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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 
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    06 – 41 22 50 63 
N. Kerssens, kapelaan   06-44206738 

 
De volgende editie van De Rots verschijnt in de 
week van 11 juli. U kunt uw bijdragen aanleveren 
tot 27 juni. 
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.[c 

 
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 
 

Goede Vrijdag of Hemelvaart 
 
We lopen met elkaar de weg van Pasen naar 
Pinksteren. Van het grote wonder naar ‘en nu 
jullie (met Onze hulp)!’ Tussendoor vieren we 
Hemelvaart. Hemelvaart is een beetje een 
apart hoogfeest. Het valt immers op 
donderdag, buiten de cyclus van de zondagen 
waarop we gewoonlijk naar de kerk gaan. Zo 
wordt het een lang vrij weekend voor veel 
mensen.  
 
Op blote voeten 
Hemelvaart is onlosmakelijk verbonden met 
die leuke, maar ook aparte traditie van het 
dauwtrappen. Vroeger was dauwtrappen een 
processie bij het ochtendgloren. Maar wist u 
dat dauwtrappen al een oude gewoonte is, 
waarbij mensen op Hemelvaartsdag heel 
vroeg opstaan om een wandeling te maken in 
de natuur. Op blote voeten! De dauw op het 
gras zou namelijk een helende werking 
hebben. Maar helende werking of niet, dit 
moet je toch een keer gedaan hebben, al dan 
niet op blote voeten! 
 
Grote feesten in het perspectief van een 
mensenleven 
Soms hoor je mensen zeggen: ‘Dat was mijn 
Goede Vrijdagervaring.’ Of: ‘toen kon het pas 
echt Pasen worden in mijn leven’. De grote 
gebeurtenissen in de bijbel ervaren we in het 
klein in ons eigen leven. Een heftig dieptepunt 
voelen we soms als onze eigen Goede Vrijdag. 
Als we daar een tijd later op terugkijken, zien 
we dat vanuit dat dieptepunt zich een nieuw 
perspectief aftekende. Er ging een 
onverwachte deur open, een nieuw levenspad 
werd gekozen. Iets dat lijkt op een persoonlijk 
Pasen. En ik dacht bij mijzelf, hoe past 
Hemelvaart in dit plaatje? 
 
Afscheid 
Hemelvaart was een heftige gebeurtenis in 
het leven van de leerlingen. Ze hebben wat 
meegemaakt met hun vriend en leraar Jezus. 
In korte tijd van de hoogste piek naar het 
diepste dal. En dan het wonder, het grote 

wonder van de opstanding. Van oneindige 
vreugde naar langzaam begrijpen welke weg 
ze met elkaar hebben gelopen en wat dit 
betekent voor ieder van hen en voor heel de 
wereld. Maar na veertig dagen komt dan toch 
het onvermijdelijke afscheid. Jezus gaat hen 
verlaten.  
 
In het diepst van mijn gedachten 
Ook deze gebeurtenis van afscheid nemen 
maken we allemaal mee. In het sterven van 
de ander, waarbij wij erop vertrouwen, 
geloven, dat dit geen definitief afscheid is. 
Maar ook een kind dat uit huis gaat, een 
familielid of vriend die verhuist, een liefde die 
je verlaat. Het is allemaal afscheid nemen en 
je leven is daarna anders, minder volledig, 
minder compleet, leeg misschien. In het 
diepst van je gedachten kun je hieronder 
lijden. Denk je soms, daar kom ik nooit meer 
overheen: maak je Goede Vrijdag van iets dat 
Hemelvaart kan zijn. 
 
Terwijl Hij hen zegende, werd Hij ten hemel 
opgenomen  
Goede Vrijdag heeft een wonder nodig: 
helende vergeving, een nieuw licht… Een 
Pasen. Hemelvaart heeft genoeg aan zegen. 
De ervaring van Hemelvaart is dankbaarheid, 
je gezegend voelen. Dat de tijd die je samen 
hebt mogen doorbrengen, het samen 
wandelen op je levensweg, een gezegende 
tijd was. Er verandert iets, een nieuwe tijd 
breekt aan, waarin je meeneemt alles wat je 
samen hebt gedaan en meegemaakt en hoe 
dat je heeft gevormd tot wie je nu bent. Met 
al die zegen ga je op weg, om die zegen 
verder te brengen, verder uit te bouwen. In 
het diepst van je gedachten ben je dankbaar, 
voel je je gezegend en klaar om vooruit te 
kijken. Dat is Hemelvaart.  
 
Zo leren kijken 
Anders kijken naar dezelfde gebeurtenis: is 
die een Goede Vrijdag of ervaar je haar als 
Hemelvaart? Kan iedereen dat, Hemelvaart 
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zien in de dingen? Ja! Is het makkelijk? Nee. 
Maar zelfs in het diepst van je gedachten hoef 
je het niet alleen te doen. Tien dagen na 
Hemelvaart ontvangen we allemaal de Geest 
van wijsheid. Zo kan de ervaring van 
Hemelvaart in ieders leven van gezegende 

betekenis zijn, steeds opnieuw. Daar hoef je 
niet voor op blote voeten om zes uur in de 
ochtend door het bos te wandelen. Al heeft 
dat zijn eigen charme. 
 
Diaken Jeroen Hoekstra 

 
 

R.K. Parochieverband Zaanstreek 
 
H. Bonifatius - H. Jozef - H. Maria Magdalena (Zd) - H. Maria Magdalena (W) 
H.H. Martelaren van Gorcum - H. Odulphus - H. Petrus 
 
Contactadres: Dorpsstraat 570 1566 BA Assendelft 
Email: kerkbestuur.pvz@gmail.com 
 
Uit de bestuursvergadering van 22 maart 
2022.  
 
Website 
Helaas geen nieuws. Het is de beoogde web- 
redacteuren te veel werk gebleken om het 
beheer bij de reguliere taken te voegen. 
Pastor Floris en diaken Jeroen gaan zoeken 
naar een oplossing. 
 
Verkoop kerkgebouwen 
De parochianen van de Jozef zullen 
geraadpleegd worden over mogelijke verkoop 
van de kerk aan een migranten parochie. 
 
Veiligheid en nieuw RI&E* formulier 
Zoals al eerder is gemeld zal elke afzonderlijke 
parochie een veiligheidsfunctionaris moeten 
aanwijzen waarna in een later stadium 
gezamenlijk geëvalueerd kan worden. De 
veiligheidsfunctionaris is niet iemand die het 
werk moet doen, maar iemand die we hierop 
kunnen aanspreken. Onder veiligheid moet 
naast brand-, insluip- en diefstalbeveiliging 
ook aan de personele veiligheid worden 
gedacht. Daar hoort een vertrouwenspersoon 
bij. 

 
Financiën 
De Odulphus parochie krijgt van het 
kerkbestuur toestemming om een stuk grond 
te verkopen aan de Dorpsstraat te Assendelft. 
Sinds kort heeft, door toedoen van de 
Commissie van Beheer, de Gemeente 
Zaanstad de bestemming gewijzigd en het 
stuk grond van een bouwvergunning voorzien 
waardoor het verkoopbaar is geworden.  
 
De penningmeester gaat kijken naar de voor- 
en nadelen van het plaatsen van een digitale 
collectebus. 
 
Verhuur pastorie Kalf 
Penningmeester Ton Reijns en secretaris 
Martin Hijne zijn respectievelijk in gesprek 
met makelaar Brantjes en het Bisdom. 
Een positief besluit is derhalve binnenkort te 
verwachten. 
 
Namens het bestuur, Marga Breed 
 
*RI&E staat voor Risico-inventarisatie en -
evaluatie  
 

         
 
 
 

mailto:kerkbestuur.pvz@gmail.com
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'Titus Brandsma, held of heilige?' 
 
Op vrijdag 10 juni speelt Peter Vermaat zijn 
voorstelling: Titus, held of heilige?, een 
vertelling over het leven van Titus Brandsma. 
Het gebeurt niet elke dag, dat een Friese 
boerenzoon heilig wordt verklaard. Het is de 
eerste keer in 2000 jaar! Niet iedereen zal 
weten, wat Titus Brandsma heeft bezield en 
hoe hij heeft geleefd.  
In een avondvullende theatervoorstelling met 
levensgrote poppen en muziek vertelt Peter 
Vermaat het levensverhaal van Titus 
Brandsma.  
In 1881 geboren op een boerderij in 
Ugoklooster (bij Bolsward), werd hij in 1942 te 
Dachau met een injectie om het leven 
gebracht. Het is het verhaal van een 
kwetsbaar mens die overeind bleef te midden 
van het oorlogsgeweld. De geschiedenis van 
een praktisch ingestelde mysticus die oog had 
voor mensen in crisissituaties. De kroniek van 
een geleerde die journalisten motiveerde niet 
te buigen voor de naziterreur. Deze houding 
leidde tot zijn dood, maar is inspirerend tot 
op de dag van vandaag. 
Als elfjarige jongen ging Titus naar het 
kleinseminarie van de franciscanen om zich 
vervolgens aan te sluiten bij de karmelieten. 

