
 

 

           

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Rots 

 
Parochieblad St. Petrusparochie en O. L. Vrouw Geboorte 

       Krommenie / Assendelft-Noord / Wormerveer 

47e jaargang nummer 7    oktober, november, december 2021 

 



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 
Penningmeester: Anne Marie Gorter  
075 – 657 1248, amgorter@hotmail.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, deken      075 – 6874385 
J. Hoekstra, diaken    075 – 6160053 
N. Kerssens, kapelaan   06-44206738 

 
De volgende editie van De Rots verschijnt in de 
week van 6 december. U kunt uw bijdragen 
aanleveren tot 22 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 
Leden van voormalig Geloof, Hoop en Liefde, nu 
Uitvaartvereniging Associatie kunnen voor 
uitvaart bellen: 0800 -0375.  
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.  
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 enz. 
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Pastoraal Voorwoord 
 
Elke dag het beste verwachten 
 
Kortgeleden rolde er tijdens het wandelen 
ineens een basketbal voor mijn voeten. In een 
reflex raapte ik de bal op en keek rond waar 
de afzender zich bevond. In een zijdeur van 
een sporthal zag ik Johan die mij 
breedlachend aankeek. ‘Ik wilde  
er nog achteraanrennen’, zei hij 
‘maar mijn benen liggen nog in 
de kleedkamer!’ Getriggerd door 
eenzelfde gevoel voor humor, 
raakten wij in gesprek. Zo 
ontmoette ik Johan en zijn 
maten: rolstoelbasketballers.  
 
Johan heeft een dwarslaesie, de op een na 
zwaarste, en kan alles onder zijn borst niet 
meer bewegen. Het gevolg van een ongeluk 
als puber: gebroken was hij, maandenlang 
kruipende in duisternis. Tot een verzorgende 
ineens even bij hem aan tafel ging zitten en 
zei: ‘Onder dit wanhopige en verdrietige 
hoopje mens, zit een man die leven wil, die 
liefhebben wil.’ … Een engel uit de hemel 
gekomen om hem te herademen.  
 
Hij vertelde hoe hij nog uren alleen aan die 
tafel zat, terwijl die woorden door zijn hoofd 
gingen. En toen besloot hij zichzelf te 
aanvaarden, lief te hebben. Licht brak door 
zijn duisternis. ‘Ik zag al die mensen, die dag 
in dag uit mij kwamen helpen, niet langer als 
dienstknechten om dit onmogelijke lichaam te 
verzorgen, maar als mensen die uit liefde 
klaar wilden staan voor die mens die ik ook 
nog was. Ik leerde opnieuw waarderen, 
liefhebben en dankbaar zijn. Goedheid en 
vriendschap, al de dagen van mijn leven.’ 
 
De mannen in die rolstoelen maakten een 
geweldige indruk op mij. Stuk voor stuk 

gingen ze door de woestijn, door diepe 
duisternis, voordat ze zichzelf terugvonden. 
Mannen die in bijna alles afhankelijk zijn van 
anderen. Mannen die hun eigen bed niet eens 
in of uit kunnen komen zonder hulp. En 
mannen die op een dag besloten: ‘Geen 
duisternis meer. Ik wil leven in het licht, in het 
volle leven. Het dal der diepe duisternis ken ik 
al: Van nu af aan zal elke dag mooier en beter 
worden. Morgen nog weer beter dan 
vandaag.’ 
 
Mannen met een veerkracht, waar wij, met 
ons alledaagse leventje, vaak maar bleek bij 
afsteken. Mannen die anderen nodig hebben, 
haast ieder moment, zoals wij allemaal in ons 
leven tijden van afhankelijkheid kennen en 
zouden mogen koesteren. Mannen die elke 
dag het wonder verwachten, die vol 
levenslust en levenskracht in het leven staan. 
Die vol overgave leven en ervan overtuigd 
zijn: het beste moet nog komen.  
 
Zo wil ik u meenemen de advent in. Dat ook 
wij onze afhankelijkheid niet zien als een 
beperking, maar als een gift om nog meer lief 
te hebben. 
 
Dat we elke dag opnieuw het beste 
verwachten, naar het mooiste durven uitzien, 
omdat we weten, voelen, horen: het beste 
moet nog komen.  
En dat liefhebben een vanzelfsprekendheid is. 
Liefdevol omzien naar al die mensen die we 
tegenkomen op ons levenspad.  
Zo worden we zelf een beetje dat licht in onze 
soms zo duistere wereld. Dat licht waarnaar 
wij zo verlangend uitzien! 
 
Diaken Jeroen Hoekstra 
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Uit de bestuursvergadering van 7 september 
2021.  
 
Pastoraat 
Veel aandacht voor de aanstaande sluiting 
van de Martelaren. Op zondagmiddag 12 
september wordt de kerk officieel aan de 
eredienst onttrokken.  
In de Jozef, de Bonifatius en de Petrus zijn 
doopsels toegediend.  
Op vrijdag 10 september hebben de pastores 
een bijeenkomst met de bisschop, o.a. om 
kennis te maken met de tentoonstelling 
Geloven in geluk.  
 
Website 
Bestuursleden krijgen deze week een link 
toegestuurd, een en ander kan dan in de 
parochieraden worden afgestemd. In eerste 
instantie vormen pastoor Floris Bunschoten 
en diaken Jeroen Hoekstra de webredactie.  
 
Mogelijke verdere fusies 
Er liggen geen concrete plannen, maar we 
weten allemaal dat het openhouden van dure 
gebouwen voor slinkende parochies en met 
een steeds krapper wordende pastorale 
bediening niet eeuwig is vol te houden. In het 
overleg tussen bisdom en pastores is dat een 
voortdurend agendapunt.  
 
Bijeenkomst met parochieraden 
In overleg met de parochieraden, ook over de 
agenda, moet er een gezamenlijke 
bijeenkomst worden gepland.  
 
 
 
 
 
 

Uit de parochies 
Bonifatius  
Kapelaan Nico Kerssens heeft de (tijdelijke) 
waarneming van pastoor Floris Bunschoten 
overgenomen, hij verhuist ook naar Zaandam. 
De provincie draag met een subsidie bij aan 
de renovatie van het dak.  
Odulphus 
Na de sluiting van ‘Het Wapen van Assendelft’ 
zijn condoleancebijeenkomsten na uitvaarten 
mogelijk in ‘De Dorpstaveerne’. Dit jaar is er 
tijdens de kermisweek weer de traditionele 
kerkveiling, de opbrengst is voor de renovatie 
van het priestergraf en herstel van de 
bliksemafleiding van de kerk.  
Petrus 
Zaterdag 11 september is de (uitgestelde) 
boekenmarkt voor de Vastenactie. Zondag 12 
september oecumenische viering in het 
Agathepark.  
Maria Magdalena Wormer 
Er is enige haast bij het aanbrengen van 
goede ventilatie in het Achterschip nu de 
winter nadert. Van belang voor de parochie 
én het dorp.  
Maria Magdalena Kalf 
Op 26 september is er een parochielunch. De 
klok slaat weer, de gemeente heeft de 
wijziging in het computerprogramma dat de 
klok aanstuurt betaald.  
Jozef 
Er wordt na de viering weer buiten koffie 
gedronken.  
Martelaren 
Na de sluiting van het kerkgebouw op zondag 
12 september is er op zaterdag 18 september 
een barbecue op het schoolplein van het BWZ 
gebouw en op zondag 19 september de 
startviering binnen.  
 
Namens het bestuur Corrie van Sijl  
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Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk. 
Afwikkeling van zaken  
 
Al heel lang geleden is een verslag toegezegd 
van de afwikkeling van de verkoop van het 
kerkgebouw en de fusie van de beide 
parochies. Op zondag 31 oktober, na de 
koffie, om 11:30 uur gaan we dat in de 
Petruskerkkerk doen en krijgt u antwoord op 
vragen als:   
- Waar zijn de voorwerpen naar toe gegaan? 
- Welke hebben een herbestemming 
gevonden? Met foto’s hopen we dat ook te 
laten zien. 
- Hoe is de financiële afwikkeling gegaan.  
- Welke bestuurlijke stappen zijn er gezet in 
de samenvoeging van beide parochies? 
Door corona zijn bijna alle activiteiten 
weggevallen, maar nu kunnen we weer  
beginnen. Het is fijn om te zien dat vele 
‘Wormerveerders’, om het zo maar even te  

 
zeggen, hun plaats hebben gevonden. U komt 
naar de kerk, de parochieraad heeft een 
uitbreiding gekregen, de kerkwerkgroep is 
bijna verdubbeld, het parochieblad rapen 
loopt als een trein, zangers en zangeressen 
hebben hun stem in de koren een plaats 
gegeven, allerlei klussen die zich voordoen 
worden gezamenlijk gedragen. Mooi om te 
zien dat deze dingen ook gebeuren. 
 
Wanneer: zondag 31 oktober 11:30 uur. 
Waar: Petruskerk 
Krommenie. 
 
