Boon en zoon Gertjan. 
 
Zaterdag 14 november  
Familie Beek-Dallee, Martin Dekker, Gerard 
Kerkhoff, ouders Kerkhoff, Victoria Molina 
Flores, Rie Steen-Jacobs. 
 
Zondag 15 november 
Johan Friedrichs en Corrie Friedrichs-
Swagerman, Jan en Trien Molenaar-Heijne en 
dochter Lidwien, Theo Dijkzeul, Riek van der 
Laan-Mous, Annie Glas-van der Laan, ouders 
Kraakman-Borst.  
 
Zaterdag 21 november  
Hermina Jak, Piet Hoogeboom. 
 
Zondag 22 november 
Henk Sombroek, Gerard Kerkhoff, Daan 
Witlox, Corrie Verheul, Cor Ruwiel, Henk en 
Gré Schermer-van der Laan, Ad Melsen. 
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Zaterdag 28 november 
Simon Heijnen en Truus Heijnen-Knots, 
Georgina Oud-Stoelinga, Nieck Oud en zoon 
Jack. 
 
Zondag 29 november 
Annie Vrouwe (jaardienst), Piet, Kees en Nico 
Vrouwe, Jan Breeuwer en Henny Breeuwer-
Visser, overleden familie Dijkstra-Boon. 
 
Zaterdag 5 december  
Ton Joosen, Martinus Tjipjes en Cornelis 
Tjipjes-Schut, Henk de Haan, Ied Franken-
Engel, Francisco Alvarez Abril, Arie en Annie 
Neeft-Verduin, Piet Boon. 
 
 Zondag 6 december  
Jan Koning en overleden familieleden, Annie, 
Piet, Kees en Nico Vrouwe, Ad Pollemans en 

Johanna Pollemans-Verzet, Gré Apeldoorn-
Kramer en zoon Gert, Atie Rijkhoff-Nielen, 
Agatha Rijkhoff-Schavemaker en dochter 
Ineke, Marie Arends Vroom, Theo Dijkzeul.  
 
Zaterdag 12 december 
Nicolaas Al en Christina Jacoba Al-Maijer, Joop 
Al en Truus Al-van der Maat, Nico Al, Theun 
Hoekstra, familie Beek-Dallee, Martin Dekker, 
Theodorus en Cornelia Jak-van Steen, Guus en 
Tiny Jak-Brakenhoff, Toos Jak-Jongkind, Gré 
Schermer-van der Laan, Rie Steen-Jacobs.  
 
Zondag 13 december  
Johan Friedrichs en Corrie Friedrichs- 
Swagerman, Jos van Gerven, familie Waij-
Molenaar, familie van Gerven-Kaskes, Jan en 
Trien Molenaar-Heijne en dochter Lidwien.  
 

 

Opgeven gebedsintenties 
Bepaalde data in het jaar, een verjaardag, 
trouwdag, sterfdag zijn vaak momenten om 
de namen van onze dierbaren te herinneren 
en voor hen te bidden. We doen dat ook 
gezamenlijk, tijdens de voorbeden in de 
vieringen. U kunt voor het komende jaar uw 
gebedsintenties opgeven op donderdag 29 
oktober van 09:00 tot 11:00 uur in de 
pastorie. Daarnaast staat natuurlijk ook de 
mogelijkheid open intenties op te geven 

tijdens het wekelijkse spreekuur, of via een 
briefje naar de pastorie, of via e-mail 
petrusvis@planet.nl Wellicht ten overvloede: 
Het emailadres van De Rots is niet geschikt. 
Als de redactie een nummer heeft afgeleverd 
kan het gauw een week of langer duren 
voordat we ons adres weer controleren. Als 
we in onze postbus een aanmelding voor een 
intentie aantreffen sluizen we die wel door, 
maar dat zou dus te laat kunnen zijn.  

 
In Memoriam 

 
 

Kees Maas 
Op donderdag 27 augustus is Kees Maas 
overleden op 73-jarige leeftijd. In maart werd 
Kees getroffen door het coronavirus. Vele 
weken lag hij aan de beademing. Uiteindelijk 
verbleef hij in een revalidatiecentrum toen hij 
een longontsteking kreeg. Ook hier kwam hij 
overheen, totdat zijn hart stopte met 
kloppen. Kees werd geboren als jongste in 
een gezin van vier kinderen. Op de lagere  
 
school zat hij in de klas met zijn toekomstige 
vrouw. Hij deed de HTS en ging in de bouw 

werken. Op de ‘18-jarigen cursus’ sloeg 
eindelijk de vlam over en Ineke Vink en Kees 
Maas trouwden elkaar in januari 1970. Hun 
gouden huwelijksfeest vierden ze enkele 
weken voordat het noodlot hen trof. In hun 
huwelijk kregen ze een zoon en een dochter 
en later kwamen er drie kleinzonen en drie 
kleindochters. Met veel plezier hebben ze 
opgepast en vooral veel met hen 
ondernomen. Kees was een trouwe 
begeleider naar de voetbal en Artis was een 
favoriete plek om met de kleindochters naar 
toe te gaan. Kees was ondernemend, sportief, 
met voetbal, tennis, bridgen. Een grote 
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sociale kring van mensen stond rondom hen. 
Er was een stacaravan aan het Zwet en een 
zeilboot waar veel mooie jaren zijn 
doorgebracht. In de winter genoten ze altijd 
van een periode in Spanje. Eindeloos 
wandelen in de Noord-Hollandse duinen waar 
hij als kind al vertrouwd mee was. Er is veel 
om met genoegen op terug te zien. De laatste 
jaren werd duidelijk dat Kees fysiek moest 
inleveren en dat maakte hem voor corona zo 
kwetsbaar. Veel medeleven is er in deze 
maanden geweest. Het was goed dat hij in de 
dagen na zijn overlijden thuis aan de 
Ganimedesstraat heeft mogen zijn, het huis 
waar hij zo fijn heeft gewoond. Met 100 
mensen hebben we afscheid van hem kunnen 
nemen met muziek en zang waar hij van hield, 
met pianospel van zijn kleindochter en warme 
woorden van zijn gezin.  
 
Wie je was en wat je deed 
en wat je wist te geven 
zal zonder einde in ons hart 
voor altijd verder leven. 
Na de viering is hij begraven op de plaats 
waar ook zijn ouders 50 en 21 jaar geleden 
zijn begraven. 
 