Na zijn priesterwijding studeerde hij in Rome, 
promoveerde in de wijsbegeerte en werd 
uiteindelijk hoogleraar in Nijmegen.  
Toen Nederland werd bezet door de Duitsers, 
kwam Titus Brandsma met hen in conflict. De 
directe aanleiding tot zijn arrestatie was zijn 
actie om de katholieke dagbladen te bewegen 
geen artikelen en advertenties van de NSB op 
te nemen. Al voor de oorlog had hij voor de 
NSB gewaarschuwd en de nazi’s hadden hem 
al in het vizier. Acht weken zat hij in een cel in 
Scheveningen, na wat omzwervingen stierf hij 
uiteindelijk in 1942 in het concentratiekamp 
Dachau.  
In een voorstelling van ruim anderhalf uur 
visualiseert Peter Vermaat het levensverhaal 
van deze religieus bewogen man met 
karakteristieke poppen en objecten.  
Deze voorstelling wordt u aangeboden door 
de katholieke Zaanse Parochies. 
 
Wanneer: Vrijdag 10 juni 2022 20.00 uur. 
Waar: Petruskerk, Snuiverstraat 2, 
Krommenie 
Toegang: gratis. 
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Gods adem 
 
In het begin, toen de aarde nog nieuw was, 
maakte God een wandeling door zijn 
schepping. God keek tevreden om zich heen.  
Die bloem daar, wat was die goed gelukt.  
God zag een rivier, die kronkelde door het 
land. Langs het water stonden gele en blauwe 
bloemen, grassen met lange halmen en er 
lagen kiezels in prachtige vormen en kleuren. 
De bergen waren groot en indrukwekkend, in 
allerlei tinten grijs, wit en blauw.  
En boven op de toppen, zo wist God, daar 
woonde de adelaar met zijn machtige 
vleugels. 
De giraf, daar moest hij wel een beetje om 
glimlachen. Wat was het leuk geweest om die 
te bedenken. En de kameleon, tja, daarvan 
wist hij nog steeds niet goed, welke kleur hij 
hem zou geven. Dat zou hij nog wel een keer 
moeten beslissen.  
Bij een paar bomen, die zwaar hingen van de 
vruchten, zag hij de mensenkinderen zitten.  
Met hen was God bijzonder blij. Wat waren ze 
mooi, allebei verschillend en toch ook weer 
niet, sterk en kwetsbaar tegelijk. Kortom, God 
zag dat het goed was, zijn schepping. Het land 
en de zee, de mensen en de dieren, de 
bergen en de rivieren, de bloemen en de 
bomen.  
 
Toch was er nog iets dat ontbrak.  
God kon de vinger er niet goed opleggen. Wat 
miste hij nou in zijn schepping?  
God keek en luisterde nog eens goed, snoof 
de geuren op en toen wist hij het.  

Hij miste een ziel in zijn schepping.  
Warmte, gevoel, enthousiasme, bezieling,  
dat was wat er nog ontbrak. 
  
Maar hoe schep je een ziel?  
Waar moet je die van maken?  
God wist dat er maar een manier was om zijn 
schepping werkelijk tot leven te wekken.  
Hij zei bij zichzelf: ‘Om mijn schepping een ziel 
te geven, moet ik er iets van mijzelf in leggen. 
Mijn eigen ziel. Mijn adem’.  
Hij liep naar de mensen toe. Hij legde zijn 
handen om hun gezicht en blies hun van zijn 
eigen adem in.  
Plotseling klonk er een geluid als van een 
windvlaag. Het verschil was betoverend. De 
bloemen bloeiden als nooit tevoren. De rivier 
begon te kabbelen en de grassen en het riet 
fluisterden in de wind die nu warm over de 
aarde streek. Boven de bergtoppen cirkelde 
zichtbaar de adelaar, die zijn machtige 
vleugels kon laten wiegen op de wind. De 
kameleon verschoot weer eens van kleur. En 
de mensen? 
 
Ook in hen was er iets veranderd.  
Ze keken elkaar aan. Ze zagen lichtjes in 
elkaars ogen die er eerder nog niet waren. Ze 
straalden nu, verwarmd door een vuur dat 
diep van binnen was aangestoken.  
Heel zachtjes zeiden ze: ‘ik hou van je’.  
Zo leeft de schepping op Gods adem. En zie, 
het was zeer goed.
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Online Midzomersessies 
 
Midden in de zomer houden we twee 
leesgroepen: één in juli over het boek ‘Vrede 
kun je leren’ en één in augustus aan de hand 
van het boek ‘Jezelf aanvaarden: durven leven 
vanuit geloof’. De bijeenkomsten zijn online 
op dinsdagavond (juli) of maandagavond 
(augustus) via Zoom, dus je kunt ook 
meedoen vanaf het vakantieadres.  
 
Midzomersessie in de maand juli 
David van Reybrouck en Thomas 
D'Ansembourg, Vrede kun je leren (eerste 
druk 2017). 

Een gelukkig mens pest niet, 
begaat geen aanslagen, 
radicaliseert niet, krijgt geen 
burnout enzovoort. Een 
gelukkig mens is in vrede 
met zichzelf en anderen. Om 
in vrede te zijn is het 
belangrijk om te werken aan 
je innerlijk: zelfkennis, rust, 

beheersing, mededogen enzovoort. De 
auteurs schreven dit essay over innerlijke 
vrede om ons te leren die weg te gaan: Wie 
vrede kent, die vrede brengt.  
N.B. Dit boek is niet specifiek gericht op of 
geschreven vanuit een christelijke 
levensovertuiging. 
 
Wanneer: dinsdag 12, 19 en 26 juli 20:00 tot 
22:00 uur 
Waar: Online via Zoom  
Kosten: € 15,- 
 
Midzomersessie in de maand augustus 
Romano Guardini, Jezelf aanvaarden: durven 
leven vanuit geloof (1997). 

Guardini scheef dit mooie 
essay vanuit de zorg hoe 
een gelovig mens zijn 
bestaan kan beleven in de 
wereld van vandaag, die 
gekenmerkt wordt door 
wetenschap en macht over 
zowel de dingen als over 
anderen. Hoe te geloven in  

 

 
een wereld waarin de mens zichzelf steeds 
meer centraal stelt?  
Vanuit de existentiële ervaring van het er-zijn 
bouwt Guardini een confronterende theologie 
die ons oproept om de wereld Godwaardig te 
houden, ook omdat dit de enige weg is naar 
een menswaardige wereld. Een pittig essay 
waarbij je elke zin soms drie keer moet lezen. 
N.B. Dit boek veronderstelt enig inzicht in het 
christelijke geloof en is gericht op 
medegelovigen. 
 
Wanneer: maandag 1 en 8 augustus van 
20:00 tot 22:00 uur 
Waar: Online via Zoom  
Kosten: € 10,- 
 
Van uw bijdrage gaat 50% naar Pax Christi, de 
grootste vredesorganisatie van Nederland en 
de andere 50% naar de RK-parochies van de 
samenwerkingsverbanden Amstel-Westeinder 
en de Zaanstreek. 
 
Wat is de leesgroep wel. 
Een aanmoediging om open en vrij te denken 
en om gedachten en twijfels te ordenen aan 
de hand van onze gezamenlijke en open 
bespreking van de inhoud. Daarbij spiegelen 
we ons, aan de hand van onze persoonlijke 
levenservaring, aan wat de schrijver ons 
voorhoudt. We zoeken samen naar hoe het 
boek nieuwe inzichten in ons kan aanboren, 
wat de inzichten voor ons kunnen betekenen 
en hoe het ons kan inspireren. Zo bouwen we 
samen naar nieuwe wegen van zingeving, 
verbondenheid, vreugde en welzijn.  
 
Wat is de leesgroep niet. 
Het is geen literaire analyse. We proberen 
elkaar niet te overtuigen van onze mening of 
‘de’ waarheid. En het is geen therapeutische 
sessie.  
 