Matthé Bruijns 

 

Meubilair uit de Martelaren 
 
 
In de septembermaand is de kerk van de 
Martelaren van Gorcum aan de eredienst 
onttrokken.  
De inventaris heeft gelukkig een 
herbestemming gevonden, van Polen en 
Oostenrijk tot aan Amsterdam, Amersfoort, 
Limmen en Krommenie. Zo’n 20 jaar geleden 
heeft parochiaan Martien Kat nieuw liturgisch 
meubilair ontworpen en gemaakt dat na de 
herinrichting van de kerk in Koog aan de Zaan 
een plaats kreeg. Pastoraal werker Jaap Room 
heeft die verbouwing nog net meegemaakt 
voordat hij veel te jong overleed. 

Helemaal bijzonder vond ik het dat ik hoorde 
dat veel van het liturgisch meubilair uit 
eikenhout van oude bankstellen is gemaakt 
die rond de eeuwwisseling massaal werden 
afgedankt. Als een morgenster zocht Martien 
ze bij het grofvuil en gebruikte ze voor 
stoelen, lessenaars, tafels, krukjes, kandelaars 
en bijzettafeltjes. Overal herken je de 
krommingen van de leuningen. De beide 
lezenaars en zes kandelaars van zijn hand zijn 
‘overgenomen’ door de Petrusparochie. U zult 
ze in de komende tijd vast wel tegenkomen.  
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Voor jong en oud(er) 

Sint Maarten 
 

Van delen word je heilig! 
Toen Maarten op een dag op zijn paard bij 
een van de stadspoorten van Amiens kwam, 
zag hij daar een bedelaar die rilde van de kou.  
Uit medelijden pakte hij zijn zwaard, sneed 
zijn rode soldatenmantel doormidden en gaf 
een helft aan de arme man.  
En toen voelden zij zich allebei goed!  
 
Als je iets weggeeft of deelt, geeft dat jezelf 
ook een goed gevoel. Denk daar maar aan als 
je snoepjes staat uit te delen, of als je snoep 
krijgt: de gever wordt ook gelukkig! 
 
Hoe maak je een mooie lampion:  
(ook voor als je niet meer langs de deuren 
gaat) 
1. Koop vliegerpapier in verschillende kleuren 
die je mooi vindt. 
2. Knip het vliegerpapier in kleine vierkantjes 
(ongeveer 5cm breed en lang). 

3. Blaas een ballon op en knoop hem dicht.  
 4. Zet de ballon op een bloempot. 
5. Plak een eerste laag vierkantjes op de 
ballon met behanglijm. Probeer de hele ballon 
te bedekken, behalve een cirkel rond het 
opblaastuutje. Laat drogen. 
6. Plak dan een tweede laag. Laat drogen. 
7. Plak een derde laag. Laat drogen. 
Ik denk dat het zo genoeg is.  
8. Prik de ballon door. Misschien moet je het 
model van de lampion een beetje uitdeuken.  
9. Maak een touwtje aan de open kant. 
10. Hang er een lichtje aan een stokje in en je 
hebt iets prachtigs gemaakt. 
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HET MISVERSTAND 
Een verhaal bij Allerzielen 
 
Lang geleden leefde er eens een oude man. 
Hij woonde in een stil huis. Achter het huis 
was een grote, omheinde tuin, waar nooit 
iemand kwam. Alleen de oude man zo af en 
toe en dan nam hij een appel mee naar 
binnen, waar zijn oude petemoei hem 
doormidden sneed en op de oven legde. De 
petemoei was nog ouder dan de oude man en 
op een dag ging zij dood.  
Toen de oude man terugkwam van het 
kerkhof en de sleutel in de voordeur stak, 
kreeg hij een zonderlinge gedachte. `De dood 
heeft mij vergeten', zei hij, 'hij heeft mij 
overgeslagen. Er is een vergissing in het spel. 
Al mijn familieleden, al mijn vrienden en allen, 
die ik ooit heb gekend, zijn heengegaan en 
begraven. Hier is sprake van een misverstand.' 
Hij sloot de deur en schoof er de grendel 
voor. De slag daverde door het holle huis. 
`Ik zal de luiken voor de ramen doen', zei de 
oude man, 'en ik zal het vuur doven in de 
oven, zodat geen rookpluim uit de 
schoorsteen mijn aanwezigheid verraadt.' Hij 
sloot de luiken voor de vensters en hij bluste 
ook het vuur in de oven. Hij ging rond door 
het oude huis en sloot alle kamers af en 
schoof de grendel voor de deur van de 
keldertrap. Hij spijkerde het tuinpoortje dicht. 
En teruggekeerd in zijn woning draaide hij de 
sleutel om van de keukendeur en wiste op het 
aanrecht alle sporen uit, die konden duiden 
op de aanwezigheid van een bewoner. Hij 
ging zitten in de kleinste kamer van zijn huis, 
die uitzag op zijn stille tuin en bleef daar 
roerloos kijken naar de schemering. 
Na enige tijd echter kreeg de oude man 
honger. Hij ging in het huis op zoek naar wat 
brood. Maar hij vond niets en hij begreep een 
fout gemaakt te hebben. `Ik heb een fout 
gemaakt', zei hij, 'ik moet een huisknecht 
hebben, die brood voor mij koopt bij de 
bakker en groente op de markt. Dan pas kan 
ik geheel onzichtbaar worden.' 
Hij reed rond in de stad om een huisknecht te 
vinden zodat hij geheel onzichtbaar kon zijn. 
Hij vond vele huisknechten. Maar de een was 

te jong, de ander te levenslustig, een derde 
bleek praatziek, en weer een ander was 
gesteld op gezelligheid en vertier. 
`Ik heb een fout gemaakt', sprak de oude man 
weer, 'ik moet een grijsaard zoeken, een stil, 
eenzelvig man, bereid om mijn eenzaamheid 
te delen. Het moet een knecht zijn, die slechts 
zijn heer is toegewijd en aan niemand anders 
aandacht schenkt.' 
Men vertelde hem, dat er zulk een man 
bestond. Hij woonde in een afgelegen 
verlaten huis en meed de omgang met zijn 
buren. Er werd van hem gezegd, dat hij sinds 
kort in de stad was gekomen en dat hij een 
heer zocht, bereid om zijn eenzaamheid te 
delen. De oude man spoedde zich naar dit 
huis en direct zag hij dat hij zijn knecht had 
gevonden. Het was een lange, magere man, 
die hem zwijgend bezag. 
`Vriend,' sprak de oude man, 'ben jij bereid 
om bij mij in dienst te treden?' ‘Neen', 
antwoordde de grijsaard, 'want ik zoek een 
heer, van wie men mij heeft gezegd, dat hij in 
een stil en eenzaam huis woont, niet ver van 
hier. Ik zoek hem al lange tijd. Want bij hem 
zou ik in dienst willen zijn.' 
`Die heer ben ik', sprak de oude man 
verheugd, 'ga met mij mee. Je zult alles 
vinden zoals ik gezegd heb.' De grijsaard 
glimlachte. `Mijn uur is nog niet gekomen', zei 
hij, ‘vanavond zal ik bij u zijn. Maak alles in 
gereedheid, zodat ik u naar beste vermogen 
van dienst kan zijn.' 
De oude man spoedde zich huiswaarts en 
maakte alles in gereedheid, opdat hij naar 
beste vermogen zou worden bediend. Tegen 
de avond belde zijn knecht aan het huis. `U 
bent de laatste, die ik binnenlaat', sprak de 
oude man, nadat hij de deur achter hem had 
gesloten, 'van nu of aan zal niemand mij meer 
bezoeken.' 
En weer glimlachte de knecht, alsof iets 
bijzonders in deze woorden hem trof. 
`Ik moet u nog zeggen,' sprak de oude man, 
`dat het vuur gedoofd is en alle ramen 
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gesloten zijn. Het zal misschien moeilijk voor 
je zijn, maar vanaf nu zal dit zo blijven.' 
Maar voor de derde maal glimlachte de 
knecht. ‘Nog nooit’, sprak hij verrast, `heb ik 
een meester ontmoet, die zozeer mijn 
bedoelingen begreep. U zult over mij 

tevreden zijn. Want nog deze avond zal ik u 
dienen.' En zie, nog diezelfde avond werd hij 
bediend. 
 
Naar Godfried Bomans 

 

De Naïviteit van het Doen 
Fototentoonstelling 
 
Handen en voeten, ze komen voor op bijna 
elke foto van Kees de Winter over onze inzet 
voor de mens naast ons: Aandacht, een 
vriendelijk woord of ondersteuning bij nood. 
In de bijbel worden deze vormen van 
naastenliefde ook wel de ‘werken van 
barmhartigheid’ genoemd.  
De foto’s van De Winter nodigen uit tot langer 
kijken en meer ontdekken. Er zijn zeven 
panelen, aangevuld met drie panelen 
achtergrondinformatie. De tentoonstelling is 
georganiseerd in samenwerking met de 
Doopsgezinde Gemeenten in de Zaanstreek 
en de Kogerkerk. 
 
Wanneer: zaterdagen 6, 13, en 27 november 
14:00 – 17:00 uur. 
Waar: Doopsgezinde Vermaning, Zaanweg 57 
Wormerveer. 

Kosten: vrijwillige bijdrage. 
 
Extra: Vesperdienst op zaterdag 6 november 
om 16:00 uur met meditatie bij de foto’s.  
 