Nico Veenboer 
Op 1 september 2020 overleed 
thuis, omringd door al zijn lieverds, Nico 
Veenboer op 75-jarige leeftijd. Nico genoot 
bekendheid als de attente, lieve, grappige, 
vrolijke en zeer geziene slager uit Assendelft-
Noord. Maar hij was vooral de grote liefde 
van zijn Marijke. Zij trouwden samen in de St. 
Petruskerk op 4 november 1968. Nico werd 
de geweldig lieve vader van Yvonne, Niels en 
Judith en o zo trotse opa van acht 
kleinkinderen. Nico werd geboren op 
Dorpsstraat 1016 in een gezin van zes 
kinderen. Hij volgde zijn vader op in de 
slagerij. Samen met Marijke was Nico de 
krachtige positieve motor en vakman, die de 
zaak uitbouwde. De winkel werd de plek waar 
velen zich een graag geziene gast voelden. 
Nico wist precies wat voor vlees zijn klanten 
wilden. Met zijn grote sociaalvoelend hart, 
stopte hij bij menigeen een extraatje in het 
vleeszakje. Nico zag en hoorde je altijd al van 

verre vrolijk en fluitend gaan. Uren fietsen in 
de natuur, alleen of met zijn vrouw, was zijn 
ontspanning. Vele uren was hij in zijn volière 
te vinden. De vogeltjes verhuisden mee naar 
de W. Sijpesteijnstraat 1a. Samen met zijn 
liefde voor planten en bloemen werd het erf 
zijn Island in the sun. Voor zijn gezin was Nico 
de steun en toeverlaat en als 
muziekliefhebber ook de vrolijke gangmaker. 
Ook voor de kleinkinderen, die graag bij opa 
thuiskwamen omdat hij de jongensachtige 
vader en opa bleef. Helaas sloop sinds 2011 
de ziekte Parkinson zijn lichaam binnen. Toch 
ging Nico zo lang mogelijk door met alles. 
Langzamerhand moest hij zijn vak en zijn werk 
gaan loslaten. Hoe zeer hem dat deed kan 
niemand zeggen. Gelukkig was hij positief 
ingesteld en samen met Marijke zocht hij 
altijd de zonzijde op. Helaas begon 2020 niet 
goed. Ook de ziekte kanker kwam zijn lichaam 
binnen. Zo lang mogelijk streed Nico tegen de 
pijn die hem verlamde. De warme zomer 
bracht hij buiten door op bed in de veranda. 
Voorbereid en toegeleefd naar zijn afscheid, 
moest hij uiteindelijk zijn leven neerleggen in 
Gods hand. Hij zal Nico in alle geborgenheid 
omvatten en verder dragen naar het Land van 
altijddurende vreugde, zonder pijn en 
verdriet. Zijn lichaam hebben we 
toevertrouwd aan moeder aarde. 
Ria Casalod - Brakenhoff 
 
Carla Brussel-Kerssens 
Dinsdag 8 september is Carla Brussel-Kerssens 
overleden op haar leeftijd van 70 jaar. Ze 
groeide op als enige dochter in een gezin met 
vier broers. Ze trouwde in 1973 met Wim 
Brussel en ze gingen wonen aan de 
Zwaanstraat. Zij kregen twee zonen en een 
dochter. 24 Jaar geleden werd de ziekte 
Multiple Sclerose bij Carla geconstateerd. Een 
lang proces van steeds weer wat inleveren 
begon wat uiteindelijk ertoe leidde dat ze in 
alles afhankelijk werd. Met grote liefde en 
toewijding waren er vele mensen om haar 
heen die zorgden dat ze thuis kon blijven, 
maar haar Wim verdient hierbij de ereplaats. 
Haar opgeruimde en positieve karakter heeft 
Carla gekenmerkt door de jaren heen. Haar 
warme aandacht voor mensen maakte dat er 
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altijd een grote kring om haar heen was, 
waarmee ze contact onderhield, ook toen ze 
er niet meer zelfstandig op uit kon gaan. Ze 
werkte bij een bank en Carla was sociaal 
betrokken op school en bij de kerk en aan al 
haar activiteiten hield ze vriendinnen en 
vrienden over. Haar kinderen vertelden over 
een ondernemende moeder die je een warm 
thuis gaf. ‘Wees blij met wat je hebt’, gaf ze 
als levensmotto mee. Zeven kleinkinderen 
heeft ze in haar leven zien komen, van wie ze 
intens genoot, ook al kon ze niet meer de 
creatieve oma zijn die ze zo graag zou willen 
zijn. Allerlei soorten behandelingen heeft ze 
ondergaan. Teleurstellend was het wanneer 
die niet brachten wat ze hoopte. Met plezier 
deed ze mee met Heliomare. ‘Het komt goed’ 
was een gevleugelde uitdrukking van Carla, 
wanneer het even anders ging dan ze zich zou 
wensen. Alle teksten voor de uitvaart heeft ze 
zelf gekozen. Boven de aankondiging van haar 
overlijden schreef ze: ‘Oók tijdens de jaren 
van mijn ziek zijn, heb ik mij gedragen en 
gelukkig gevoeld door Wim, de kinderen, de 
kleinkinderen en veel lieve mensen om me 
heen. Dank jullie wel voor alles!!! Mijn 
oneindige liefde voor jullie neem ik mee. Veel 
liefs. Carla’. 
In avondwake en uitvaart hebben twee 
‘aparte’ groepen afscheid van haar genomen 
waarna haar lichaam is gecremeerd. 
 
Gré Henneman-Oudejans 
Op donderdag 10 september is Gré 
Henneman-Oudejans overleden. Ze woonde 
bijna haar hele leven in Krommenie. Ze 
groeide op met haar tien jaar oudere broer. 
Gelegenheid om verder te leren was er niet. 
Ze werd kinderleidster in het kindertehuis 
Oosterweide in Zaandam. Dit heeft zij vele 
jaren met heel veel plezier en liefde gedaan. 
Maar ook thuis werd haar inzet gevraagd 
doordat haar moeder reuma kreeg. In 1950 
ontmoette zij Niek Henneman en samen met 
hem genoot zij volop van het leven. Ze 
trouwden elkaar eind 1955. Zij gingen wonen 
in een duplexwoning aan de Pelikaanstraat. 
Later verhuisden ze naar de Esdoornstraat. 
Twee dochters werden er geboren. Dankbare 
herinneringen aan een fijne jeugd werden er 

gedeeld. De deur stond open, Gré was een 
echt mensen-mens. Ze werd conciërge van 
het Wijkgebouw en ze woonden daarboven 
aan de Albert Schweitzerstraat. Vakanties 
werden met veel plezier gehouden en vele 
jaren gingen ze naar Oostenrijk. Vanwege zijn 
gezondheid kwam Niek thuis. Ze deden veel 
samen. Er kwamen schoonzonen en een 
kleindochter in de familie. Voor haar en met 
haar heeft ze ontzettend veel gedaan en 
ondernomen. Ze gingen naar de flat aan de 
Grote Beer. Niek overleed in 2013 en er brak 
een moeilijke tijd aan. Ze woonde in de 
Rosariumhorst en kwam trouw naar de 
kerkdiensten. Maar haar geheugen werd 
minder en toen was daar de Rietvelden. Ze 
genoot van uitstapjes met haar kinderen. In 
de zware coronatijd is ze een paar keer 
ongelukkig gevallen. Na ruim 89 jaren kwam 
haar levenseinde. Na de uitvaartdienst in haar 
Petruskerk is haar lichaam gecremeerd. 
 