Voor wie is de leesgroep interessant? 
Voor iedereen die bereid is om het boek te 
lezen en tijdens twee of drie 
onlinebijeenkomsten open over het boek te 
praten. De leesgroep staat onder leiding van 
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Jeroen Hoekstra. Hij is verantwoordelijk voor 
de organisatie en begeleiding en praat ook als 
deelnemer mee over het boek. 
 
Vaste structuur van de online ontmoetingen 
-Meditatieve opening: Hoe zit ik er nu bij? 
Even landen en rust vinden voor onze 
ontmoeting. 
Ronde 1: Inhoud. Bespreken van het gelezen 
deel van het boek. Centraal staat: Wat heeft 
mij geraakt in dit deel van het boek? Het gaat 
om de persoonlijke ervaring, om het delen 
van gedachten. Als iedereen is geweest, 
reflecteren we op elkaars reacties. 
Ronde 2: Spiegelen aan de hand van onze 
eigen levenservaring. Wat betekent de inhoud 
in relatie tot mijn eigen ervaringen en leven. 
Zou dit mij kunnen inspireren? Welke 
blokkades kunnen mij eventueel 
tegenhouden? 

Reflectieve afsluiting: Wat neem je mee 
vanuit deze sessie? 
 
Hoe werkt het? 
-Aanmelden kan tot een week voor aanvang 
per e- mail bij: 
diakenjeroen@kpnmail.nl met opgave voor 
welke leesgroep. 
-Bevestiging en betalingsverzoek, overmaken 
maakt aanmelding definitief.  
-Koop of leen het boek op tijd. (Tip: kijk voor 
kopen even op www.boekwinkeltjes.nl)  
-Drie weken voor de eerste bijeenkomst e- 
mail met leesschema en verdere gegevens ter 
voorbereiding. 
 
Vragen of zelf een boek tippen? 
Mail Jeroen Hoekstra: 
diakenjeroen@kpnmail.nl 
 

 

Bedevaart naar Banneux.  

 
In het kleine maar gezellige bedevaartsoord 
Banneux in de Belgische Ardennen is in 1933 
Maria acht maal verschenen aan de toen 12-
jarige Mariette Beco. Zij noemde zich ‘De 
maagd der armen’. En zei ‘Ik kom het lijden 
verlichten’.  
Het bisdom Haarlem - Amsterdam organiseert 
meestal jaarlijks twee bedevaarten van vijf 
dagen naar Banneux. Dit jaar bleek dat niet 
mogelijk en is er alleen een in augustus. 
Tijdens uw verblijf zijn er priesters, een arts 
en verpleegkundigen en vele vrijwilligers 
aanwezig, die 24 uur per dag voor u klaar 
staan, om te zorgen dat u niets te kort komt.  
We reizen altijd met een rolstoelbus zodat er 
aan ieders zorgbehoefte voldaan kan worden. 
Ook op de bussen is zowel geestelijke als 
verpleegkundige zorg aanwezig. Ook de 
kamers kunnen naar uw zorgbehoefte worden 
aangepast. 
De reis wordt dit jaar georganiseerd van 26 
tot 30 augustus. Opgave uiterlijk vóór 1 juli. 

Kosten voor 
deze reis 
€295.-, 
hierbij is alles 
inbegrepen. 
 
Bij voldoende 
deelnemers 
uit de 
Zaanstreek, is 
het mogelijk 
dat de bus bij 

station Zaandam Kogerveld / Sint Jozefkerk 
stopt. 
Wilt u deze bijzondere reis met ons 
meebeleven en kracht halen uit de 
saamhorigheid van onze “Banneux familie”, 
neem dan contact op met: 
Ellen van der Laan: 06-30918592    
banneux.bisdomhaarlem@outlook.com 
Eva Onderwater: 0297-222208 
Voor de Zaanstreek: kapelaan Nico Kerssens
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Samen één Missie  
 
Pinksteractie, Week voor de Nederlandse Missionaris 28 mei t/m 5 juni 
 
Elke dag opnieuw gaan honderden 
Nederlandse missionarissen en missionair 
werkers wereldwijd de strijd aan tegen 
onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij 
rekenen op financiële steun van de Week 
Nederlandse Missionaris (WNM) zodat zij zich 
kunnen blijven inzetten voor de meest 
kwetsbaren. Gesterkt door deze uiting van 
solidariteit, zetten zij zich met overgave in 
voor anderen. In een jaarlijkse campagne 
rond Pinksteren brengen wij het missiewerk 
onder de aandacht  
WNM steunt missionarissen en missionair 
werkers financieel in hun persoonlijke welzijn. 
Zo betaalt de WNM de 
ziektekostenverzekering of bijzondere 
ziektekosten, vult de AOW-premie aan, en 
draagt bij aan een welverdiend verlof in 
Nederland. Daarnaast maakt de WNM de 
uitzending mogelijk van de missionair 
werkers. Bevlogen mensen die in de 
voetsporen treden van de missionarissen: 
onze missionarissen 2.0. Missionair werkers 
ontvangen een maandelijkse 
onkostenvergoeding, diverse verzekeringen, 
en een vliegticket, voorbereidingskosten zoals 
een veiligheidstraining. 
 

Geïnspireerd door hun geloof zetten 
missionarissen en missionair werkers zich in 
voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter 
wereld. Missionaris Dick Zwarthoed werkt 
bijvoorbeeld al ruim vijftig jaar in de 
Democratische Republiek Congo, waar hij zich 
inzet voor straatjongeren. Hij gaat ook nog 
steeds op ziekenbezoek en langs de dorpen. 
Missionair werker Frans van Kranen werkt in 
Brazilië waar hij zich met hart en ziel inzet 
voor de rechten van kinderen. Hij is voogd van 
kinderen tot 18 jaar die door de kinderrechter 
uit huis zijn geplaatst en in twee huizen 
worden opgevangen. De zogeheten sociale 
moeders van de organisatie proberen een 
nieuwe familie voor deze jonge kinderen te 
zijn, die al veel trauma’s hebben 
doorgemaakt. 
Frans, pater Dick en al die andere 
missionarissen en missionair werkers zijn er 
altijd voor de ander. En samen met u zijn wij 
er voor hen tijdens de Pinksteractie! 
Mogen wij rekenen op uw bijdrage in de extra 
collecte of via: NL30RABO 0171 21 1111 t.n.v. 
WNM in Den Haag?  
Meer info: 
www.weeknederlandsemissionaris.nl   
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Zij is een bron van hoop! 

 
Met Pinksteren zingen we dat geestrijke lied 
van Huub Oosterhuis: De Geest des Heren 
heeft een nieuw begin gemaakt! We zingen 
onder andere:  
 
Wij zijn in Hem gedoopt,  
Hij zalft ons met zijn vuur.  
Hij is een bron van hoop  
in alle dorst en duur.  
 
Ik pleit ervoor om voortaan alle keren als we 
Hij zingen dit te vervangen door Zij.  
O jee, rukt het feminisme op in de kerk? Daar 
is hier geen sprake van. Al is het hard nodig 
gezien de nog altijd achtergestelde positie van 
de vrouw – ook – in onze kerk.  
Het spreken over de heilige Geest als 
vrouwelijk heeft oude papieren. In het Oude 
Testament, geschreven in het Hebreeuws, 
wordt voor de Geest van God het vrouwelijke 
woord ruach gebruikt. Maar vertaald naar het 
Grieks wordt ruach het onzijdige woord 
pneuma en naar het Latijn tenslotte spiritus 
en dat is mannelijk. Het vrouwelijke van de 
Geest Gods echoot gelukkig na bij 
vroegchristelijke schrijvers. In de tweede 
Clemensbrief van rond het jaar 140 na 
Christus wordt de Geest ‘de moeder van de 
gelovigen genoemd’. Methodius van Olympus 
(rond 300) spreekt over de Geest als ‘de 
helpster van Christus’. Als onderstroom kom 
je de heilige Geest als vrouwelijk in alle 
eeuwen tegen tot op de dag van vandaag. Zo 
pleitte in de achttiende eeuw de theoloog 
Von Zinzendorf voor het moederschap van de 
heilige Geest tegen de heersende mannelijke 
traditie in. Er is ook veel voor te zeggen. De 
Geest van God komt in de bijbel tot ons als 
trooster, nabijheid, dynamiek en gever van – 
nieuw –leven. Zijn dat nu niet typisch termen, 
die kenmerkend zijn voor vrouwen en 
moeders? Ik hoef alleen maar terug te denken 
aan mijn eigen beminnelijke moeder zaliger 
en met haar zovele andere moeders. 
Niet alleen aan de Geest maar ook aan God 
zelf worden in het Oude Testament 
vrouwelijke / moederlijke eigenschappen 