Groepsbezoek 
Buiten de algemene openingstijden kunt u 
een afspraak maken om met een besloten 
groep de tentoonstelling te bezoeken in 
combinatie met een inleiding en verdieping 
en natuurlijk koffie/thee. Een uitje ‘dichtbij’ 
van ongeveer anderhalf tot twee uur. Nadere 
informatie en boekingen via 
info@wormerveersevermaning.nl 

 

Seven Songs of Mercy 
Concert 
 
In het decor van de tentoonstelling ‘De 
naïviteit van het doen’ speelt en zingt het trio 
‘The Sunshine Cleaners’ in het lichte 
muziekgenre over de ‘Zeven werken van 
barmhartigheid’. Een dubbel ‘zevenluik’ van 
toegankelijke nummers als ‘Bring me a little 
water’, ‘Two little fishes and five loaves of 
bread’ en ‘In good hands’. Begeleid door een 
akoestische en een elektrische gitaar.  

Wanneer: donderdag 25 november 20:00 uur. 
Waar: Wormerveerse Vermaning, Zaanweg 57 
Wormerveer. 
Kaarten: € 7,50 via website 
wormerveersevermaning.nl of aan de zaal.  
Coronamaatregel: vaccinatiebewijs of recente 
negatieve test verplicht.  
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De vieringen in Regio Zaanstreek noord  
 

 H.H. Martelaren 
van Gorcum 
Koog a/d Zaan 

St. Petrus  
 
Krommenie 

H. Maria 
Magdalena 
Wormer 

H. Jozef 
 
Zaandam 

Za 23 okt  Woord&Comm. 
R. Casalod 

  

Zo 24 okt 
30e zo dhj 

Woord&Comm. 
K. Schuurmans 
Marbosko 

Woord&Comm. 
R. Casalod 
Koor Rotsvast 

Eucharistie  
N. Kerssens 

Eucharistie  
G. Noom 

Za 30 okt  Eucharistie 
G. Noom 

  

Zo 31 okt 
31e zo dhj 

Eucharistie  
G. Noom 
Marbosko 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
Koor St. Caecilia 

Woord&Comm. 
K. Schuurmans 
Koor All Ages 

Woord&Comm. 
W. Waardijk 

Di 2 nov 
Allerzielen 

 19:30 uur 
M. Bruijns 
Rouwkoor 

19:30 uur  
R. Casalod 
M.M. koor 

 

Za 6 nov  Eucharistie 
G. Noom 

  

Zo 7 nov 
32e zo dhj 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
Samenzang 

Woord&Comm. 
S. Baars 
Koor St. Caecilia 

DOP 
Caeciliakoor  

Woord&Comm. 
J. Hoekstra 

Za 13 nov  Woord&Comm. 
M. Bruijns 
Koor Rotsvast  

  

Zo 14 nov 
33e zo dhj 

Woord&Comm. 
T. Molenaar 
Marbosko 

Woord&Comm. 
K. Schuurmans 
Koor St. Caecilia 

DOP 
Koor All Ages 

Woord&Comm. 
M. Bruins 

Za 20 nov  Eucharistie 
G. Noom 

  

Zo 21 nov  
34e zo dhj 

Woord&Comm. 
R. Casalod 
Samenzang 

Eucharistie 
G. Noom 
Koor St. Caecilia 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
Koor All Ages 

Woord&Comm. 
W. Waardijk 

Za 27 nov  Woord&Comm. 
M. Bruijns 

  

Zo 28 nov  
1e Advent 

Woord&Comm. 
T. Molenaar 
Marbosko 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

Eucharistie  
N. Kerssens 
Caeciliakoor 

Woord&Comm. 
DOP 

Za 4 dec  Woord&Comm. 
M. Bruijns 

  

Zo 5 dec 
2e Advent 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
Samenzang 

Woord&Comm. 
T. Molenaar 
Koor St. Caecilia 

DOP 
Koor All Ages 

Woord&Comm. 
J. Hoekstra 

Za 11 dec  Eucharistie 
G. Noom 

  

Zo 12 dec 
3e advent 

Woord&Comm. 
K. Schuurmans 
Marbosko 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

Woord&Comm. 
R. Casalod 
Caeciliakoor 

Woord&Comm. 
W. Waardijk 

Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders 

aangegeven. DOP= Dienst onder leiding van parochianen, 14e zo dhj= 14e zondag door het jaar
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. 

 

 
 
 
 

 
Kerktijden Petrus Parochie 

   30e zondag door het jaar 
Donderdag 21 oktober 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Vrijdag  22 oktober 15:00 Oecumenische Dienst in de Acht Staten 

   Verzorgd door de Doopsgezinden 
Zaterdag 23 oktober 19:00 Woord- en Communieviering 

   Voorganger: Pastor R. Casalod 
Zondag 24 oktober 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 

   Voorganger: Pastor R. Casalod 
     

   Allerheiligen  

Donderdag  28 oktober 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 
Zaterdag 30 oktober 19:00 Eucharistieviering 

   Voorganger: Pater G. Noom 
Zondag 31 oktober 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
     

   Gedachtenis van de overledenen  

Dinsdag 2 november 19:30 Allerzielenviering m.m.v. Rouwkoor  

   Voorganger: Pastor M. Bruijns   
     

   32e zondag door het jaar  
Donderdag 4 november 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 6 november 19:00 Eucharistieviering   
   Voorganger: Pater G. Noom  

Zondag 7 november 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia  

   Voorganger: Pastor S. Baars  

     

   33e zondag door het jaar  
Donderdag 11 november 15:30  Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Vrijdag 12 november 15:00 Oecumenische Dienst in Acht Staten  
   Voorganger: Pastor P. Meijer  

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

Zondag 14 november 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St Caecilia  
   Voorganger: Pastor K. Schuurmans   
     

   Feest van Christus Koning  
Donderdag 18 november 15:30 Oecumenische Dienst in Rosariumhorst  

   Verzorgd door de Leliekerk  
Zaterdag 20 november 19:00 Eucharistieviering  

   Voorganger: Pater G. Noom  
Zondag 21 november 10:00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia  

   Voorganger: Pater G. Noom   
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   1e zondag van de Advent  

Donderdag  25 november 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 
Vrijdag 26 november 15:00 Oecumenische Dienst in de Acht Staten  

Zaterdag 27 november 19:00 Woord- en Communieviering  
   Voorganger: Pastor M. Bruijns  

Zondag 28 november 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast  
   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
     

   2e zondag van de Advent  
Donderdag 2 december 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 4 december 19:00 Woord- en Communieviering  
   Voorganger: Pastor M. Bruijns  

Zondag 5 december 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia  
   Voorganger: Pastor T. Molenaar  
     

   3e zondag van de Advent  

Donderdag 9 december 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 
Zaterdag 11 december 19:00 Eucharistieviering  

   Voorganger: Pater G. Noom  
Zondag 12 december 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast  

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
     

 

Vieren op zaterdag 
 

Nu de avonden weer donker en kouder 

worden daalt ook het aantal kerkgangers op 

zaterdagavond. Sinds enkele jaren vieren we 

in de koude maanden in de 

ontmoetingsruimte om de energierekening 

laag te houden. Vanwege corona en de 1,5 

meter regel moesten we afgelopen winter wel 

in de kerk vieren. Maar met ingang van 19 

oktober gaan we op zaterdagavond weer naar 

de ontmoetingsruimte. De enige uitzondering 

is de zaterdagavond 13 november: dan zingt 

Rotsvast en dan zijn we waarschijnlijk met te 

veel mensen zodat we nog een keer de kerk 

gebruiken.  

 

 

 

 

Opgeven Gebedsintenties 
 
Op donderdag 4 november tussen 9:00 en 
11:00 uur is er gelegenheid van 9 – 11 uur om 
gebedsintenties voor het volgende jaar op te 
geven. Als er in 2022 iets te vieren of te 
gedenken valt en u daar ook in de parochie 
aandacht aan wilt geven is het goed om dat 
tijdig vast te leggen. De roosters van de koren 

en voorgangers zitten ingewikkeld in elkaar 
omdat voorgangers, musici en dirigenten in 
de hele Zaanstreek taken hebben. 
 
Wanneer: donderdag 4 november 9:00 – 
11:00 uur 
Waar: Pastorie van de Petruskerk.   
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Gebedsintenties 
 

 
 

Zaterdag 23 oktober   
Gré Henneman-Oudejans, Herman Nijhuis, 
Ingrid Carmelita Palmberg, Gé Mulder, Nel 
van Diepen-Noom.   
 
Zondag 24 oktober  
Gerard Kerkhoff, Jan Breeuwer, Henny 
Breeuwer-Visser, Harrylall Ramlagan, Gré 
Mooij-Daas, Wim van der Hoorn. 
 
Zaterdag 30 oktober  
Riek Danko-Croese en Theo Danko, Siem van 
der Stoop, Fia Franken-de Waal, Lucienne 
Charmant, overleden donateurs van de 
Stichting Fonds Vredenburg. 
  
Zondag 31 oktober  
Jan Brusche, Nico Veenboer, overleden 
donateurs van de Stichting Fonds Vredenburg, 
Wim van der Hoorn. 
 