Herman Nijhuis 
In de avond van vrijdag 25 september is 
Herman Nijhuis in zijn huis aan de 
J.H. Dunantstraat overleden op zijn 
leeftijd van 84 jaar. Herman werd 
geboren in Hoorn. Het grote drama 
was dat zijn moeder diezelfde dag in het 
kraambed overleed. Toen hij drie jaar was 
overleed ook zijn vader. Herman en en zijn 
oudere zus werden ondergebracht in een 
weeshuis in Hoorn. Door de oorlog 
verhuisden ze naar Amsterdam, een moeilijke 
tijd. Hij ging op een internaat in Voorhout 
waar hij leerde voor elektrotechnicus. Hij 
kwam in dienst bij de PTT. Ook tijdens zijn 
militaire diensttijd was hij bij de 
verbindingsdienst. Zijn arbeidzame leven 
werkte hij bij de telefoondienst en hij zag daar 
de ontwikkelingen in snel tempo elkaar 
opvolgen. Rond zijn 58e kon hij met pensioen 
gaan. Herman leerde Gré Kat kennen uit Koog 
aan de Zaan. Zij trouwden elkaar in mei 1961 
en gingen, zoals zo velen in die dagen, 
inwonen bij haar ouders aan het 
Stationsplein. Hun eerste drie dochters 
werden daar geboren. Tot ieders verbazing en 
verrassing bleek de tweede bevalling de 
komst van een tweeling te zijn. Daarna 
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verhuisden ze naar hun nieuwe huis in 
Krommenie waar uiteindelijk hun zoon werd 
geboren. Gré en Herman waren altijd samen 
te zien onderweg, gearmd, boodschappen 
doen, of naar één of ander bezoek of 
activiteit. Ze waren trouwe parochianen van 
de Petrus in Krommenie. Gré zong jaren mee 
met het Thematisch koor. En ook Herman 
hield ervan om mee te zingen. Lida 
vergezelde hen iedere 14 dagen wanneer ze 
thuis logeerde. Zo gingen de jaren verder. 
Herman onderhield zijn tuin en speelde orgel. 
Tien jaar geleden werd er darmkanker 
in zijn lichaam gevonden. Hij genas, 
maar deze zomer keerde de ziekte 
terug. Hij gaf zich over en regelde zo 
veel als hij kon. Dankbaar keek hij terug op 
zijn leven. Hij was trots op zijn enige 
kleindochter en zijn beide achterkleinzoons. 
In juni ontving hij de ziekenzalving en we 
hebben zijn naam deze zomer genoemd in 
onze gebeden. Hij is verdergegaan. Tijdens de 
avondwake en uitvaartdienst is er gelovig 
afscheid van hem genomen, waarna zijn 
lichaam is begraven. 
Ingrid Palmberg 
Zondag 27 september is Ingrid Palmberg 
overleden in haar woning aan de Markstraat 

in Wormerveer. Ze werd geboren in 
Paramaribo in een groot gezin. Ze had een 
zorgzaam karakter en werd daarom de 
beschermengel van de familie genoemd. Ze 
leerde voor coupeuse en was zeer bekwaam 
in het maken van kleding. Op 17-jarige leeftijd 
kwam ze naar Nederland. Ze trouwde, er 
werden een zoon en een dochter geboren, en 
ze scheidde. Ze woonde in Peldersveld in 
Zaandam en heeft haar kinderen altijd 
gestimuleerd tot zelfstandigheid. Ze werkte 
bij de gemeente en via vele cursussen bleef zij 

zich ontwikkelen. Ingrid hield van 
gezelligheid en saamhorigheid. Lekker 
koken en daarvan genieten namen daarbij 
een belangrijke plaats in. Zes jaar geleden 

kwam ze naar Wormerveer. Ze had haar huis 
gezellig ingericht en buiten op het dakterras 
hield zij haar planten bij. Ze kreeg kanker en 
moest steeds meer een beetje van dit leven 
loslaten. Met dankbaarheid en tevredenheid 
keek ze terug op haar leven, maar ze had 
graag veel ouder willen worden dan 68 jaar. 
In de uitvaartdienst is met muziek en verhalen 
stil gestaan bij haar leven en daarna is haar 
lichaam gecremeerd.  
 
Matthé Bruins

 

Familieberichten 
 

Zondag 20 september is Julia Margareth 
Elizabeth Roelofsen gedoopt, dochter van 
Kevin en Joyce Roelofsen-van Rijswijk. 

 
Zondag 25 oktober wordt Kato Elisabeth 
Maria Arens gedoopt, dochter van Rik Arens 
en Angela Brakenhoff.

 
 

 

Terug- en vooruitblik 
 
Helaas…  
Wanneer ik dit schrijf is er net 
parochieraadvergadering geweest en wordt 
bekend dat dankzij de ‘broeders en zusters’ in  
Staphorst het aantal kerkgangers weer 
teruggebracht wordt tot 30. Op veel plaatsen  
 
doen verenigingen en organisaties er alles aan 
om samenkomsten veilig en verantwoord te 
laten verlopen, maar helaas zijn er altijd  

 
mensen die alleen met hun eigen bedoening 
in de weer zijn en niet denken aan de 
gevolgen voor anderen. Het eeuwige 
probleem van de goeden en de kwaden… .  
Het wordt buiten steeds frisser en dat maakt 
het ventileren er niet gemakkelijker op. 
Gelukkig hebben wij in de Petruskerk een type 
verwarming dat de lucht niet rondstuurt door 
koude lucht op te warmen en via een 
ventilator weer de kerkruimte in te blazen. De 
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infraroodstraling zorgt ervoor dat de 
luchtlagen redelijk rustig blijven. 
 
De parkdienst 
De tweede zondag in september konden we 
ons warmen in de zon en aan elkaar tijdens 
de openluchtdienst in het Agathepark. Een 
kleine 200 mensen kwamen daarnaartoe voor 
de oecumenische viering. ‘Dit is de plaats die 
wij wilden om God te ontmoeten’ zo klonk de 
eerste regel van het openingslied.  En zo was 
het: heerlijk om na de coronatijd eindelijk 
weer een echt evenement mee te maken, 
gewoon in ons eigen Agathepark en uit volle 
borst, nou ja zachtjes dan, weer een gelovig 
lied te kunnen zingen.  
Er was ruim aandacht voor ons lijden in de 
afgelopen periode. Het vele thuiszitten in 
eenzaamheid. 'Ja, de dominee komt af en toe 
langs voor een praatje' maar dat was 
natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. 
Uitvaarten zonder elkaar vast te houden. 
Kinderen thuis. ‘Stil is de straat overal’ klonk 
het in een ander lied. De lezingen gaven 
uitzicht op verbondenheid. Gelukkig, we zijn 
samen! ‘Kan ik iets voor je doen?’ zong Basic 
Matters: ‘God houdt van jou’ klonk het even 
later uit de twintig kinderstemmen. 
‘Hij kent je als je baalt. Hij kent je als je blij 
bent’. 
Een rijke collecte in natura en in geld (€ 776) 
voor de voedselbank. En een rijke zegen 
gegeven door zeven voorgangers! Om op het 
thema terug te komen: Zeker: wij kunnen véél 
voor elkaar betekenen en zijn! 
 