toegedicht. Zo lees ik bijvoorbeeld, dat Hij-Zij 
barensweeën heeft. Zelf ben ik drie keer 
vader, maar weeën heb ik nog nooit gehad. 
Bij de profeet Jesaja (49,15) horen wij: ‘Zal 
een vrouw haar zuigeling vergeten, een 
liefhebbende moeder het kind van haar 
schoot? En zelfs als die het zou vergeten, Ik, 
uw God, vergeet u nooit!’. En ook: ‘Zoals een 
moeder haar kind troost, zo zal Ik, God de 
Levende, u troosten!’ (66, 13). God 
voorstellen als een man of een vader, zoals 
we meestal gemakshalve doen, is dus maar de 
helft van de werkelijkheid. God heeft ook 
vrouwelijke of moederlijke eigenschappen. 
Om die reden zei kerkvader Augustinus in de 
vijfde eeuw: ‘God is naast vader ook moeder, 
omdat zij voedt, melk geeft en ons in haar 
armen houdt!’. 
Als ik zeg dat je God rustig met Zij mag 
aanspreken of de Geest als een vrouw wilt 
zien zeg ik natuurlijk niet dat God – en de 
Geest van God in het bijzonder – een vrouw is 
of een moeder. Net zo min als God de 
Schepper een vader is. We spreken over God, 
die ‘voor ons is als een goede vader’. Daarom 
noemde Jezus God ‘abba’ oftewel pappa. En 
we spreken over God of Gods Geest als een 
lieve troostende moeder. God, Vader - Zoon - 
Geest, is te groot om zo gekend te worden 
dat wij precies weten hoe Hij - Zij is, doet of 
eruit ziet. Maar we moeten toch wat? Dus 
maken wij gebruik van de mogelijkheden van 
onze taal, van onze ervaringen genomen uit 
het leven van alledag. En daarin komen wij 
naast mannen en vaders ook vrouwen en 
moeders tegen die je het leven hebben 
gegeven en je vol liefde troosten en nabij zijn. 
Ik bid dat de vrouwen in Rusland de Geest 
krijgen, opstaan tegen Poetin en roepen: 
‘Geef ons onze kinderen terug die jij de oorlog 
injaagt! Geef onze zusters in Oekraïne hun 
kinderen terug!’ Met Pinksteren zingen we 
hen daarom allen en onszelf die heilige Geest 
toe met de woorden: ‘Zij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur!’ 
 
Ko Schuurmans, pastor 
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De vieringen in Regio Zaanstreek noord  
 
 

 HH. Martelaren v G. 
Pinkstraat 14 
Koog a/d Zaan 

St. Petrus  
Snuiverstraat 2 
Krommenie 

H.M. Magdalena 
Dorpsstraat 351 
Wormer 

H. Jozef  
Veldbloemenweg 2 
Zaandam 

Za 28 mei  Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

  

Zo 29 mei 
7e zo v Pasen 

Woord&Comm 
M. Bruijns 
samenzang 

Woord&Comm  
A. Dijkers 
koor St. Caecilia 

DOP Woord&Comm 
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

Za 4 juni 
   

 Woord&Comm 
M. Bruijns 
samenzang 

  

Zo 5 juni 
Pinksteren 

Woord&Comm 
T. Molenaar 
koor Marbosko 

Woord&Comm 
M. Bruijns 
koor St. Caecilia 

Oecumenische  
Viering in de  
WIJNGAARD 

Woord&Comm 
W. Waardijk 
Gemengd koor 

Za 11 juni  Woord&Comm 
M. Bruijns 
samenzang 

  

Zo 12 juni  
Drie Eenheid 

Woord&Comm 
K. Schuurmans 
koor Marbosko 

Woord&Comm 
A. Dijkers 
koor Rotsvast 

Woord&Comm  
M. Bruijns 
Caeciliakoor 

Woord&Comm 
R. Casalod 
Gemengd koor 

Za 18 juni  Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

  

Zo 19 juni 
H. Sacrament 

Woord&Comm 
M. Bruijns 
samenzang 

Woord&Comm 
S. Baars 
koor St. Caecilia 

DOP Eucharistie 
G. Noom 
Gemengd koor 

Za 25 juni  Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

  

Zo 26 juni 
13e zo dh jaar 
 

Eucharistie 
G. Noom 
koor Marbosko 

Woord&Comm 
M. Bruijns 
koor Rotsvast 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Caeciliakoor 

Woord&Comm 
W. Waardijk 
Gemengd koor 

Za 2 juli  Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

  

Zo 3 juli 
14e zo dh jaar 
 

Woord&Comm 
A. Dijkers 
samenzang 

Eucharistie 
G. Noom 
koor St. Caecilia 

Slotviering 
M. Bruijns 
koor All Ages 

Woord&Comm 
R. Casalod 
Gemengd koor 

Za 9 juli  Woord&Comm 
DOP 
Samenzang 

  

Zo 10 juli 
15e zo dh jaar 
 

Woord&Comm 
K. Schuurmans 
Martelarenfeest 
koor Marbosko 

Woord&Comm 
DOP 
koor Rotsvast 

DOP Woord&Comm 
W. Waardijk 
koor Con Brio 
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 HH. Martelaren v 
G. 
Pinkstraat 14 
Koog a/d Zaan 

St. Petrus  
Snuiverstraat 2 
Krommenie 

H.M. Magdalena 
Dorpsstraat 351 
Wormer 

H. Jozef  
Veldbloemenweg 
2 Zaandam 

Za 16 juli  Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

  

Zo 17 juli 
16e zo dh jaar 
 

Woord&Comm 
A. Dijkers 
samenzang 

Woord&Comm 
S. Baars 
koor St. Caecilia 

DOP Woord&Comm 
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

 
Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders 
aangegeven. DOP= Dienst onder leiding van parochianen, dh jaar= door het jaar. 
 

Hemelvaart 
 
Mannen en vrouwen, 
blijf niet naar de hemel staren 
richt je naar de mensen om je heen 
want waar je voeten in de aarde staan geplant, 
groeit het leven voor je uit. 
 
Breng de hemel op aarde, 
betekent in gewone mensentaal: 
kom met je beide benen op de grond, 
zet je in om het goede te doen 
geef brood aan mensen die hongeren 
breng water naar hen die dorsten 
verzacht de pijn van hen die lijden 
zet je in voor de gemeenschap die op je rekent. 
 
Maak lief mens, 
Een stukje hemel op aarde 
Maak van jouw plekje een paradijs 
Een wereld om te leven 
Voor allen die haar bewonen! 
 
Ria Casalod Brakenhoff 
 
 
 
 

                                     



11 

 

  
 
 
     Kerktijden Petrus Parochie 

 
 
 
 

 

   Hemelvaartsdag  
Donderdag 26 mei 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
     

   7e zondag van Pasen  
Vrijdag 27 mei 15:00 Oecumenische viering in d’ Acht Staten 

   Verzorgd door de PKN 
Zaterdag 28 mei 19:00 Eucharistieviering met Samenzang 

   Voorganger: Pater G. Noom  
Zondag 29 mei 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor A. Dijkers    
     

   Pinksteren  
Donderdag 2 juni 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 4 juni 19:00 Woord- en Communieviering met Samenzang 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns  

Zondag 5 juni 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns  

met Kinderwoorddienst 
  

   Feest van de Heilige Drie-eenheid 
Donderdag   9 juni 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst  

Vrijdag 10 juni 15:00 Oecumenische viering in d’ Acht Staten 
   Verzorgd door de PKN 

Zaterdag 11 juni 19:00 Woord- en Communieviering met Samenzang 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns  

Zondag 12 juni 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v Rotsvast 

   Voorganger: Pastor A. Dijkers  
     

   Sacramentsdag  
Donderdag 16 juni 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

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

Zaterdag 19 juni 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor S. Baars  
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   13e zondag door het jaar  

Donderdag 23 juni 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 
Vrijdag 24 juni 15:00 Oecumenische viering in d’ Acht Staten 

   Verzorgd door de Doopsgezinden Zaanstreek 
Zaterdag 25 juni 19:00 Eucharistieviering met Samenzang 

   Voorganger: Pater G. Noom  
Zondag 26 juni 10:00 Eerste Communieviering m.m.v. Rotsvast  

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  

     

   14e zondag door het jaar  
Donderdag 30 juni 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag  2 juli 19:00 Eucharistieviering met Samenzang 
   Voorganger: Pater G. Noom  

Zondag  3 juli 10:00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorganger: Pater G. Noom  
     

   15e zondag door het jaar  
Donderdag  7 juli 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag  9 juli 19:00 Woord- en Communieviering met Samenzang 

   Verzorgd door Parochianen  
Zondag 10 juli 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 

   Verzorgd door Parochianen 
met Kinderwoorddienst 

 

     

   16e zondag door het jaar  
Donderdag 14 juli 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Vrijdag  15 juli 15:00 Oecumenische viering in d’ Acht Staten  
   Verzorgd door de PKN 

Zaterdag 16 juli 19:00 Eucharistieviering met Samenzang 
   Voorganger: Pater G. Noom  

Zondag 17 juli 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pastor S. Baars  
     

 
Pinksteren 
 
Kom Heilige Geest 
vul mijn hart en leven 
laat Uw liefde stromen 
troost met Uw nabijheid 
geef kracht om te getuigen 
vervul ons met heilig vuur.  
 