Dinsdag 2 november Allerzielen  
Jan Koning en overleden familieleden, Tiny 
Petra-Boon, Jan Petra en zoon Theo Petra, 
Piet van Diepen, Theodorus en Cornelia Jak-
van Steen, Guus en Tiny Jak-Brakenhoff, Toos 
Jak-Jongkind, Piet Boon, Trien Boon-Dekkers 
en Koos Boon, Janos Luteran, Gé Mulder, Nel 
van Diepen-Noom, Jan de Graaf en dochter 
Marjon, ouders Nielen, ouders de Graaf, Henk 
Elings en zoon Roy Elings, Jansje Roet-de 
Graaf en Bobby, Wim van der Hoorn, Cornelia 
Neeft-Beentjes en Cornelis Neeft, Wil 
Strengman, Marie de Beer-Tiebi en overleden 
familie De Beer, overleden leden van de 
Uitvaartvereniging Associatie v/h Geloof, 
Hoop en Liefde, overleden leden van Sint 
Barbara, overleden leden van de Katholieke 
Bond van Ouderen.    
 
Donderdag 4 november Rosariumhorst 
Piet Boon. 
 
 
 

 
Zaterdag 6 november 
Ton Joosen, Martinus Tjipjes en Cornelia 
Tjipjes-Schut, Henk de Haan, Siem Bloetjes en 
zijn zoon Jantje, Agnes Vrouwe-Kleij.  
 
Zondag 7 november 
Jan Koning en overleden familieleden, Annie, 
Piet, Kees en Nico Vrouwe, Ad Pollemans en 
Johanna Pollemans-Verzet, Jan Apeldoorn, 
Gré Apeldoorn-Kramer en zoon Gert, Tiny 
Petra-Boon, Jan Petra en zoon Theo Petra, Wil 
Foekema-Bos, Frans Heine, Wim van der 
Hoorn, Reinier Jon. 
 
Zaterdag 13 november 
Familie Beek-Dallee, Martin Dekker, Riet 
Konijn-Beemsterboer. 
 
Zondag 14 november   
Johan Friedrichs en Corrie Friedrichs-
Swagerman, Jan Brusche, Cees Nielen, Jan van 
Straalen, Leny van Tunen-Bloedjes, Wim van 
der Hoorn.  
 
Zaterdag 20 november 
Gré Mooij-Daas, José Jak-de Laat, Fia van 
Tunen-Puls.  
 
Zondag 21 november  
Gerard Kerkhoff, ouders Kerkhoff, Henny 
Kuijt-Floris en Gerard Kuijt, Jan Foekema, Wim 
van der Hoorn, Ad Melsen, Gerard Neeft.  
 
Zaterdag 27 november   
Riek Danko-Croese en Theo Danko, Siem van 
der Stoop, Fia Franken-de Waal, Lucienne 
Charmant.  
 
Zondag 28 november   
Wil Foekema-Bos (jaardienst), Wiebe Dijkstra 
en zijn drie jarige kleinkinderen, Jan 
Breeuwer, Henny Breeuwer-Visser, Harrylall 
Ramlagan, Wim van der Hoorn. 
 
Donderdag 2 december Rosariumhorst 
Piet Boon. 
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Zaterdag 4 december   
Ton Joosen, Martinus Tjipjes en Cornelia 
Tjipjes-Schut, Henk de Haan,  Atie Rijkhoff-
Nielen en Piet Rijkhoff.  
 
Zondag 5 december  
Jan Koning en overleden familieleden, Annie, 
Piet, Kees en Nico Vrouwe, Ad Pollemans en 
Johanna Pollemans Verzet, Jan Apeldoorn, 
Gré Apeldoorn-Kramer en zoon Gert, Marie 
Arends-Vroom, Wil Foekema-Bos, Frans 
Heine, Wim van der Hoorn, Reinier Jon.  
Zaterdag 11 december  

Nicolaas Al en Christina Al-Maijer, Joop Al en 
Truus Al-van der Maat, Nico Al, Theun en 
Annie Marie Hoekstra-Al, Theodorus en 
Cornelia Jak-van Steen, Guus en Tiny Jak-
Brakenhoff, Toos Jak-Jongkind, familie Beek-
Dallee, Martin Dekker.  
 
Zondag 12 december   
Johan Friedrichs en Corrie Friedrichs-
Swagerman, Gerard Kerkhoff, Cees Nielen, Jan 
van Straalen, Leny van Tunen-Bloedjes, Wim 
van der Hoorn, Henk en Gré Schermer-van 
der Laan.  

 

Troost 
 

Is jouw leven veel te heftig 

Kom, ik hou je stevig vast 

Ik zal je troosten en verwarmen 

Ik heb weet van jouw zware last. 

 

Ligt jouw leven overhoop 

Kom maar bij me met jouw zorgen 

Ik zal luisteren en ik zal zwijgen 

Voel je veilig en geborgen. 

 

Heb je geen hoop en vertrouwen meer 

Kom, met jouw onzekerheid 

Vertel me van jouw vele twijfels 

Laat maar los en raak ze kwijt. 

Zijn jouw tranen niet te stelpen 

Voelt jouw verdriet als intense pijn 

Je mag altijd op mij leunen 

Ik zal er steeds weer voor je zijn. 

 

Liefdevol zal ik je dragen 

Deze vreselijke moeilijke tijd 

Ik hou je vast zonder te vragen 

Hopend dat jouw leed verdwijnt. 

 

 

 

Joke Versendaal 

 

 

 

In Memoriam 
 

Ans van der Putte-van der Weiden 
Zaterdag 14 augustus is Ans van der Putte-van 
der Weiden overleden. Op 15 juli had zij de 92 
levensjaren volgemaakt. Ze werd geboren in 
Heemstede en na haar schoolopleiding werd 
zij apothekersassistente. Ze leerde 74 jaar 
geleden Arie van der Putte kennen en na vele 
jaren van verkering, onder ander door 
diensttijd en zijn tbc sanatoriumopname, 
trouwden zij elkaar in 1954. 
Drie kinderen groeiden op in hun gezin, later 
kwamen er zes kleinkinderen en mochten ze 
zich ook overgrootouders noemen. Na de 

geboorte van hun oudste zoon bleef Ans op 
verzoek werken in de apotheek en nam zij 
hem mee naar het werk, wat in die tijd heel 
bijzonder was. Arie werkte in een 
herenkledingzaak en toen de gelegenheid zich 
voordeed kwam het jonge gezin in de jaren 
zestig naar de Noorderhoofdstraat in 
Krommenie. (Heren)modezaak Van der Putte 
naast het postkantoor werd een begrip. Ans 
werkte mee in de winkel naast haar zorg voor 
het gezin. Zij gaf haar kinderen wijze 
levenslessen mee: sta op eigen benen, wees 
eerlijk en oprecht, leef het leven en haal eruit 
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wat erin zit. Kleinkinderen vertelden over de 
gezelligheid en de aandacht. Toen de winkel 
sloot verhuisden Ans en Arie naar de 
Venusstraat waar ze genoten van de tuin. Ze 
was een enthousiast bridger en actief in de 
vereniging. Er zijn vele mooie herinneringen 
aan vakanties en uitjes, Oostenrijk was een 
geliefd reisdoel. Ze zag er graag verzorgd uit 
en koos met aandacht haar kleding. Met het 
klimmen der jaren werd de mobiliteit 
moeilijker en in de coronacrisis kwamen ze 
uiteindelijk samen in de Rosariumhorst. Eten 
en drinken werd steeds minder, maar het 
bleek ook wat een sterke vrouw zij was. Na 67 
jaren samen moesten ze elkaar loslaten. Na 
de uitvaartdienst waarin teksten klonken over 
de Liefde en het Magnificat, ook Ans droeg de 
namen van Maria en Elisabeth met zich mee, 
is haar lichaam naar haar wens begraven in 
Heemstede. De cirkel is weer rond.  
 

Lenie Bleeker-Manning 
Zondagmorgen 19 september 
werd Lenie Bleeker-Manning 
onwel en kort daarna overleed zij 
in het ZMC op haar leeftijd van 82 
jaar. Lenie werd geboren in het 
Oost-Groningse Musselkanaal in een katholiek 
gezin. Midden jaren vijftig leerde zij op 
dansles Bertus Bleeker uit Stadskanaal 
kennen. Hij vertrok in 1956 vanwege de 
werkgelegenheid naar de Zaanstreek. Toen 
Lenie in 1958 besloot om haar grote liefde 
achterna te gaan, leidde dat tot paniek in 
huize Manning. Na toestemming van de 
pastoor stemden haar ouders echter met haar 
besluit in. Bertus was in de Zaanstreek bij een 
tante in de kost en werkte als bakkersknecht. 
Lenie had inwoning in een ander kosthuis en 
werkte als verpleegster. Na een aantal jaren 
verkering trouwden zij elkaar in de kerk van 
Musselkanaal op 22 juli 1961 en zij gingen 
wonen in Zaandijk. De verbondenheid met de 
familie in het Noorden bleef. Regelmatig 
stapten zij op één brommer en reden naar 
Groningen en weer terug. Zij werden een 
hecht paar en vervolgens werden zij echte 
Zaankanters. Hun liefde bleef lang zonder 
kinderen, maar na 14 jaren was daar de komst 
van Richard. Wat een geluk bracht hij in hun 
leven. Herinneringen werden er gedeeld van 

heel veel samen, niet in de laatste plaats van 
fijne vakanties. Zo’n 20 jaar geleden 
verhuisden Bertus en Lenie naar Over de Helft 
aan de Zamenhoffstraat. In 1995 kwam 
Simone als schoondochter in de familie en 
met de ouders van beide kanten werd veel 
ondernomen. Kort na hun 50e 
huwelijksverjaardag overleed Bertus. Hun 
eerste kleinzoon Simon was net geboren en 
later kwam daar Daniël bij. Ze vormden een 
grote bron van toewijding en vreugde in 
Lenies leven. Oppassen deed ze graag en ze 
ondernam veel met hen samen. Vakanties 
met de hele familie, maar ook alleen met oma 
een weekendje weg. Wat was ze trots en blij 
met hen. In Over de Helft kwamen nieuwe 
activiteiten. Lenie was ook een meelevende 
parochiaan en hielp bij de vieringen in de 
Rosariumhorst. Niemand verwachtte dat haar 
leven zo snel zou eindigen. Op de liturgie 
stond: Degenen die ik liefhad verlaat ik, om 
degene die ik liefhad terug te vinden. Haar 
uitvaart was de eerste waarbij weer een koor 
aanwezig mocht zijn. Veel liederen die haar 
dierbaar waren hebben we samen gezongen. 
Daarna is haar lichaam gecremeerd.  
 