Boekenmarkt Vastenaktie 
We mogen terugzien op een zeer geslaagde 
boekenmarkt met een opbrengst van € 2025. 
Vele mensen maakten terecht complimenten 
aan de organisatie over deze dag waar de 
boeken keurig gesorteerd stonden naar genre 
en schrijver. Waar veilig op anderhalve meter 
gesnuffeld kon worden. Van de landelijke 
vastenactie kregen we dit bericht nadat totaal 
dit jaar € 10.790 was overgemaakt. ‘Wat een 
mooi bedrag weer als aanvulling op het 
bedrag dat jullie eerder dit jaar hebben 
overgemaakt. Jullie zijn als één van de weinige 
parochies erin geslaagd om ondanks de 

coronacrisis een prachtige opbrengst te 
realiseren. We willen hier graag van leren, 
zodat andere parochies hierdoor inspiratie op 
kunnen doen. Kan ik u opbellen om meer te 
horen over hoe u uw campagne hebt 
aangepast aan de coronatijd?’ 
Je moet jezelf niet te vaak een schouderklopje 
geven, dan ga je naast je schoenen lopen, 
maar dit is toch wel een heel bijzondere 
prestatie van de parochiegemeenschap van 
Wormerveer, Krommenie en Assendelft-Nrd.! 
Dank aan ieder die bijdroeg.  
 
Jaarthema 

De afgelopen maand was ook de 
startzondag met het nieuwe 
jaarthema: Verlangen en Hoop. 
Dit jaar moest de barbecue 
achterwege blijven. Maar we 
hebben het zo verdiend! We 

houden het tegoed.  
Diep weggestopt in de kelder van de pastorie 
staat een schilderij van de hand van Simon 
Goedhart. Hij wist bijna zelf niet meer dat hij 
het gemaakt had, maar het is nog hoogst 
actueel. In de startdienst heb ik er dit over 
gezegd: ‘De figuren op het schilderij gaan 
gebukt onder de zorgen van hun tijd, hun 
gezichten zijn erdoor gegroefd. Maar er is ook 
hoop. Eén mens kijkt omhoog en in de flarden 
van wolken worden slierten tot letters, tot 
woorden. Er ontstaat een verhaal dat hoop en 
doorzicht geeft. Of Simon dat in de twintigste 
eeuw zo heeft bedoeld – ik heb het hem nog 
niet gevraagd, maar ik zie het erin, dat er 
doorzicht kan ontstaan, dat met Bijbelse 
woorden een visioen zich ontvouwt, waarin 
het onzegbare zichtbaar wordt. Gelovige 
mensen hebben zich daaraan vastgehouden, 
aan woorden, aan beelden, aan vergezichten. 
Het is er nog niet, maar het zal komen. 
Daarom zijn er gemeenschappen, is er kerk, 
om ondanks wat er vaak allemaal misgaat, dat 
grote verhaal vast te houden, door te 
vertellen, en in betere tijden ook uit volle 
borst uit te zingen: Jij wordt gezien, Jij wordt 
gekend. Je valt niet in een eindeloos niets. Op 
de Paaskaars van dit jaar staat een hand die 
zich beschermend opent om op te vangen. 
Gemaakt voordat iemand ooit van corona had 
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gehoord. In de Bijbel staat het beeld dat God 
is als een adelaar die zijn kind leert vliegen op 
eigen kracht. We zijn in de leerschool van het 
leven. We gaan daarin niet alleen. We worden 
gedragen, dat is mijn verlangen, dat is mijn 
hoop.’  
 
Allerzielen 
Allerzielen mag zich in een steeds grotere 
belangstelling verheugen. Het is deze avond 
vaak drukker dan met Kerstmis, en dit jaar 
zeker, ook met veel mensen uit Wormerveer. 
Verder konden veel uitvaarten maar beperkt 
bezocht worden. Bij veel mensen bestaat ook 
nog extra de behoefte om juist in onzekere 
tijden samen te komen. Allerzielen op de 
avond is in de Petrus altijd een warme en 
troostende viering waar veel belangstelling 
voor bestaat. Dit jaar hadden we al een 
verdeling gepland over zondagavond 
1 november en maandagavond 2 november. 
De families van wie iemand herdacht wordt 
uit het afgelopen jaar konden aangeven met 
hoeveel mensen ze zouden komen. De 
overgebleven plaatsen met een maximum van 
120 personen zouden dan via de website 
beschikbaar zijn. Op dit ogenblik (5 oktober) is 
dit allemaal onzeker geworden. Niemand 
weet hoe de situatie zich zal ontwikkelen en 
we kunnen dus ook niets mededelen. Via 
website en Keitje – Nieuwsbrief houden we U 
op de hoogte. Krijgt U nog geen Nieuwsbrief 
stuur een mailtje naar petrusvis@planet.nl. 
En heeft u geen internet en wilt u de 
informatie wel ontvangen, belt u dan even 
met de pastorie! 
 
Online vieringen 

 In het voorjaar toen alle 
kerken waren gesloten 
hebben we veel diensten 
via You Tube aangeboden. 

Dat werd zeer gewaardeerd. Doordat veel 
televisies tegenwoordig met internet 
verbonden zijn kwamen kerkdiensten via 
grootbeeld de huiskamers binnen. Ook bij 
uitvaarten bleek er meermalen een behoefte 
om mensen die niet in de gelegenheid waren 
erbij te zijn toch mee te laten kijken.   

Een aantal keren is er met veel 
apparatuur van buiten een 
zogenaamde live-stream 
opgezet. Nu corona weer 

oprukt en het bijwonen van kerkdiensten 
weer wordt beperkt is er iemand die een 
videosysteem aan de parochie heeft 
gedoneerd. Binnenkort hopen we te kunnen 
melden hoe de diensten uit de Petruskerk 
kunnen worden gevolgd.  
 
Nieuwe voorgangers in Zaanstreek-Noord. 
In september is ds. Pieter van der Woel 
beroepen als predikant van de PKN-gemeente 
in Assendelft. In september is Johannes van 
Riessen begonnen als pastor in de 
Oudkatholieke parochie van Krommenie. U 
heeft hem kunnen zien en horen in de 
parkdienst. Hij zal ook de pastorie gaan 
bewonen. Van harte welkom en een 
gezegende tijd toegewenst. Alle vacatures zijn 
hiermee weer vervuld. 
 