 

 
Kom Heilige Geest 
woon in onze huizen 
ontdek onze zonden 
leer ons meer op Jezus zien 
ontsteek een groot verlangen 
volmaakt te leven tot Uw eer. 
 
Leo Heuvelman     
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GEBEDSINTENTIES 

 
 
 

Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag 
Jan en Marie de Beer-Tiebie en overleden 
familie de Beer, Gerard Kerkhoff, Nico 
Bouwhuis, Willy Kooyman-van Scherpenzeel, 
Corrie Thoolen-Vermast. 
 
Zaterdag 28 mei  
Theo Kramer en familie Kramer-Vink. 
 
Zondag 29 mei  
Arie Neeft en Annie Neeft-Verduin, Opa 
Wiebe Dijkstra en zijn 20- jarige kleinzoon, 
Nel van Diepen-Noom, Frans Heine. 
 
Pinksteren 
Zaterdag 4 juni    
Agnes Vrouwe-Kleij, Ton Joosen, Gerard en 
Janet Gordijn-Oudejans, Cilia Witlox-Pirovano 
en Daan Witlox, overleden leden van de 
Uitvaartvereniging v/h Geloof, Hoop en 
Liefde. 
  
Zondag 5 juni  
Tiny Petra-Boon, Jan Petra en zonen Theo en 
Adrie, Jan Koning en overleden familieleden, 
Jan Apeldoorn, Gré Apeldoorn-Kramer en 
zoon Gert, Annie, Piet, Kees en Nico Vrouwe, 
Ad Pollemans en Johanna Pollemans-Verzet, 
Piet van Diepen, Jan en Marie de Beer-Tiebie 
en overleden familie de Beer, Wim van der 
Hoorn en familie, Truus Brussel-van ’t Ent, Jan 
Brusche, Wil Foekema, Lenie en Bertus 
Bleeker, Truus Walstra-Bongers, overleden 
leden van de Uitvaartvereniging v/h Geloof, 
Hoop en Liefde. 
 
Zaterdag 11 juni  
Nico Veenboer, Cornelia Neeft-Beentjes en 
Cornelis Neeft, Wil Strengman, familie 
Hogenstijn, Theodorus en Cornelia Jak-van 
Steen, Guus en Tiny Jak-Brakenhoff, Toos Jak-
Jongkind, Rie en Joop van Zutphen-Gijzen. 
 
 
 

Zondag 12 juni  
Riet Konijn-Beemsterboer, Johan Friedrichs en 
Corrie Friedrichs-Swagerman, Jaap Noom en 
Agie Noom-van der Laan, Henk Elings en zoon 
Roy Elings, Jansje Roet-de Graaf en Bobby,  
Jan Breeuwer, Henny Breeuwer-Visser, 
Harrylall Ramlagan, Dik de Jong, Edward 
Rodrigus, Truus Bos-Valkering, Ria Balloqui-
Klous, Jo Klous-Neele, Albert de Groen, Frans 
Brouwer, Duifje Vrouwe-Bos, Corrie 
Bentvelzen-Hes. 
 
Zaterdag 18 juni  
Gerard Kerkhoff. 
 
Zondag 19 juni  
Tiny Petra-Boon, Jan Petra en zonen Theo en 
Adrie, Theo Dijkzeul, Arie Neeft en Annie 
Neeft-Verduin, Tonie van der Hut, voor vader 
en opa Wiebe Dijkstra, Lenie en Bertus 
Bleeker, Trien Boon-Dekkers en Koos Boon, 
Janos Luteran, Pim Gorter. 
 
Zaterdag 25 juni    
Jan de Graaf en dochter Marjon, ouders 
Nielen, ouders de Graaf.  
 
Zondag 26 juni  
Jan Brusche, Nel van Diepen-Noom, Frans 
Heine, Ad Melsen, Nico Bouwhuis, Willy 
Kooyman-van Scherpenzeel, Corrie Thoolen-
Vermast. 
 
Zaterdag 2 juli  
Ton Joosen, Gé Mulder, Theo Kramer en 
familie Kramer-Vink. 
 
Zondag 3 juli  
Wim van der Hoorn en familie, Jan Koning en 
overleden familieleden, Jan Apeldoorn, Gré 
Apeldoorn-Kramer en zoon Gert, Annie, Piet, 
Kees en Nico Vrouwe, Ad Pollemans en 
Johanna Pollemans-Verzet, ouders Kraakman-
Borst, Wiebe Dijkstra en overleden familie, 
Wil Foekema, Truus Walstra-Bongers. 
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Zaterdag 9 juli  
Henk Elings en zoon Roy Elings, Jansje Roet-de 
Graaf en Bobby, Theodorus en Cornelia Jak-
van Steen, Guus en Tiny Jak-Brakenhoff. 
 
Zondag 10 juli  
Johan Friedrichs en Corrie Friedrichs-
Swagerman, familie van Gerven-Kaskes, Henk 
Elings en zoon Roy Elings, Jansje Roet-de 
Graaf en Bobby, Gerard en Janet Gordijn-
Oudejans, Corrie Bentvelzen-Hes, Cilia Witlox-
Pirovano en Daan Witlox. 
 

Zaterdag 16 juli    
Agnes Vrouwe-Kleij, Gerard Kerkhoff, 
familie Hogenstijn, Dik de Jong,  
Edward Rodrigus, Truus Bos-Valkering. 
 
Zondag 17 juli  
Truus Brussel-van ’t Ent, Jan Brusche, uit 
dankbaarheid bij gelegenheid van een 
negentigste verjaardag, Jan Breeuwer, Henny 
Breeuwer-Visser, Harrylall Ramlagan, Ria 
Balloqui-Klous, Jo Klous-Neele, Albert de 
Groen, Frans Brouwer, Duifje Vrouwe-Bos, 
Pim Gorter. 

 
 

 In Memoriam 
 
 
René van Werkhoven 
Op zaterdagavond 26 maart is René van 
Werkhoven overleden op 62-jarige leeftijd. 
Vlak voor Kerstmis hoorde hij dat hij 
longkanker had. René groeide op als jongste 
in een gezin met drie kinderen aan de 
Fortuinlaan. Het gezin was betrokken bij de 
parochie. René was met Kerst 1959 kindje 
Jezus in de Petruskerk en daarna vele jaren 
misdienaar bij de zusters en in de kerk. Na de 
middelbare school op het Michaelcollege ging 
hij studeren. Hij wist niet echt wat, maar het 
werd economie en hij werkte bij de uitgever 
VNU. Europa was daarbij zijn arbeidsterrein, 
maar hij probeerde iedere avond weer thuis 
te zijn. Hij ontmoette Antoinette van Baaren. 
Zij trouwden elkaar, een dochter en twee 
zoons werden er geboren. Na de flat in 
Zaandam verhuisden ze naar Krommenie, 
want dat was toch zijn dorp, naar het 
Albertiplein en later naar de Rangerstraat. 
Met dankbare herinneringen is op zijn leven 
teruggeblikt. René had een rijk taalgebruik, 
dat moet ook wel als vertegenwoordiger en 

hij hield van humor. ‘Heel oud worden was 
nooit mijn ding, maar dit is natuurlijk erg 
overdreven. Ik had nog zoveel mooie 
plannen.’, stond er op de rouwkaart. 
Herinneringen aan vakanties werden er 
gedeeld: wandelend, fietsend, met de auto en 
vliegtuig. Rijk en dankbaar was hij met de 
ontwikkeling van hun kinderen, hun partners 
en dat ze samen opa en oma konden worden. 
Een paar jaar geleden eindigde zijn werkzame 
leven onverwacht. Achteraf een zegen omdat 
er nu tijd kwam voor zijn vijf kleinkinderen en 
zijn passie met het werken met de aarde. 
Achter zou een moestuin komen voor de 
kleinkinderen. Het zaaigoed was al in huis. De 
volgende generatie zal zijn werk overnemen. 
In de tuin bouwde hij van een afdak een 
tuinhuis. Het was net klaar voor jaren gebruik. 
En toen werd alles anders en stapelde 
tegenslag zich op tegenslag. In plaats van in 
het zonnetje zitten stond daar zijn lichaam nu 
opgebaard. René was ook van de ‘controle’. 
Toen het perspectief van zijn leven 
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veranderde gaf hij inhoud en vorm aan zijn 
afscheid. De teksten voor de viering koos hij 
zelf. Hij stierf op een lenteavond. Op de 1e 
april met sneeuw buiten waren we met velen 
samen in de Petruskerk voor een warm 
afscheid. Daarna is zijn lichaam gecremeerd, 
teruggekeerd tot het stof van de aarde.  
 