Hannie Butter 
‘Het moest zo wezen’ stond er boven de 
rouwbrief van Hannie Butter, overleden op 19 
september. Toen ze het bericht kreeg dat er 
voor haar geen genezing mogelijk was haalde 
ze alles uit het leven wat mogelijk was. Ze kon 
genieten van de dingen om haar heen en was 
dankbaar voor alle bezoek en aandacht en 
zorg. Natuurlijk wilde ze graag haar 
kleinkinderen zien op groeien en met 73 
levensjaren sta je nog midden in het leven, 
maar: ‘Het moest zo wezen’. Hannie was de 
achtste van de negen kinderen in het gezin 
van de melkhandel aan de Nieuweweg in 
Wormer. Ze ontmoette in 1965 Ton Both. 
Door haar huwelijk in 1969 vertrok ze naar 
Wormerveer en daar werden ze de gelukkige 
ouders van Carola en Emiel. Helaas gaat het in 
het leven wel eens anders en zo kwam er na 
24 jaar samen een einde aan het huwelijk. En 
ieder zocht weer zijn/haar eigen weg in het 
leven. Na haar scheiding moest Hannie de 
kost verdienen voor haar gezin. Dat 
betekende alle dagen op de fiets naar 
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Assendelft naar de orchidee kwekerij. 
Gelukkig kon ze later aan haar baan bij de 
Kasbank beginnen. Voor Hannie kwam er 
nieuw geluk; tijdens dansen ontmoette ze 
Frits Masteling. Hij had alle bewondering voor 
dat kleine vrouwtje uit de Zaanstreek. Het 
klikte tussen beide families en 17 jaar lang 
hadden ze een gelukkige relatie. Helaas kwam 
Frits te overlijden en stond Hannie er weer 
alleen voor. Ze heeft altijd een netwerk om 
zich heen gehad. Zij zette zich jarenlang in 
voor de O.L.V. Geboorte kerk, onder ander 
door het Parochieblad in elkaar zetten, eerst 
nog plakken en knippen en later de overgang 
naar computer. De jaarlijks rommelmarkt en 
oliebollen op oudejaarsdag, zingen in het 
koor, ze was een goede alt, verder haar inzet 
voor de Zonnebloem en de KBO. Ze heeft het 
allemaal gedaan. Hannie was resoluut en dat 
kwam niet altijd goed over. Maar met het 
ouder worden worden we allemaal wat 
milder, ook Hannie. En toen nam ze het 
besluit om te verhuizen, terug naar Wormer, 
naar een heerlijk appartement aan de 
Spatterstraat. Toen de kerk aan de 
Marktstraat moest sluiten ging ze bij de Maria 
Magdalenakerk in Wormer zingen bij het 
Caecilia koor. Ze voelde zich er meteen thuis. 
Dit is de kerk waar ze aan het begin van haar 
leven is gedoopt, haar communie heeft 
gedaan, hier is ze getrouwd. Op 25 september 
stond ze hier voor het laatst in ons midden. 
De cirkel van het leven is rond.  
Ellie Hoek-Nooij 
 
Tony van der Laan-Rozemeijer 
Zondagmorgen 26 september 
heeft Tony van der Laan-
Rozemeijer haar leven 
teruggegeven aan haar Schepper. Zij werd op 
26 januari 1936 geboren in Wormer en 
gedoopt in de Maria Magdalenakerk. Daar 
trouwde ze op 25 november 1959 met Jur van 
der Laan. Hun eerste huis werd de 
Oranjestraat in Wormerveer, maar na vier 
jaar verhuisden ze naar het Krommenieërpad 
bij de eierhandel van Van der Laan. Vijf 
kinderen werden er uit hun liefde geboren. 
Hun kleine Kees overleed op de leeftijd van 
twee jaar, een levenslang gevoelig plekje in 

hun leven. Een zoon en drie dochters 
groeiden er op. Het werd een gevuld leven 
van werken en dienen. Zorg en liefde voor 
hun opgroeiende gezin, moeder die voor wat 
lekkers en gezelligheid zorgde, die de telefoon 
aannam, de deur opendeed voor het bedrijf 
en ‘kantinemevrouw’ was met een eindeloze 
hoeveelheid koffie. Ze kon goed naaien en 
deed dat met veel toewijding en plezier. Er 
was ruimte voor familie, vriendinnen en 
vrienden. Toen er kleinkinderen waren 
hebben ze daar ontzettend van genoten. Veel 
met hen ondernomen, ze kwamen logeren en 
opa en oma gingen ook uit logeren. Het leven 
is in dankbaarheid ook gevierd op 
sleutelmomenten als huwelijksverjaardagen, 
maar ook op de feestdagen van het jaar. Er 
was naast gezin en bedrijf ook ruimte om 
actief te zijn bij de Zonnebloem, koffie 
schenken in tehuizen. En natuurlijk nam de 
O.L.V. Geboorte parochie een belangrijke 
plaats in binnen het gezinsleven. De 
kerkmuziek en de kerkgang waren een 
onderdeel van de familie. In 2019 werd het 
diamanten huwelijksfeest gevierd. Daarna 
kwam een moeilijk moment in hun leven toen 
de dagelijkse zorg voor Jur overgedragen 
moest worden aan De Rietvelden. Maar in de 
weekenden kwam hij thuis. Tony kreeg een 
nieuwe heup, want die was door haar actieve 
bestaan aan vervanging toe, ondanks de pijn 
maakte ze haar vertrouwde rondje van ‘brug 
tot brug’ met een vriendelijke groet en een 
praatje. Maar toen gaf haar hart het op. Ze 
kwam thuis waar ze beiden de ziekenzegen 
kregen en ze rustig is overleden. ‘Daar alleen 
kan liefde wonen, daar alleen is ’t leven goed. 
Waar men blij en ongedwongen alles voor 
elkander doet.’ 
Vanuit een volle Maria Magdalenakerk is Tony 
uitgeleide gedaan, met mooie woorden van 
haar kinderen en kleinkinderen: ‘een ode aan 
hun moeder’. Met muziek en liederen waar ze 
van hield, met zoon Piet op de orgelbank. Met 
bloemen voor Maria uit dankbaarheid voor 
een gezegend leven. Daarna is haar lichaam 
gecremeerd.  
 
Matthé Bruijns 
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Even bijpraten 
 

We zijn de herfst binnen gegaan. Vorig jaar 
begon toen het coronavirus aan een opmars 
en waren er steeds meer maatregelen nodig 
om de gevolgen te beperken. De lichtjesavond 
ging niet door. Uiteindelijk hebben we 
Allerzielen in ‘zessen’ gevierd en was er op 
Kerstavond helemaal niets mogelijk. En de 
Paaswake moest om 19:00 uur beginnen 
vanwege de avondklok.  
Gelukkig is er nu een vaccin waarvan veel 
mensen gebruik hebben gemaakt en zijn er 
eind september versoepelingen ingetreden.  
Eén van de meest in de kerk gewenste is wel 
dat we eindelijk weer kunnen zingen. We 
hebben ervaren hoe belangrijk dat is voor het 
samen vieren, als uitdrukking van ons 
geloven. Het is erg mooi om naar zang en 
muziek te luisteren (en dat blijven we ook 
doen), maar zingen is ook een belangrijke 
expressie van het hart. Gelovige mensen 
beweren wonderlijke zaken, dat Liefde ertoe 
doet, dat vrede bereikbaar is en dat de doden 
zullen leven. Dat zeg je zingende 
gemakkelijker vanuit het hart dan dat je het 
met het verstand zou moeten zeggen. 
Eindelijk ook kunnen de koren weer 
repeteren (hoe fijn is het om elkaar weer te 
ontmoeten en structuur te hebben in je 
leven) en de vieringen in de kerk 
ondersteunen.  
Gelukkig is er geen corona app check bij 
kerken nodig. Dus niets hoeft ons te 
weerhouden om langs te komen en onze 
kerkgebouwen zijn groot genoeg om afstand 
te bewaren wanneer u dat wenst. 