Kerkbezoek vervoer Wormerveer 

 Toen deze winter de kerk in 
Wormerveer gesloten werd 
startte er een busdienst op 
zondag van de Marktstraat 
naar de Petruskerk. De corona 

pandemie bracht de kerkgang tot stilstand. In 
de zomermaanden reed de bus weer, maar 
het aantal passagiers, minder dan op één 
hand te tellen, staat nu niet meer in 
verhouding tot de kosten. Om mensen toch 
de gelegenheid te geven naar de kerk te gaan 
was er in het vorige parochieblad de vraag 
naar de behoefte van vervoer. Wij dachten 
aan mensen uit Wormerveer die af en toe 
iemand willen meenemen naar de Petruskerk. 
En wij dachten aan het huren van een klein 
personenbusje waarmee mensen met een 
parochiaan-chauffeur van huis kunnen 
worden opgehaald. Op dit bericht in het 
vorige parochieblad is geen enkele reactie 
gekomen. De parochieraad zal nu geen 
verdere stappen nemen om op dit vlak iets te 
organiseren totdat de vraag gesteld wordt.  
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Dus pak de telefoon en bel 06-
83119817 of stuur een mail 
naar petrusvis@planet.nl om 
aan te geven dat u 
geïnteresseerd bent in vervoer 
naar de kerk. Ook wanneer U 

bereid bent om bij gelegenheid iemand mee 
te nemen horen we dat graag.  
 
Wormerveer ledenadministratie 
Bij het vorige parochieblad zat een brief aan 
de Wormerveerse parochianen met de vraag 
bij welke parochie zij betrokken willen zijn nu 
de fusie met Krommenie per 1 april tot stand 
is gekomen. Vele mensen hebben de moeite 
genomen om het antwoordformulier terug te 
sturen. Daarvoor veel dank. Een aantal 
mensen heeft dat nog niet gedaan. Hen willen 
wij vragen om deze brief alsnog in te vullen 
en te sturen naar Ria Butter, 
Krommenieërweg 67 1521 HC Wormerveer.  
 
Afwikkeling van de parochie Wormerveer 
Corona heeft al veel door de war gegooid. Zo 
staat al heel lang op de planning het beleggen 
van een samenkomst om verantwoording af 
te leggen aan de parochianen van 
Wormerveer over het opruimen, 
herbestemmen en de financiële resultaten 
van het proces van verkoop van pastorie en 
kerk. Na de afsluitende viering is er door een 
groep parochianen heel hard gewerkt om 
alles wat in ruim 100 jaar was bijeengebracht 
te sorteren en zo mogelijk een 
herbestemming te geven. Met name dat 
laatste is erg goed gelukt en daar zijn we heel 
blij mee. In de afgelopen periode heeft de 
Godslamp uit de Mariakapel een nieuw plaats 
gekregen in de Jozefkerk in Zaandam. De 
ambo en de altaartafel door parochianen 

gemaakt heeft een nieuwe plaats gevonden in 
de door brand getroffen Corneliuskerk in 
Limmen. Op een video van de ingebruikname 
van de kerk op 20 september 
https://corneliuskerk-limmen.nl is dit in volle 
glorie te zien. Liturgische kleding en kelken 
kregen een plekje in de regio. De grote 
Godslamp hangt prominent in de Petruskerk 
en de altaar retabels zijn aangebracht onder 
het altaar met het tabernakel. Het ziet eruit of 
ze daar altijd al zaten.  
Door corona is dit steeds voor uit geschoven 
en omdat nu (5 oktober) er voorlopig maar 30 
mensen weer in een dienst mogen zijn is de 
geplande datum geannuleerd. Maar wordt 
zeker vervolgd.  
 
Dank je wel 
Vele mensen hebben er veel werk aan om 
iedere week weer de kerk open te stellen en 
het mogelijk te maken een viering te houden. 
In dit parochieblad weer een nadrukkelijk 
woord van dank aan al die mensen die in deze 
tijd hun betrokkenheid bij onze parochie 
vormgeven. Er wordt veel tijd en aandacht 
gegeven om ons kerk-zijn te kunnen 
voortzetten. Veel is er daarbij weggevallen, de 
ongedwongenheid met name. Overal moet 
over worden nagedacht en afstand gehouden. 
Dank aan al die administratieve medewerkers, 
die ervoor zorgen dat de lijsten met 
kerkgangers worden bijgehouden. Dank aan 
de gastheren en gastvrouwen die in de kerk 
aanwezig zijn, naast de koster om alles in 
goede banen te leiden. Dank aan allen die 
zorgen dat het er steeds weer netjes uit ziet.  
We zijn er rijk mee en in hoop en verlangen 
zien wij uit naar andere tijden. 
Matthé Bruins, pastor 
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Lichtjesavond Krommenie 6 november 2020 
 
De Raad van Kerken Krommenie organiseert 
weer een Lichtjesavond om allen te 
herdenken die we verloren zijn.  
 
Vanwege de grote opkomst vorig jaar en de 
coronamaatregelen ziet het programma er dit 
jaar anders uit. Startpunt is het schoolplein 
van Basisschool De Hoeksteen aan de 
Serooskerkestraat naast de begraafplaats. 
Daar mogen maar 100 mensen tegelijk 
aanwezig zijn. Daarom zijn er vier tijdsblokken 
waaruit u kunt kiezen. Per tijdsblok is het  
programma hetzelfde. Reserveren voor een 
tijdsblok is verplicht en kan vanaf 21 oktober  
via de website van de St. Petrusparochie of 
via www.rvkkrommenieassendelft.nl  
 
U wordt welkom geheten door de muziek van 
de inmiddels bekende heren van Basic 
Matters. 
Na woorden van inleiding en troost noemen 
we de namen van onze dierbare overledenen.  
We sluiten op het schoolplein af met een 
sfeervol trompetsignaal.  
Daarna volgt de korte stille lichtjestocht naar 
de begraafplaats, waarbij iedereen een 
grafkaars (met deksel) meedraagt.  
Op de begraafplaats kan iedereen een plek 
kiezen voor deze kaarsen. We richten 
sfeervolle herdenkingsplekken in maar ook op 
een eigen (familie)graf of bij de urnenwand 
kunnen deze worden geplaatst.  
De begraafplaats zelf is sfeervol verlicht met 
kaarsjes in potjes langs de paden.  
Een serene akoestische gitaar en een trompet 
op de achtergrond begeleiden u in alle 
emoties van het moment.  
Daarna verlaat iedereen op eigen gelegenheid 
de begraafplaats via de normale ingang.  
 
Programma: 
16:45/17:45/18:45/19:45 uur  
-gelegenheid tot opgeven namen/kopen 
grafkaarsen/ 
-ontvangst met muziek van Basic Matters 
 
17:00/18:00/19:00/20:00 uur 
-Woord van welkom en troost 

 
 
 
 
17:10/18:10/19:10/20:10 uur      
-De voorganger noemt de namen van de 
overledenen met muzikaal intermezzo 
-Trompetsignaal 
 
 
17:25/18:25/19:25/20:25 uur 
-Stille tocht naar de begraafplaats en 
gelegenheid tot vrij bezoek. Let u wel op de 
anderhalve meter! 
 