Cilia Witlox-Pirovano 
Donderdag 31 maart is Cilia Witlox-
Pirovano overleden op de leeftijd van 82 
jaar. Cilia groeide op in het katholieke gezin 
Pirovano aan de van Limburg Stirumstraat. Ze 
deed de kweekschool en ging werken in het 
lager onderwijs in Krommenie. Ze trouwde in 
1966 met Daan Witlox en vormde met hem 
een onderwijzersechtpaar. Vele jaren 
woonden ze met veel plezier op het 
Burgemeester Albertiplein. Drie dochters 
werden er in die jaren geboren. Op oudere 
leeftijd werden ze oma en opa van twee 
kleinkinderen van wie ze intens hebben 
genoten. Cilia had een brede belangstelling en 
maatschappelijk en kerkelijk was ze zeer 
actief. In de jaren zeventig stond ze aan de 
wieg van wat de Werkgroep Missie 
Ontwikkeling en Vrede zou worden. Velerlei 
activiteiten heeft ze georganiseerd, zoals de 
sponsorfietstochten en de activiteiten voor de 
Vastenactie in basisschool De Hoeksteen. Ook 
de inzet voor vrede ging haar ter harte, ze 
was een gewaardeerd lid van de IKV-groep in 
Krommenie. Ze ging theologie studeren en 
werd later voorganger in de ‘Horsten’. Ze 
hield een breed netwerk van familie en 
vriendencontacten bij. Na hun pensionering 
genoten ze nog meer van wandelen in de 
omgeving, maar ook naar Santiago de 
Compostella, van de natuur in de wisselende 
seizoenen, maar ook van cultuur in 
museumbezoek. Daan en Cilia zongen samen 
in Rotsvast. ‘Laat de wereld maar draaien, in 
het kleine moet je het zoeken’, stond er op de 
rouwkaart. Daan overleed plotseling in 
oktober 2019, een grote schok na zoveel jaren 
samen. Toen pas werd duidelijk dat Alzheimer 
in Cilia’s geest was binnengedrongen. Na veel 
liefdevolle zorg thuis van haar kinderen ging 
Cilia naar de Rosariumhorst. Daar bleek hoe 
sterk ze lichamelijk was. Ze kreeg de 

ziekenzegen en gelukkig heeft ze haar lichaam 
kunnen loslaten. ‘In liefde losgelaten’. Ze is 
vlak voor de Goede Week verdergegaan in het 
geheim van sterven om te leven. Na de 
condoleance en de uitvaartdienst is zij 
overeenkomstig haar wens in haar 
Krommeniese aarde begraven. 
 
Albert de Groen 
Dinsdagmiddag 29 maart is Albert de Groen 
overleden in Purmerend. Hij werd geboren op 
2 mei 1959 als helft van een onverwachte 
tweeling samen met zijn broer Hans in het 
gezin van Bertus en Trien de Groen-Vet in 
Wormerveer. In totaal vier jongens groeiden 
in het gezin op en hadden er een fijne jeugd. 
Albert deed de technische school en ging aan 
het werk in de Luchtbehandelingstechniek. 
Uiteindelijk had hij zijn eigen bedrijf. Hij 
ontmoette Ella Klous uit Krommenie en in 
1985 trouwden zij elkaar en gingen wonen 
aan het mooie Oversluispad in Wormerveer. 
Het huis was klein en in Purmerend kwam er 
een vrijstaand huis in het buitengebied van De 
Purmer waar ze nu 25 jaar wonen. Er volgden 
vele mooie jaren waarin van het leven werd 
genoten. Ze hielden van feestjes organiseren. 
Albert was behulpzaam en sportief, hij deed 
aan volleybal, fietsen en golf. Er werd genoten 
van vakanties en allerlei muziek. In juli 2014 
gebeurde er een drama in hun leven toen 
Albert getroffen werd door een ernstig 
herseninfarct met afasie tot gevolg. Na een 
lange revalidatie kwam hij weer thuis in een 
huis met aanpassingen, maar hij bleef in alles 
afhankelijk. Met heel veel liefde en zorg is hij 
door Ella, Tony, Ria en veel anderen omringd. 
Albert was altijd een rustige en super 
geduldige vent. Hij behield gelukkig zijn 
vrolijke en opgewekte karakter, ook toen hij 
zo beperkt werd in zijn lichaam. ‘Het is wat 
het is’, was zijn gevleugelde uitspraak die hem 
telkens weer verder bracht. Er volgden nog 
heel wat ziekenhuisopnamen, maar telkens 
kwam hij weer thuis. Hij vond een nieuwe 
invulling met kleine momenten waarvan hij 
intens kon genieten. ’29 maart 2022: De zon 
scheen, De vogels floten, De bloemen 
bloeiden, En toen … werd het stil …’  schreef 
Ella op de rouwkaart. In december overleed 
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zijn schoonzus Ria Balloqui-Klous, begin maart 
zijn schoonmoeder Jo Klous-Neele. Soms 
houdt het niet op. Na de 
uitvaartdienst is zijn lichaam 
gecremeerd. 
 
Netty Hendriks-van Dongen 
Op vrijdagmorgen 8 april is Netty Hendriks-
van Dongen overleden op de bijzondere 
leeftijd van bijna 96 jaren. Ze woonde op 
diverse plaatsen in Nederland. Ze leerde 
Herman Hendriks kennen en in juli 1956 
trouwden zij elkaar in de Westerkerk in 
Amsterdam. Later zou dat een oecumenisch 
huwelijk heten, toen kon het eigenlijk niet. 
Gelukkig is later het huwelijk ook door de 
rooms-katholieke kerk erkend. Na inwoning in 
de hoofdstad kwam er een eigen huis aan de 
Fortuinlaan. Helaas hebben ze geen kinderen 
gekregen. Maar Netty heeft zich volop ingezet 
voor de samenleving. Alleen zullen er van de 
mensen met wie ze in die jaren heeft 
samengewerkt niet zoveel meer zijn op deze 
wereld. Herman schreef op haar rouwkaart: 
‘Netty heeft zich tijdens haar leven in 
Krommenie bijzonder verdienstelijk gemaakt 
voor Scouting Krommenie. Naast dit werk 
behoorde zij tot het actieve groepje dat onder 
de naam “Weet Waar U Woont” zich inzette 
voor onder andere introductie van nieuwe 
bewoners van Krommenie. Vervolgens 
kwalificeerde Netty zich als ombudsvrouw 
voor plaatselijke winkeliers en bedrijven. Ook 
zette zij zich jarenlang in als secretaresse en 
penningmeester voor de ‘Gordijnhal’ 
(inmiddels ook alweer heel wat jaren geleden 
gesloopt). Ze had een brede interesse. Naast 
haar administratieve bezigheden had ze veel 
ontspanning in het verzamelen van 
postzegels, beschilderde eieren en 
kerststallen.’ Samen genoten Netty en 
Herman intens van hun vele reizen. Met het 
klimmen der jaren namen de lichamelijke 
beperkingen toe en werd hun actieradius 
kleiner. Na de kerkelijke uitvaartdienst in 
Driehuis – Westerveld is haar lichaam 
gecremeerd. 
 