Ook de diensten in de Acht Staten op 
vrijdagmiddag en de Rosariumhorst zijn weer 
begonnen. Ook mensen uit de omgeving zijn 
daar van harte welkom. Fijn dat dit allemaal 
weer kan. 
 
Het kerkelijk jaar loopt naar zijn eind. De 
evangelist Marcus uit wiens evangelie we dit 
jaar het meest hebben gelezen wordt 
ingewisseld voor Lucas. Waar Marcus begint 
met de volwassen Jezus die zich laat dopen, 
begint Lucas met de aankondigingen van de 
engel aan Maria en aan Zacharias. Hij biedt 
ons een kerstverhaal en verhalen over de 
jeugd van Jezus. Hij verbindt de komst van 
Jezus zo met wat er in het zogenaamde Oude 
Testament over de komende geschreven 
staat. 
 
In andere jaren was er veel te melden over 
advent en kerstsamenzangvieringen. Nu durft 
nog niemand iets te organiseren, uit vrees dat 
het toch afgelast wordt. Geen 
vooraankondigingen dus. Wat wel doorgaat is 
de Lichtjesavond. Daarover vindt u elders 
meer informatie. We hopen ook op 
aanmeldingen van mensen die willen 
meehelpen om alles in goede banen te leiden, 
en op zaterdag 6 november weer op te 
ruimen.   
 

 

 

 
 

 
 

Boekenmarkt opbrengst 
Op zaterdag 11 september was er een groots 
opgezette boekenmarkt in de St. Petruskerk.  
Al om 10:00 uur stonden tientallen lees- en 
kooplustigen te wachten. Alom is er lof voor 
de kwaliteit van het gebodene en de wijze 
waarop alles naar genre en auteur is 
gerangschikt. De opbrengst was maar liefst € 
2200.-. Via de altijd voortgaande verkoop via 
internet is inmiddels het enorme bedrag van 

 € 1300.- binnen. En zo kon de 
penningmeester maar liefst € 3500,- 
overmaken naar de Vastenactie! Wat is het 
toch fantastisch dat zoveel mensen klaar 
staan om mee te helpen met dit evenement. 
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Kerkenpad in Oudewater 
 
De manier van aanmelden verliep wat 
ingewikkeld, omdat we pas heel laat wisten of 
we op stap konden gaan. Het bewijs van 
inenting tegen corona én het verplichte 
mondkapje in de bus waren voor sommigen 
ook een drempel. Maar toch zijn we met 110 
mensen uit de hele Zaanstreek, verdeeld over 
twee dagen, op kerkenpad geweest. Het Zuid-
Hollandse Oudewater was het reisdoel. Een 
middeleeuws stadje, gelegen aan de 
Hollandse IJssel. Door bittere 
armoede is men in de achttiende en 
negentiende eeuw nooit 
toegekomen aan wat we nu 
stadsvernieuwing noemen. Daar 
plukt men nu de toeristische 
vruchten van. De televisieserie 
Swiebertje is er opgenomen, want 
haal je de auto’s uit het straatbeeld 
dan waan je je ver terug in de tijd. 
Zelfs winkelketens als Hema, Kruidvat en 
Zeeman zijn van buiten niet echt herkenbaar. 
Twee dagen werden het in september met 
heerlijk nazomerweer. 
De protestantse gemeenten zijn van oudsher 
goed voorzien van ontmoetingsruimtes voor 
cursuswerk en ontspanning. Naast de 
middeleeuwse Michaelkerk vonden we een 
gastvrij onderdak voor koffie met appelgebak 
en lunch. Helaas heeft de Beeldenstorm en 
het volhardend gebruik van de witkwast de 
voormalige rijkdom van deze kerk in haar 
aankleding blijvend versoberd. De 
architectuur is daarentegen overweldigend 
voor zo’n klein stadje. De handel aan de IJssel 
en de vele touwslagerijen die volop 
produceerden voor de scheepsvaart maakten 
het tot een welvarende plaats.  
Na dit kerkbezoek was er in de ochtend en de 
middag een keuze aan bezoekmogelijkheden. 
Een rondvaart op de gracht, vanwege corona 
helaas met 12 maar personen, een bezoek 
aan het touwmuseum, de Oudkatholieke kerk 
of de Heksenwaag. Die herinnert aan een 
duistere periode van onze geschiedenis 
waarin tienduizenden vrouwen, maar ook 

mannen, het slachtoffer van de beschuldiging 
van hekserij zijn geworden. Vreselijke 
martelingen werden ingezet om een 
bekentenis af te dwingen. Omdat heksen zich 
op bezems door de lucht verplaatsten 
moesten ze ook bijna niets wegen. De waag 
van Oudewater was door keizer Karel V 
aangewezen als een weegschaal waar je 
eerlijk op werd gewogen. Ook een aantal 
bedevaartgangers is gewogen. Hoewel 

iedereen blij was niet te licht bevonden 
te worden (en dus geen heks was) 
deelde niet iedereen zijn/haar echte 
gewicht met de reisgenoten. Dat valt in 
de eenentwintigste eeuw immers onder 
de privacy, net als godsdienst 
trouwens. 
Nadat eenieder ook op eigen 
gelegenheid de kans had gehad om 
Oudewater verder te verkennen 

verzamelden we ons in de R.K. Franciscuskerk. 
In dit neogotische kerkgebouw viel de 
versiering van iedere vierkante centimeter op 
muur, raam en dak op ons neer. De gids was 
zo enthousiast met vertellen wat er allemaal 
te zien was, terwijl we op 1,5 m in de bank 
zaten, dat er maar vijf minuten overbleven 
om dat zelf te bekijken. 
Vervolgens sloten we in de Michaelkerk onze 
bedevaart af met een viering waar touw en 
verbondenheid centraal stonden. Eén touwtje 
kan je makkelijk stuk trekken, twee ook, bij 
drie wordt het moeilijker en al die draden 
ineengedraaid vormen één sterke bundel van 
verbondenheid, zo ook mensen. 
We stapten in de bus om door het Groene 
Hart naar ons dinerbuffet te rijden en toen we 
om 20:00 uur begonnen aan de thuisreis viel 
de schemering al in. We waren blij dat we dit 
jaar toch nog op stap zijn geweest. En voor 
wie dit door de late communicatie niet 
hebben geweten: in 2022 gaan we weer op 
kerkenpad-bedevaart-dagje uit. 
 
Matthé Bruijns en Ko Schuurmans 
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Lichtjesavond Krommenie 2021 
 

Dit jaar organiseert de Raad van Kerken weer 
een Lichtjesavond om diegenen te herdenken 
die we verloren zijn. Vorig jaar kon het helaas 
niet doorgaan. Nu wel, maar nog steeds met 
wat aanpassingen vanwege de coronarisico’s. 
Er mogen maar 200 mensen tegelijk op het 
schoolplein van de Hoeksteen aan de 
Serooskerkestraat zijn. Daarom zijn er vier  
tijdsblokken waaruit u kunt kiezen om mee te 
doen. Reserveren is verplicht, per tijdsblok is 
het programma hetzelfde. Hieronder ziet u 
dat aangegeven. Reserveren kan vanaf 14 
oktober. 
 
Elke groep start gezamenlijk op het 
schoolplein van Basisschool de Hoeksteen aan 
de Serooskerkestraat. 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.  
Nieuw dit jaar is een korte stille 
lichtjestocht naar de begraafplaats, waarbij 
iedereen een grafkaars (met deksel) 
meedraagt. Op de begraafplaats kan iedereen 
zelf een plek kiezen voor deze kaarsen, bij het 
eigen familiegraf, de urnenwand of, als uw 
dierbare hier niet ligt, op een van de 
sfeervolle herdenkingsplekken. 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.  
 
Tijdsblokken en 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 
- 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 aan begraafplaats. 
 
18:00/19:00/20:00/21:00 uur  
-Bezoekers verlaten de begraafplaats op eigen 
gelegenheid. 
 
Een ticket reserveren voor een van de 
tijdsblokken kan vanaf 14 oktober via de 
website van de Petrusparochie onder het 
kopje Lichtjesavond of via  
https://st-petrusparochie.eventbrite.nl/ 
Overigens: de lichtjesavond is voor iedereen! 
U hoeft geen lid van een kerk te zijn om mee 
te lopen en een dierbare te gedenken. De 
enige beperking is die van het getal, 200 per 
tijdsblok.  
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. 
Wilt u een naam laten noemen? Stuur dan 
een mail met duidelijk 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 lichtjestocht naar de 
begraafplaats. U kunt zelf een lichtje 
meenemen maar u kunt ons ook steunen 
door een grafkaars te kopen voor € 2,- per 
stuk. Ze zijn voorafgaand te koop in de aula 
van de school.  
Volg ons ook via Facebook 
@lichtjesavondkrommenie voor de laatste 
updates. Hier plaatsen we ook berichten als 
het onverwacht niet door kan gaan.  
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Samen een bakkie doen!  