18:00/19:00/20:00/21:00 uur 
-Deelnemers verlaten de begraafplaats op 
eigen gelegenheid via de hoofdingang. 
 

De vergunning van de gemeente Zaanstad en 
de regels van het RIVM betekenen het 
volgende:  
-Per tijdsblok kunnen maximaal 100 mensen 
worden toegelaten. 
-Reserveren is verplicht.   
-Er is een verplichte eenrichtingslooproute 
vanaf het schoolplein via de gemeentewerf 
naar de achterkant van de 
begraafplaats.Toegang via de normale ingang 
van de begraafplaats is niet mogelijk.  
-Bezoekers mogen maximaal 15 minuten van 
tevoren aanwezig zijn en kunnen via de drie 
ingangen het schoolplein betreden. 
-Aan het eind van uw tijdsblok verlaat u de 
begraafpaats via de hoofdingang.  
 

Opgeven namen  
Wilt u een naam laten noemen? Stuur dan 
een mail met duidelijke opgave van het 
gereserveerde tijdsblok en de namen van uw 
dierbare(n) naar 
lichtjesavond@t-mobilethuis.nl . Opgeven kan 
ook in de aula van de Hoeksteen vanaf 15 
minuten van tevoren. 
We lopen in een optocht met lichtjes naar de 
begraafplaats. U kunt zelf een lichtje 
meenemen, maar u kunt ons ook steunen 
door een grafkaars te kopen voor € 2 per stuk. 
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Ze zijn voorafgaand te koop in de aula van de 
school. 
Let op: ook in de aula is er 
eenrichtingsverkeer. Volg de bordjes. 
Op Facebook (@lichtjesavondkrommenie) 
vindt u de laatste updates. Hier plaatsen we 
ook berichten als het onverwacht niet door 
kan gaan.  
 

Wilt u helpen deze lichtjesavond tot een 
succes te maken? 
-Vertel iedereen die u kent dat we deze 
mooie avond weer organiseren en dat 
iedereen uit Krommenie welkom is, ook al zijn 
ze niet aangesloten bij een kerk of ligt de 
dierbare niet begraven op de begraafplaats.  
-Bewaar dan lege potjes van Hak, jam, 
pindakaas (geen babyvoeding of andere 
kleine potjes) voor ons en lever ze in bij de 
kerken in Krommenie.  
-Bent u op vrijdagmiddag vanaf 13:00 uur vrij 
en kunt u helpen met het klaarzetten en 
aansteken van de vele potjes? Natuurlijk zijn 
uw kinderen en kleinkinderen vanaf 8 jaar ook 
welkom om te helpen (na schooltijd is prima).  
-Maar ook op de avond zelf zijn er vele 
handen nodig. Bij de toegangscontrole, bij het 
aansteken van de grafkaarsen, 
verkeersregelaars.  
-Opruimen doen we samen op 
zaterdagochtend vanaf 09:30 uur. Vele 
handen… .  

 

Meld u aan via 
lichtjesavond@t-mobilethuis.nl dan vertellen 
we u graag wat de bedoeling is. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Elvira Mollee-Drummen 06-48269444. 
 

Wanneer: vrijdag 6 november in 4 
tijdsblokken: 
16:45–18:00 uur; 17:45–19:00 uur; 18:45–
20:00 uur; 19:45–21:00 uur.  
Waar:        Start Schoolplein De Hoeksteen 
Serooskerkestraat.  
 

Oproep aan alle kinderen vanaf 8 jaar 
 

Mis jij ook je overleden opa of oma, tante, 
oom, buurvrouw of buurman? Steek je soms 
een kaarsje op om aan hen te denken?  
Op vrijdag 6 november steken we samen een 
kaarsje op voor iedereen die we missen. 
Jij kunt er ook bij zijn. We lopen in een stille 
lichtjestocht naar de begraafplaats. Die is heel 
mooi verlicht met heel veel glazen potjes met 
een waxinelichtje erin. 
Maar we hebben heel veel potjes en kaarsjes 
en aan jou de vraag om ons te helpen deze 
neer te zetten en aan te steken. 
Dat doen we op vrijdagmiddag. Wij zijn er om 
13.00 uur, maar je mag ook komen na school. 
Het zou super zijn als je erbij bent. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 20 

Heiloo 

Ieder jaar gaat de KBO samen met de St. 
Petruskerk naar Onze Lieve-Vrouw ter Nood 
in Heiloo voor de Bedevaart. Dit jaar voor de 
64ste keer, maar het was wel anders dan 
anders. Vanwege de corona konden wij geen 
gebruik maken van de Genadekapel. Die is te 
klein om heel veel bezoekers te kunnen 
herbergen. Daarom werd er uitgeweken naar 
de Bedevaartkapel. Daar kunnen vele 
honderden mensen in en voor onze kleine 
groep was er voldoende ruimte. Bovendien 
was vanwege de corona de animo ook veel 
geringer.  
Op 6 oktober kwamen de bedevaartgangers 
met de bus of de auto naar Heiloo en waar 
het in grote delen van Noord-Holland een 
natte bedoening was, was het in Heiloo 
droog. Wij konden aan het eind zelfs even 
naar buiten.  

Onder leiding van pastor Matthé Bruijns, die 
een mooie viering had voorbereid, werd eerst 
aandacht geschonken aan het jaarthema: 
Verlangen & Hoop. In de lezingen kwamen 
sterke en bijzondere vrouwen uit de Bijbel 
naar voren, ook over hun verlangen en hoop. 
Na de gebruikelijke koffie met wat lekkers 
liepen we terug naar de Bedevaartkapel voor 
het tweede deel van de bedevaart, het lof 
met het rozenkransgebed. Hierbij werden de 
opgeschreven intenties uitgesproken en 
opgenomen in het rozenkransgebed. 
Na afloop konden we nog even naar buiten 
om in de kring afscheid te nemen en voldaan 
naar huis te gaan, met de bus of met de auto. 
Dank aan allen die hierbij aanwezig waren. 
 
Peter Smit 
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Bericht van de werkgroep M.O.V.  
 