 
 

Pastor Joop Stam 
Woensdagmorgen 4 mei is pastor Joop Stam 
overleden op 87-jarige leeftijd. Vele jaren is 
hij met plezier voorgegaan in de 
eucharistievieringen in de parochies van de 
Petrus en de Martelaren van Gorcum. Hij 
groeide op in een arbeidersgezin in Velsen-
Noord en is altijd trouw gebleven aan zijn 
wortels. In 1961 werd hij priester gewijd en 
na enkele jaren Texel keerde hij terug naar de 
IJmond als bedrijfsaalmoezenier. Daar was hij 
van harte verbonden met vele gezinnen. Toen 
Van Gelder Papierfabriek in Velsen moeilijke 
jaren doormaakte was hij een steun voor 
velen. In 1982 ging hij als pastor naar 
Amsterdam-Oost. Ik vroeg of ik stage bij hem 
mocht lopen. Het was een moeilijke maar 
boeiende tijd. De oude volksparochies liepen 
leeg, de kerkgebouwen werden veel te groot 
en te duur en er was een overgang naar 
nieuwe onopvallende kerkjes in de wijken. In 
de jaren daarna volgden er veel benoemingen 
overal in de stad. Hij werd deken en pastoor 
van de Nicolaaskerk waardoor hij landelijk 
bekend werd van de televisie-uitzendingen. 
Joop heeft altijd een lerende houding gehad: 
‘Ik loop hier stage’ was een gevleugelde 
uitdrukking van hem. Hij meende het en 
maakte het waar. Hij had nooit een ‘ik weet 
het en ik ben hier de baas’ mentaliteit. Soms 
was hij veel te bescheiden en was zijn 
pastorale hart te groot. Daar heeft de Kerk 
gebruik en misbruik van gemaakt. Velen 
hadden hem als bisschop gewenst. Hij was in 
de laatste fase van zijn leven betrokken bij de 
gemeenschap van St. Egidio in de vermaarde 
Mozes en Aäronkerk die zich bekommert om 
dak- en thuislozen en mensen die het moeilijk 
hebben in onze samenleving. Zijn hart gaf al 
heel wat jaren beperkingen, daarom ging hij 
ook niet meer voor buiten de stad. Hij was in 
afwachting van een nieuwe hartklep, maar na 
plaatsing van een pacemaker gaf zijn goede 
grote hart het op. Hij voelde zich verbonden 
ook met de orde van de Karmel met haar 
gevoeligheid voor mystiek en grote verering 
voor Titus Brandsma. Op onze bedevaarten 
heeft hij daar ook over verteld. De 
heiligverklaring van Titus Brandsma op 15 mei 
maakt pastor Joop hier niet meer mee als 
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bestuurslid van de Vrienden van Titus 
Brandsma. Hij kijkt nu samen met Titus door 
een gaatje in de hemel naar beneden, want 
dat Joop in de hemel is wil ik graag geloven, 
anders maak ik/ maken wij ook geen schijn 
van kans.  
 
Matthé Bruijns 
 
Ankie Kamp-van Vlissingen  
Op de avond van 4 mei is Ankie Kamp-van 
Vlissingen overleden. Ankie werd 77 jaar. Ze 
werd geboren in Beverwijk als jongste in een 
warm, katholiek gezin van zeven kinderen. Al 
dansend ontmoette zij Theo Kamp, die werkte 
bij Drukkerij Meijer in Wormerveer. Ze 
trouwden op 25 maart 1965 en gingen wonen 
aan de Zwaanstraat in Wormerveer. Daar 
werden hun beide dochters, Astrid en 
Miranda, geboren. Vijf jaar later verhuisden 
ze naar de Vioolstraat, vlak achter de OLVG-
kerk. Het was een gezellig, gastvrij huis met 
lieve ouders: een vrolijke, zorgzame moeder 
en een handige, sportieve vader die altijd 
klaar stonden voor hun meiden en in alles 
met hen meeleefden. De liefste oma van de 
wereld werd zij voor Naomi en Jeffrey. Het 
kerkelijk leven en heel het parochiegebeuren 
had een grote plaats in het leven van Ankie en 
Theo. Ook wanneer Theo koster of lector was, 
zat Ankie trouw op hun vaste plaats in de 
kerk. Haar grote geloof en liefde voor Maria 
heeft haar door menige moeilijke tijd heen 
geholpen. Op bedevaart naar Lourdes, 
Kevelaar, het Putje in Heiloo of de Mariakapel 
bij de kerk, waren dé plekken waar zij graag 
een kaarsje opstak. Na de sluiting van de 
OLVG-kerk vonden zij ook in de St. Petruskerk 

hun eigen plekje. Ankie was super creatief en 
had altijd wel iets te knutselen onder handen. 
Haar grote familie- en kennissenkring werd 
verrast met eigengemaakte 3-D-kaarten, 
gehaakte kerstversiering of zelf opgemaakte 
plantenbakjes. ‘Van het concert des levens, 
krijgt niemand een program’, was haar 
lijfspreuk. Helaas, in de dagen rond hun 
vijftigjarig huwelijksfeest kwamen de eerste 
barstjes in haar geheugen. Alzheimer sloop er 
stiekem in en nam gaandeweg bezit van haar 
gedachten. Theo werd haar o zo toegewijde 
mantelzorger, en niemand had dit beter 
kunnen doen! In al haar kwetsbaarheid en 
opgelopen butsen in haar leven, bleef Ankie 
altijd de belangstellende vriendelijke en 
sociale vrouw. Toch werd thuis wonen een te 
zware taak. In de Groene Arend kwam een 
plekje vrij. Maar eerst gooide corona roet in 
het eten en begin maart trof Theo een ernstig 
herseninfarct. Een heel zware tijd brak aan, 
die zij met dagelijkse hulp en zorg van hun 
dochters en vele opgestoken kaarsjes, 
probeerden door te komen. Ondanks alle zorg 
ging Ankie ineens snel achteruit. Op 3 mei 
heeft zij het sacrament van de zieken 
ontvangen. Na een nacht van waken rondom 
haar en omringd door de kring van 
allerliefsten, hebben engelen haar, bevrijd 
van alle pijn, de volgende avond verder 
gedragen naar Gods Hemeltuin. Na de 
uitvaart in de St. Petruskerk hebben wij haar 
lichaam begraven op de Begraafplaats aan de 
Noordsterweg in Wormerveer. Rust in Gods 
Vrede. 
 
Ria Casalod, pastor 
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Terugblik en vooruitblik 
 
Zo tegen Pasen dachten we dat het einde van 
de Covid-pandemie in zicht was. Maatregelen 
werden in rap tempo opgeheven én het 
aantal besmettingen ging pijlsnel omhoog. 
Waarschijnlijk waren er veel meer positief 
geteste mensen maar omdat je je niet meer 
hoefde te melden bij de GGD werd dat niet 
meer in de statistiek opgenomen. De ene 
uitbraakgolf hoorde je na de andere. 
Daardoor was op Witte Donderdag het koor 
Marbosko uit de Martelaren uiteindelijk met 
nog maar vier zangers aanwezig, maar 
gelukkig aangevuld door vele anderen.  
Dank aan allen die deze avond bijdroegen aan 
de collecte in natura voor de Voedselbank.  
Ook vele vrijwilligers moesten afzeggen. De 
dunne bezetting van de vieringen in de Goede 
Week liet ook zien dat we van Corona nog 
niet af zijn. Het was nog lang niet zoals drie 
jaar geleden. Terecht hielden mensen nog 
veilige afstand. 
 
Jonge gezinnen 
Heel hoopgevend was dat er op Palmzondag 
28 kinderen met hun Palmpasenstokken 
waren en een week later 25 kinderen bij de 
Kinderwoorddienst op Pasen. Bijzonder was 
dat er ook gezinnen waren uit andere 
parochies. Goed om te kijken over de 
parochiegrenzen heen om te zien waar 
activiteiten zijn voor jonge gezinnen. 
Bijzonder ook: vanuit deze ervaring 
organiseert een groep jonge ouders op 
Pinksteren en op zondag 10 juli een 
Kinderwoorddienst.  
 
Assistenten 
Op zondagmorgen zijn de liturgisch 
assistenten er weer. In de coronatijd was er 
niet veel meer te doen dan als decoratiestuk 
te zitten, vandaar dat we ze hebben gemist. 
Toen de pijtjes weer uit de kast kwamen 
bleken de jongsten van hen wel twee maten 
gegroeid te zijn. Van de iets ouderen heeft 
een aantal zich aangemeld voor de filmploeg 
en het koffiezetten. Fijn om te zien dat velen  
hun oude taak weer hebben opgenomen, of 
een nieuwe erbij nemen.  

Eerste Communie 26 juni. 
Met een groepje van vijftien jongens en 
meisjes zijn we begonnen aan de 
voorbereiding op de Eerste Communie. 
Vroeger viel dat wat eerder in het jaar en 
zouden we nu al klaar zijn geweest. Nu past 
het nog net voor de grote vakantie.  
 