 

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

     
 
 

 
20 oktober Petruskerk, Snuiverstraat 2  
27 oktober Lelliekerk, Lisdoddelaan 1 
3 november Petruskerk, Snuiverstraat 2  
10 november Doopsgezinde Vermaning, 

Noorderhoofdstraat 46  
17 november Petruskerk, Snuiverstraat 2  
24 november Leliekerk, Lisdoddelaan 1 
1 december Petruskerk, Snuiverstraat 2  
8 december  Doopsgezinde Vermaning, 

Noorderhoofdstraat 46  
 

 

 

 

 

Koffie in De Nieuwe Steeg  

Sinds 1 september is “De Nieuwe Steeg” 
achter de PKN kerk aan het Noordeinde in 
Wormerveer weer open. Iedere 
woensdagochtend bent u daar tussen 10:00 
uur en 13:00 uur welkom voor een kop koffie 
en een praatje. 

Vrijwilligers gevraagd 
Wel zijn we nog op zoek naar meer 
gastvrouwen of -heren.Wil je meedraaien in 
het team, neem dan contact op met 
Annemiek den Hertog: 
annemiekbeth@gmail.com of telefoon 
0643008146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rooster Kerkwerken 
  
Maandag   1 november 09:00 uur 
Maandag 29 november 09:00 uur  
 
Coördinator: Marie-José Mooij:  06-37421977 
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KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord 

Krachtig, Betrokken en Ondernemend 
 

 

 

Het is overal merkbaar, er zit weer beweging 
in de maatschappij, ook in onze KBO-
vereniging. Er stonden al veel plannen klaar 
om uitgerold te worden. Veel activiteiten die 
we lang hebben moeten missen worden nu 
weer opgestart. Hieronder het programma tot 
eind 2021, uiteraard onder voorbehoud, maar 
we hebben goede hoop dat alles door kan 
gaan. 
 
Jaarprogramma 2021  
27-10-2021 woensdag Bingo 
29-10-2021 vrijdag  Museumbezoek 
03-11-2021 woensdag Jaarbijeenkomst 
17-11-2021 woensdag Themamiddag 
24-11-2021 woensdag Bingo 
26-11-2021 vrijdag  Museumbezoek 
11-12-2021 zaterdag Kerstfeest 
17-12-2021 vrijdag  Museumbezoek 
22-12-2021 woensdag Bingo 
 
De maandelijkse Bingo wordt gehouden in de 
Ontmoetingsruimte van de Petruskerk, 
Snuiverstraat. Aanvang 14:00 uur,  
kosten € 3,50 per persoon. 
 
Jaarbijeenkomst  
In 2020 en 2021 hebben wij onze 
Jaarvergadering niet kunnen houden. Wel 
stond  in de KBO’er het secretarieel 
jaarverslag en konden het financiële verslag 

en de begroting worden opgevraagd. Blijkbaar 
is het vertrouwen in het bestuur zo groot dat 
hier heel weinig gebruik van is gemaakt. 
Op 3 november voorzien wij u nog eens van 
deze informatie om daarna onder het genot 
van een hapje en een drankje gezellig met 
elkaar te praten en te toasten op een betere 
toekomst. 
Wanneer: woensdag 3 november 14:00 uur.  
Waar: de Pelikaan, Kervelstraat Krommenie. 
 
Museumbezoek 
In de komende maanden gaan we weer met 
de trein naar een museum in de omgeving 
met een interessante of mooie 
tentoonstelling. We beginnen eenvoudig: Het 
Huis van Hilde vlak bij station Castricum, waar 
nu ook de Museumkaart geldt. We vertrekken 
iets later dan gebruikelijk, omdat het museum 
pas om 11:00 uur opengaat en het 
bijbehorende restaurant om 10:00 uur. 
Vanwege de nu geldende coronaregels is 
aanmelden noodzakelijk, opgave graag bij 
Peter Smit, pcs.smit@kpnmail.nl of  
075-6282517, dan maakt hij de afspraak met 
het museum.  
Wanneer: vrijdag 29 oktober.  
Hoe: trein 10:07 van station Krommenie 
richting Uitgeest. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s kledingactie voor 

Cordaid Mensen in Nood!  
 

Zaterdag 6 november 10:00 – 13:00 uur 

 
Ieder najaar organiseert Sam’s Kledingactie 
een aantal speciale landelijke actiedagen, om 
zo extra veel kleding op te kunnen halen voor 
het goede doel. De opbrengst is deze keer 
bestemd voor hulp aan schoolkinderen en 
hun ouders in Oeganda zodat zij, wanneer 
Corona voorbij is, weer terug naar school 
kunnen.  
 
Actiedag in Krommenie en Wormerveer 
Op zaterdag 6 november a.s. kunt u in 
Krommenie en Wormerveer kleding en 
schoenen – die u niet meer draagt, maar waar 
iemand anders misschien nog wel blij van 
wordt – inleveren bij de Sint Petrus Kerk aan 
de Snuiverstraat 2, of in Wormerveer bij 
buurtcentrum De Lorzie, Marktplein 3, te 
Wormerveer.  
Kapotte en vuile kleding, speelgoed en 
knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden 
kunnen helaas niet worden aangenomen! 
 
Uw steun is heel veel waard 
Een financiële bijdrage van € 75.000,- biedt 
kinderen in Oeganda iets onbetaalbaars: door 
naar school te gaan, kunnen zij ontsnappen 
uit de armoedecirkel en een betere toekomst 
voor zichzelf creëren! Met uw steun in de 
vorm van kleding en schoenen zorgt Sam’s  
 

Kledingactie er samen met Cordaid voor dat 
de kinderen die niet (meer) naar school gaan 
of na Covid-19 niet terug zouden komen, na 
de heropening toch weer naar school gaan of 
op school blijven. Hoe meer kinderen naar 
school toe gaan, hoe meer kinderen kans 
hebben op betaald werk en hoe beter hun 
toekomstperspectief wordt. En dat geven zij 
weer door aan hun kinderen.  
We hopen samen met u hiervoor te kunnen 
zorgen. 
 
Meer weten? 
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: kledinginzameling 
Wanneer: zaterdag 6 november 10:00-13:00  
Waar: Petruskerk Krommenie 
            De Lorzie Wormerveer 
 
PS. Als u na de actie gaat opruimen zou het 
fijn zijn als u uw goede spulletjes kunt 
bewaren tot volgend jaar. De bakken op 
straat raken vaak ernstig vervuild met afval 
zodat alles wat daarin terecht komt 
onbruikbaar wordt.  
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‘De kerk is fantastisch!’ 
 
...roep je op een dag. ‘Ben je helemaal van 
lotje getikt? Het is een aftandse achterhaalde 
bende!’, reageert je zwager die altijd op de 
kerk scheldt om jou te jennen. Al is hij er de 
laatste veertig jaar nooit meer geweest. ‘Nou, 
nou, is dat niet wat overdreven?’, reageert 
een ander, die net als jij actief is in de 
parochie. Ze zingt in het koor, schenkt koffie, 
bezoekt zieken en zet zich in voor de 
Vastenactie. ‘Zo mooi en goed is het nu ook 
weer niet hoor!’, gaat ze verder. ‘En de 
KBO/PCOB begint aardig samen te vallen met 
wie er nog komen!’, vervolgt ze.  
De uitspraak: ‘de kerk is fantastisch!’ is niet 
van mij of van een andere kerkelijk 
vrijwilliger/ster. Het is de titel van een vorig 
jaar verschenen boek van de Vlaamse 
theoloog en kerkjurist Rik Torfs. Is hij zo'n 
kerkelijke prelaat die misschien tegen beter 
weten in de kerk altijd wil ophemelen en 
verdedigen? Nee, zo' n figuur is Torfs niet. 
Hoewel zeer geleerd is hij echt iemand van 
onderen, die bovendien altijd open en 
vrijmoedig zijn mening naar voren brengt. 
Ook altijd vol humor en zelfspot, wat zo 
kenmerkend is voor veel Vlamingen. Hij 
schrijft: voor veel mensen heeft de kerk 
afgedaan. Voor anderen staat ze 
onomstotelijk overeind als een rots in de 
branding. Hoe je er ook persoonlijk over 
denkt, de meeste conclusies zijn nooit 
helemaal definitief, de meeste discussies niet 
afgesloten. Zeker niet wanneer iemand 
beweert dat het wel zo is. Zolang er gezegd 
wordt dat het met de kerk gedaan is, blijft ze 
in leven. Zolang iemand afkondigt dat de 
discussie over de priesterwijding van de 
vrouw is afgesloten, gaat ze verder. Dat is een 
goede zaak! Misschien wel omdat christenen, 
geïnspireerd door het evangelie, wel van 
schijnbare tegenstellingen houden, maar niet 
van het definitieve einde. Rik Torfs wil niks 
goed praten. Er schuilt naast veel goeds ook 
veel kwaads in de kerk. Ze is geen bastion van 
morele perfectie. Mensen verwerpen de kerk 
omdat ze gouden bergen van haar 