 
In de jaren zeventig van de vorige eeuw nam 
kapelaan G. van den Berg het initiatief om in 
onze parochie een werkgroep M.O.V. op te 
richten. Aanvankelijk richtte die zich op Missie 
en Ontwikkelingshulp, in de jaren tachtig 
kwam daar het aandachtsveld Vrede bij. Met 
hulp van enthousiaste parochianen werden 
jaarlijks bijdragen geïncasseerd t.b.v. een 
Bisdom in Hyderabad – India. De vrijwilligers 
en zelateurs verzamelden zo steeds een 
behoorlijk bedrag dat via de Pauselijke 
Missiewerken ten goede kwam aan ons doel. 
Donateurs konden hun bijdragen overmaken 
of werden een keer per jaar bezocht om hun 
contributie af te dragen. 
In de loop van de jaren is het aantal 
vrijwilligers behoorlijk geslonken en nu zijn er 
nog maar een viertal mensen over, bijna 70- 

 
plussers, die zich hiervoor inzetten. Nu we dit 
jaar met Corona zijn geconfronteerd is het 
vrijwel onmogelijk de contributie nog op deze 
wijze te innen. Daarom vragen wij onze 
donateurs die tot nu toe nog een jaarlijks 
bezoekje kregen van een van onze zelateurs 
hun bijdragen per bank aan ons over te 
maken.  
Een woord van dank is op zijn plaats aan alle 
vrijwilligers en medewerk(st)ers die vaak vele 
jaren dit fijne werk hebben gedaan. 
Het I-bannummer van de Commissie Missie 
en Ontwikkelingshulp is:  
NL06 RABO 0103 5007 90 
 
 
Henk Burgman, penningmeester Werkgroep 
M.O.V.

Sam’s kledingactie voor Cordaid Mensen in Nood!  
 
Zaterdag 7 november 
 
 
 

Najaarsactie Sam’s Kledingactie bestemd voor 
Ethiopië 
Ieder najaar organiseert Sam’s Kledingactie 
een aantal speciale landelijke actiedagen, om 
zo extra veel kleding op te kunnen halen voor 
het goede doel. Deze keer is er gekozen voor 
hulp aan Ethiopië voor het verkrijgen van 
schoon water en sanitair. 
 
Actiedag in Krommenie en Wormerveer 
Op zaterdag 7 november a.s. kunt u in 
Krommenie uw herdraagbare kleding en 
schoenen inleveren bij de Sint Petrus Kerk aan 
de Snuiverstraat 2.  
Of in Wormerveer bij het buurtcentrum De 
Lorzie, Marktplein 3, te Wormerveer. 
 
Lokale infrastructuur 
In zuidoost Ethiopië ligt het gebied Liben, op 
de grens tussen twee etnische groepen: de  

 
 
 
Oromia en de Somali. In 2016 waren de 
spanningen tussen de twee groepen zo hevig 
opgelopen dat grote aantallen mensen uit 
hun dorpen wegvluchtten en elders een 
tijdelijk onderkomen zochten. Nu is de 
situatie gestabiliseerd en keren velen weer 
terug naar hun dorp.  
Maar als gevolg van hun afwezigheid en de 
strijd is een groot deel van de lokale 
infrastructuur voor watervoorziening en 
landbouw productie verwaarloosd of zelfs 
verwoest.  
  
Levensvatbare terugkeer 
Om een levensvatbare terugkeer te 
garanderen moeten de mensen middelen van 
bestaan hebben en voorzieningen voor 
schoon drinkwater. Cordaid gaat samen met 
de lokale partner Racida deze mensen 
ondersteunen bij de terugkeer. Daarnaast zal 



 

 23 

er in het project met de verschillende 
bevolkingsgroepen en de lokale overheid 
worden gewerkt aan vredesopbouw en 
onderling begrip. Op die manier wordt er 
getracht een herhaling van de problemen uit 
2016 te voorkomen.  
Meer informatie 
Voor meer informatie over het werk van 
Sam’s Kledingactie, de projecten die zij 

ondersteunen en over wat er wel en niet mag 
worden ingeleverd kunt u terecht op 
www.samskledingactie.nl 
Wat: bruikbare en schone kleding en textiel  
          en schoenen.  
Wanneer: zaterdag 7 november 11.00-13.00  
                   uur 
Waar: ingang Petruskerk Krommenie 
            De Lorzie Marktplein 3 Wormerveer.  

 

 
Samen een bakkie doen! 
 

Elke woensdagmorgen kunt u van 10:00 u. tot 

12:00 u. terecht bij één van de kerken in 

Krommenie voor gezelligheid en ontmoeting.  

Dit is een gezamenlijk project van de Raad van 

Kerken en de Zonnebloem. Gewoon voor een 

praatje, een spelletje en een luisterend oor. 

Onderstaand vindt u het rooster voor de 

komende periode. 

Wij hopen u te begroeten! 

 

 

 

 

 

 

 

21 oktober Petruskerk, Snuiverstraat 2 

28 oktober Leliekerk, Lisdoddelaan 1 
4 november Petruskerk, Snuiverstraat 2 
11 november Doopsgezinde Vermaning, 

Noorderhoofdstraat 46 
18 november Petruskerk, Snuiverstraat 2 
25 november Leliekerk, Lisdoddelaan 1 
2 december Petruskerk, Snuiverstraat 2 

9 december  Doopsgezinde Vermaning, 
Noorderhoofdstraat 46 

 
 

Kerkwerkrooster 

Maandag 2 november 09:00 

Maandag 30 november 09:00 

Informatie:Marie-José Mooij: 06-37421977/ 6216059 
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Uit het Afleesboek van de Sint Petrusparochie 1951-1952, 

nummer 53 
2 november 
Maandag: Allerzielen, De eerste H. Mis is om 
6 uur. Om 9 uur de gezongen Requiem. 
Hierna zegening van de graven op het 
kerkhof. Het is een vroom gebruik de graven 
die dag met bloemen te versieren en te 
bidden voor onze overledenen. Om 7½ uur 
oefening van de H. Kruisweg voor de 
overledenen. De volle aflaat voor de gelovige 
zielen kan – zoals eerst enige dagen geleden 
bekend gemaakt is – dit jaar verdiend worden 
vanaf heden 2 november 12 uur tot aan 
maandagavond 3 november, 6 uur.  
 
9 november 
Heden voor onze parochie Hoogfeest van het 
Veertig urengebed. Heden 
Willibrorduszondag. De collecte wordt 
gehouden voor het bekeringswerk in ons 
eigen vaderland. Om 3 uur Openbare 
Aanbidding. De leden van de Vriendenkring 
wordt verzocht om op de aangegeven tijden 
het H. Sacrament te komen aanbidden. Wilt u 
zo goed zijn om er aan te denken dat ook 
terstond na de H. Mis van 11.uur en terstond 
na de Openbare Aanbidding van 3 uur er 
biddenden in de kerk behoren te zijn! Naast 
de communiebank staan schalen voor 
offertjes voor bloemen en licht.  
Maandag: Tweede dag van het Veertig uren-
gebed. De gelovigen wordt verzocht om ook 
op Maandag en Dinsdag het H. Sacrament te 
komen aanbidden en vooral ook te denken 
om de z.g. “stille uren”.  
Dinsdag: Derde dag van het Veertig uren-
gebed. (…) Om 7.30 uur Plechtig Lof met 
feestpredikatie, processie en Te Deum. De 
bruidjes moeten een kwartier vóór het Lof in 
de pastorie aanwezig zijn. (…) Terstond na de 
preek moeten de deelnemers aan de 
processie naar voren komen. Willen de 
secretarissen er voor zorgen dat alles dit keer 
goed geregeld is? Bij voorbaat dank! 
 