verwachten. Ze geloven er niet te weinig in, 
maar te veel!  
Ze verlangen van haar een zuiverheid, die ze 
niet kan bieden, omdat ze uit mensen 
bestaat. Torfs beweert niet dat de kerk goed 
is, maar ze is wel fantastisch en hij adviseert: 
Leg je er gewoon bij neer dat ze soms een 
beetje slecht is, zonder je pogingen om haar 
te verbeteren op te geven natuurlijk! Want 
daar roept de bijbel keer op keer toe op. En 
waar horen we die woorden? In de kerk en 
daarom moet je er met regelmaat naar toe!  
Rik Torfs vindt paus Franciscus aan zijn zijde. 
Ook die stelt voortdurend dat de kerk vol van 
zondaars is en niet alleen bedoeld is voor 
heiligen. De eucharistie is niet bedoeld alleen 
voor hen aan wie geen smetje kleeft, maar 
bovenal voor al die mensen die vergeving en 
barmhartigheid behoeven. Zijn we dat niet 
allemaal op een enkeling na? Daarom pleit 
onze paus in zijn encycliek Fratelli tutti - Alle 
zusters en broeders! voor meer broeder- en 
zusterschap en meer sociale vriendschap. Hij 
schrijft: de wereld is er voor iedereen, omdat 
we allemaal met dezelfde waardigheid op 
deze aarde geboren zijn. Als de ruziënde 
politici in den Haag dit geschrift gelezen 
hadden, was er allang een nieuw kabinet dat 
volop bezig was om van Nederland weer een 
sociaal en rechtvaardig land te maken. Dan 
werden we niet meer moedeloos van 
politieke leiders, die fout beleggen of geen 
actief geheugen hebben en de slachtoffers 
van de toeslagenaffaire zou allang recht zijn 
gedaan. Het woord fantastisch betekent: 
buitengewoon mooi, goed, leuk, maar ook 
door fantasie voortgebracht. Fantasie wil dan 
zeggen: niet berustend op de werkelijkheid. 
Maar is dat nu juist niet een kenmerk van ons 
geloof, dat we bezig zijn om te doen wat 
ondenkbaar is? Zoals lopen over het water, 
vrede op aarde, nergens meer oorlog, 
iedereen een dak boven het hoofd en 
voldoende te eten? Om van opstaan uit de 
dood – welke dan ook – nog maar te zwijgen! 
En is dat niet fantastisch?  
Ko Schuurmans-pastor 
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Uit het Afleesboek van de Sint Petrusparochie 1953,  
nummer 60  
18 october 
Vrijdag: Geluidskleurenfilm over Pakistan 
onder de titel van “Waar woestijnen bloeien 
gaan” in het gebouw. Om 3.45 uur voor de 
kinderen; om 8 uur voor de ouderen. De 
opbrengst komt geheel ten goede van de 
Missie.  
 
25 october 
Zondag 1 November, op Allerheiligen, begint 
ons Veertiguren-gebed, dat dinsdagavond 3 
november gesloten wordt. De Zielenvespers 
en ook de Plechtige Requiem moeten dus dit 
jaar komen te vervallen.  
 
1 november 
Maandag: Allerzielen. De eerste H. Mis is om 
6 uur. Tweede dag van het Veertiguren-
gebed. Ieder half uur, te beginnen om 6 uur, 
wordt de H. Communie uitgereikt vanaf het 
hoofdaltaar. De Plechtige Requiem komt dit 
jaar te vervallen, doch om 9 uur gezongen  
H. Mis ter ere van het H. Sacrament, welke  
H. Mis wordt opgedragen voor alle gelovige 
zielen. Terstond hierna zegening van de 
graven op het kerkhof. Het is een mooie 
gewoonte de graven onzer overledenen die 
dag met bloemen te versieren.  
 
8 november 
Steentjes metselen. 
Parochianen, de dag nadert, dat de eerste 
steen voor onze nieuwe kerk gelegd zal 
worden. Maar na deze eerste steen zullen er 
nog vele duizenden volgen. Als iedere 
parochiaan nu één steen metselt (voor de 
prijs van ƒ 1,-) dan is de kerk een week eerder 
klaar en het “Comité interieur nieuwe kerk” is 
er mee gebaat. U kunt een steen bestellen bij 
onze colporteurs, maar doet u het vlug, want 
de voorraad is beperkt.  
 
15 november 
Het Comité “interieur Nieuwe Kerk” richt zich 
deze keer meer speciaal tot de jongeren 
onder ons om hen te vragen ook een 
metselsteen te kopen voor onze nieuwe kerk 

en dit niet geheel over te laten aan hun 
ouders. Zij kunnen dan in de letterlijke zin van 
het woord later ook zeggen: “Aan deze kerk 
hebben wij persoonlijk ook mede gemetseld”. 
 
6 december 
Dinsdag: De feestdag van Maria Onbevlekt 
Ontvangen. Om 7.15 uur gezongen H. Mis 
met algemene H. Communie der kinderen.  
’s Avonds om 7.30 uur gezongen Avondmis 
met gelegenheid om te communiceren. Zij die 
in de Avondmis wensen te communiceren, 
mogen heel die dag geen sterke drank 
gebruiken (bier of wijn bij de hoofdmaaltijd 
zijn toegestaan) en moeten zich de laatste 
drie uur vóór de H. Communie van alle 
voedsel onthouden. Dus deze avond van vijf 
uur af niets meer eten! Tot één uur voor de  
H. Communie mag men nog iets drinken, dus 
ook melk, thee of koffie, maar geen 
alcoholhoudende drank. Dus om 7 uur mag 
men die avond nog bijvoorbeeld een kop 
koffie drinken. Water mag men ook nog 
onmiddellijk vóór de H. Mis drinken; water 
verontnuchtert niet, heeft de Paus gezegd. 
Met deze Avondmis wordt tevens het 
eeuwfeest van de Dogmaverklaring der 
Onbevlekte Ontvangenis van Maria plechtig 
ingezet. Wij menen te mogen rekenen op 
volle kerken! Gedurende het hele jaar zal er 
een busje hangen voor offertjes voor 
bloemen en licht bij het versierde Maria-
altaar. Dinsdag zal er onder de H.H. Missen 
niet met de gewone zakjes gecollecteerd 
worden, maar wel zal onder de H.H. Missen  
’s morgens en ’s avonds met en schaal 
worden rondgegaan om een klein fondsje te 
vormen voor bloemen gedurende het Maria-
jaar. Vooral in de winter zijn de bloemen 
duur! Ten overvloede willen wij er nog op 
wijzen, dat men Dinsdag niet twee keer te 
Communie mag gaan.  
 
 
Samenstelling Corrie van Sijl   
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Thema: ”Denkers en Doeners” 

 
Ook het Zincafé kan weer van start. Op 29 
oktober 2021 is Ranfar Kouwijzer aan het 
woord. Hij is predikant-directeur van de 
Pauluskerk in hartje Rotterdam. De 
Pauluskerk is bij uitstek een plek waar 
barmhartigheid in de praktijk wordt gebracht. 
In de afgelopen jaren hebben we in de 
Zincafé’s veel nagedacht en gepraat over 
allerlei maatschappelijke vraagstukken en 
hebben we ons de vraag gesteld of en zo ja, 
welke rol het bijbelse verhaal speelt bij onze 
opvattingen over die vraagstukken. Nu komt 
iemand aan het woord die werkt op een plek 
waar dagelijks gestalte wordt gegeven aan 
concrete consequenties van dat bijbelse 
verhaal. In een interview, kort nadat hij zijn 
werk in de Pauluskerk was begonnen, zei 
Ranfar Kouwijzer: ‘De Pauluskerk heeft een 
boodschap voor de samenleving: ellende kan 
jou ook overkomen - degene die op straat ligt 
is er ten diepste net zo eentje als jij. Zorg een 
beetje voor elkaar, daar word je niet minder 
van.’ 
Het motto van de Pauluskerk is: ‘Overwin het 
kwade door het goede’. Het doet denken aan 
een andere spreuk, die in Rotterdam te zien is 
aan een gevel boven De Blaak: ‘alles van 
waarde is weerloos’. 
De Pauluskerk is een open 
geloofsgemeenschap en biedt een vangnet 
voor de meest kwetsbare mensen in de stad: 
o.a. ongedocumenteerden en daklozen. Er  
 
zijn maaltijden, er is een medische dienst voor 
onverzekerden en nog veel meer. Ook wordt 
vanuit de Pauluskerk maatschappelijke actie  
gevoerd met als doel de structuren te 
veranderen die mensen marginaliseren en 
klein houden. 
Ranfar Kouwijzer zal ons nog veel meer 
vertellen over de Pauluskerk. Hij geeft ook 
een inkijkje in zijn eigen motivatie voor dit 
werk en gaat in op de beperkingen die de 
praktische mogelijkheden met zich mee 
brengen. En hoe zit het met ‘eigen  

 
verantwoordelijkheid’ en ‘hulp vragen en 
krijgen'?  
Op https://www.pauluskerkrotterdam.nl  is 
meer informatie te vinden over het werk in de 
Pauluskerk. 
Na de inleiding van Ranfar Kouwijzer is er 
gelegenheid voor vragen en gesprek. 
Gastheer iszoals gebruikelijk Jaap van 
Kampen. 
 
Het Zincafé vindt plaats in de Kogerkerk, 
Kerkstraat 14, Koog aan de Zaan en begint om 
20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur. Na afloop 
is er gelegenheid om nog iets blijven drinken.  
Bij de ingang zal naar het 
Coronatoegangsbewijs gevraagd worden. De 
toegang is vrij en na afloop is er een collecte 
ter bestrijding van de onkosten. 
Nadere informatie bij: Anneke Röhling: tel. 
06-54716988.  

https://www.pauluskerkrotterdam.nl/