 
 
 

16 november  
Om 9.15 uur Plechtige Hoogmis met 
feestpredikatie door Kapelaan L.A.M. van 
Teylingen bij gelegenheid van het 12½-jarig 
priesterfeest van Kapelaan Johannes 
Leonardus van Kesteren. Van 2–4 uur receptie 
in het Verenigingsgebouw.  
Zijn hoogwaardige Excellentie de Bisschop van 
Haarlem heeft de Weleerw. Heer Th. Kloeg 
benoemd tot Kapelaan bij de Deken van 
Alkmaar in de parochie van de H. Laurentius 
(…) en benoemd tot kapelaan te Krommenie 
de Weleerw. Heer H.P.M. Habets, die 
assistent was te Limmen.  
 
23 november 
Woensdag: Om 8 uur ’s avonds officieel 
afscheid van Kapelaan Th. Kloeg in het 
verenigingsgebouw. De mannen van 
Krommenie die zingen kunnen, worden 
verzocht Woensdagavond afscheid te nemen 
van Kap. Kloeg door te zingen: vandaag om 12 
uur repetitie.  
Door Kapelaan Habets wordt Biechtgehoord 
in de Biechtstoel waar vroeger Kapelaan Kloeg 
gezeten was. Kapelaan van Kesteren blijft 
Biechthoren in het kapelletje naast het 
hoofdaltaar.  
 
30 november 
Heden de eerste Zondag van de Advent. 
Heden collecte voor het Doofstommen- en 
Blindeninstituut.  
Donderdag: Feestdag van de H. Barbara, 
Patrones van een zalige dood.  
Vrijdag: Eerste Vrijdag der maand. Om 7.15 
uur gezongen H. Mis met Acte van toewijding.  
 
7 december 
Om 7 uur het lof met litanie van de Zoete 
Naam van Jezus om aan God eerherstel te 
geven voor het vloeken en 
oneerbiedig gebruik van Zijn 
heilige naam.  
 
 
samenstelling: Corrie van Sijl 
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Black Lives Matter en Sinterklaas! 
 

Al jaren vertegenwoordig ik begin december 
Sinterklaas. Iedere keer word ik geraakt door 
het enthousiasme van de leerlingen op de 
basisschool, die ik in zijn naam bezoek. De 
kleuters zijn door het dolle heen en de oudere 
kinderen spelen het spel goed mee. In de 
bovenbouw vertel ik over de geschiedenis van 
deze goedheiligman. Hoe hij eeuwen geleden 
bisschop was van de stad Myra, waar hij 
mensen redde en al zijn bezittingen weg gaf 
aan de armen. ‘Myra lag in wat nu zuidwest 
Turkije is, Sinterklaas is dus eigenlijk een 
Turk!’, merk ik tenslotte gemakshalve op. 
Asena, een meisje van Turkse origine, een 
uitzondering op deze witte school zie je 
verbaasd en blij opkijken.  
Op de tentoonstelling Noord & Zuid, die eind 
2019 / begin 2020 te zien was in Museum 
Catharijneconvent in Utrecht stond een 
prachtig beeld van Sint Nicolaas in een 
tabernakelschrijn uit de veertiende (?) eeuw, 
afkomstig uit Noord-Spanje. Je zag een 
donkere man met donkere ogen en een 
zwarte baard. Zijn staf was verdwenen. Op de 
luiken las je in het Catalaans istoria de seinor 
sa Nic – het verhaal van de heer Sint Nicolaas. 
Links zag je zijn wijding tot priester en 
bisschop. Rechts afbeeldingen van zijn 
wonderdaden als mensenredder.  
Sint Nicolaas: een heilig man, die populair was 
– en is – in west en oost, zuid en noord.  
In heel Europa zijn er vergelijkbare 
afbeeldingen van hem gevonden. Vanwaar 
die brede verspreiding? Tegen het einde van 
de dertiende eeuw was de katholieke kerk 
uitgegroeid tot een wijdverspreide 
‘multinational’ met kerken in vrijwel elke 
nederzetting. De meeste staan nog overeind, 
maar veel interieurs uit die tijd zijn 
verdwenen door liturgische vernieuwing, de 
reformatie en contrareformatie, de Barok, 
door brand of oorlog, verkoop of 
natuurrampen. Heel Europa kende toen 
dezelfde kunststijlen door de standaardisering 
van de liturgie, dezelfde Latijnse mis, hymnen 
en het liturgisch jaar. Reizigers, kooplieden en 
pelgrims uit het zuiden zagen in het noorden,  

 
of omgekeerd, overal dezelfde kerken met 
dezelfde beelden als in hun thuisland. Met 
enige vrijmoedigheid kun je beweren dat de 
katholieke kerk tijdens haar eigen gouden 
eeuw de voorloper is geweest van wat de 
Europese Unie vandaag de dag wil zijn: een 
vrije ruimte zonder grenzen met vrij verkeer. 
De tentoonstelling liet de grote 
overeenkomsten zien tussen de kerkelijke 
kunst in het hoge noorden en het verre 
zuiden. Wat elders verdween bleef alleen 
behouden in Catalonië en Noorwegen, in 
verlaten, arme streken verborgen achter de 
bergen, de uithoeken van Europa. 
 
De weldoener Sint Nicolaas uit het verre 
Turkije is een Adventsheilige, die de komst 
van Jezus Christus in ons midden aan- 
kondigt. Dat doen ook andere Advents- 
heiligen, zoals Sint Maarten, afkomstig uit 
Hongarije. De Advent begon vroeger immers 
op zijn gedenkdag 11 november. Of Sint 
Barbara, 4 december, ook afkomstig uit 
Turkije en Sint Lucia, 13 december, vooral 
populair in Zweden, maar afkomstig uit Sicilië. 
Zij deden in hun leven veel goeds. Zo gingen 
zij Jezus achterna, die leerde dat wij, of je nu 
slaaf bent of vrije, man of vrouw, arm of rijk, 
wit of zwart, voor God allemaal gelijk zijn. 
Was dat niet de reden dat het christendom zo 
snel groeide en zich verspreidde over heel de 
toenmalige wereld? Een reden, die ons tot 
navolging oproept in een tijd vol 
tegenstellingen tussen zwart en wit, rijk en 
arm en noem maar op. Daarom blijven we 
zingen:  
 
In Christus is noch west noch oost, 
in Hem noch zuid noch noord,  
één wordt de mensheid door zijn troost,  
de wereld door zijn woord.  
Laat zuid en noord nu zijn verblijd,  
Hem prijzen west en oost.  
Aan Christus hoort de wereld wijd,  
in Hem is zij vertroost! 
  
Ko Schuurmans, pastor                               