Vieren op zaterdagavond 
Het aantal aanwezigen bij de viering op 
zaterdagavond wisselt sterk. In verband met 
de intimiteit zitten we in de 
ontmoetingsruimte. In de parochieraad 
moeten we wel nadenken over de vraag hoe 
dat in het najaar, als het weer vroeger donker 
wordt, verder moet.  
 
Rouwkoor 
Het rouwkoor oefent iedere maand trouw zijn 
repertoire. Door de coronatijd en de 
veranderende vraag van families, die minder 
of geen binding meer hebben met de 
kerkelijke liturgie, heeft het koor een half jaar 
niet gezongen. ‘Zijn we nog wel nodig’, was 
een vraag. Inmiddels hebben zij weer 
gezongen bij een uitvaart. Dus het antwoord 
op de vraag is: ‘Ja, jullie zijn zeker nodig’. 
Dank jullie wel voor de inzet. 
 
Oekraïne 
De oorlog in de Oekraïne bracht de afgelopen 
maanden veel onzekerheid. We kregen een 
soort ‘noodoproep’ van de gemeente 
Zaanstad om mee te denken over 
mogelijkheden voor opvang van 
vluchtelingen. Er is voorgesteld om de 
ontmoetingsruimte beschikbaar te stellen als 
een soort huiskamer. Achter in de kerk zijn 
ondergoed en sokken ingezameld voor 
Oekraïense vluchtelingen. 
Toen de sporthal van Lycurgus in Assendelft in 
beeld kwam als noodopvang is er vanuit de 
Raad van Kerken een plan gemaakt om in de 
Odulphuskerk een ontmoetingsplaats in te 
richten en te bemensen. Door gewijzigde 
omstandigheden is hier verder geen 
uitwerking aangegeven. 
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Bezoek van de burgemeester 
Bij de verkiezingen op 16 maart bezocht de 
burgemeester een aantal stembureaus, 
waaronder onze ontmoetingsruimte. Die 
woensdagochtend was bij ons ook het 
wekelijkse koffiedrinken. De burgemeester 
sprak zo met de oudste parochiaan, dhr. N. 
Rijkhoff, die op weg is naar de voltooiing van 
zijn 103e levensjaar. Hij is deze maand 
verhuisd naar verzorgingshuis Festina Lente in 
Assendelft. Peter Smit en Guusje Verhoeven 
praatten de burgemeester bij over de sociale 
activiteiten in de parochie en we lieten hem 
de tentoonstelling over de Vastenaktie zien. 
Hij zou nog een keer terugkomen, want de tijd 
was te kort. 
 
Boekenmarkt 
Op zaterdag 2 april was er weer een 
Boekenmarkt. Traditiegetrouw stonden 
mensen al voor de deur te wachten. Alom 
werd de organisatie geprezen vanwege de 
overzichtelijke indeling op genre en 
auteursnamen. Het resultaat mocht er zeker 
zijn: de opbrengst van € 2.500,00 komt ten 
goede aan de slachtoffers van de oorlog in de 
Oekraïne. Inmiddels stromen er ook alweer 
nieuwe voorraden boeken binnen en die 
hebben ook alweer ruim € 200,00 opgebracht 
door verkoop via het internet.  
 
Dopelingen op 24 april 
Een aantal maanden geleden vroeg Esmée 
Nagelhout mij of zij gedoopt kon worden. Ze 
zit in groep 3 van De Hoeksteen. Ik heb haar 
de Kijkbijbel gegeven, met de bekende 
afbeeldingen die we ook in de kerk gebruiken 

bij bijzondere vieringen, met een ‘opdracht’: 
‘Lees deze Bijbel en kies er een verhaal uit dat 
we bij jouw doop kunnen lezen.’ Een paar 
weken later had ze hem uit. Niet alle 
gedoopten kunnen zeggen dat ze de Bijbel 
‘van kaft tot kaft’ hebben gelezen. Esmée 
koos het verhaal over ‘De man die gedoopt 
werd’ en las dat samen met haar vader. 
Nu heeft Esmee ook een tweeling 
achterneefje en nichtje, Hugo en Marly, zoon 
en dochter van Dick en Daisy Ursem-Mulder. 
Dus dat werd één mooi doopfeeest op 24 
april. En zo hebben we in één viering 300% 
meer dopelingen dan in het coronajaar 2021. 
 
4 mei 
De herdenking bij de monumenten in 
Krommemnie op 4 mei ging bijna niet door 
omdat de gemeente geen gelden beschikbaar 
zou hebben voor de wegafzetting en 
verkeersregelaars. Een bizar argument: een 
week eerder stonden er tientallen borden in 
verband met de vrijmarkt en was er op iedere 
hoek van de straat de middag, avond en 
daaropvolgende dag een mens in een geel 
pak. Maar voor de herdenking moesten de 
Krommenieërs maar naar het Agathepark? 
Wat is de herdenking van hen die hun leven 
gaven voor de vrijheid dan waard? Gelukkig 
kwam men op tijd terug op dit doldwaze 
besluit. Ook de kerkelijke viering in de 
Vermaning mocht zich in een goede 
belangstelling verheugen. 
 
Matthé Bruijns 
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Kerkenpad / Bedevaart / Dagje Uit 
 
Ook in 2022 gaan we weer op ons vertrouwde 
Kerkenpad. Dit jaar zijn er geen 
reisbeperkingen en er is nog zoveel moois te 
ontdekken. 
Het plan is Friesland: in het jaar van Titus 
Brandsma reizen we naar zijn geboortegrond 
en diverse andere mooie plekjes in Zuid-
Friesland. Er is bijvoorbeeld een Odulphuspad 
dat loopt van Bolsward naar verschillende 
plaatsen waar Odulphus wordt vereerd.  
De planning moet nog worden gemaakt; we 
verwachten in augustus op stap te gaan. 

U kunt zich reeds als geïnteresseerde 
aanmelden via het emailadres: 
zaanskerkenpad@ziggo.nl. 
U krijgt dan geen vroegboekkorting maar wel 
de informatie zo snel die bekend is, en een 
reservering op de aanmeldlijst. In het 
volgende parochieblad komt er uitvoeriger 
informatie, maar wij werken met het principe 
wie het eerst komt, hoewel…, het evangelie 
zegt het anders over laatsten die eersten zijn. 
Dus als u geïnteresseerd bent, meldt u zich 
dan zonder verplichting aan.  
 
Ko Schuurmans en Matthé Bruijns 

 
                             
 
 
 
 
 
 
 

Vorming en Toerusting 
 
 
Titus Brandsma, zijn betekenis voor gelovige mensen van 2022.  

 
 

Door de coronapandemie is 
er twee jaar lang geen programma meer 
geweest van Vorming en Toerusting. Op de 
valreep van dit seizoen is er nog een activiteit 
rond het leven van Titus Brandsma. Op 15 mei 
is hij ‘heilig’ verklaard, nadat hij in 1985 al 
‘zalig’ is benoemd. Maar voor veel mensen 
was een echt wonder niet nodig om hem als 
een hele, als een inspirerende mens te zien. 
Op donderdag 2 juni willen we stilstaan bij zijn  
 

 
leven, bij zijn bezieling, maar ook kijken naar 
beeldmateriaal dat er van hem is. En we lezen 
teksten die hij heeft geschreven en die voor  
ons ook na bijna honderd jaar nog inspirerend 
kunnen zijn. 
 
Wanneer: donderdag 2 juni om 20:00 uur 
Waar: ontmoetingsruimte St. Petruskerk 
Snuiverstraat Krommenie. 
Inleiding: Matthé Bruijns. 

 
 
 
 
 

 2021-2022  
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KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord 
Krachtig, Betrokken en Ondernemend 
 

 
Naar de Floriade 
Op woensdag 22 juni rijden wij met twee 
bussen van Touringcarbedrijf Hellingman 
comfortabel vanuit Zaanstreek-Noord naar de 
wereldtuinbouw-tentoonstelling Floriade in 
Almere. 
 
Vertrek: 
Krommenie: Verzamelen om 8:45 uur naast 
Café de Remise aan de Provincialeweg 60, op 
de plaats van het oude NS-station. Vertrek om 
9:00 uur 
Wormerveer vertrek om 9:10 uur bushalte 
Wandelweg zijde van NS-station rijden we 
naar Almere. 
 
Verblijf: 
De Floriade opent om 10:00 uur  
Het is de bedoeling dat u de dag naar eigen 
idee invult. Er zijn horecagelegenheden maar 
u kunt ook zelf iets te eten en/of te drinken 
meenemen. Bent u slecht ter been, denk dan 
aan uw rollator of wandelstok. 
 
Kabelbaan: 
Een enkele rit over het Floriadepark met de 
850 meter lange kabelbaan is inbegrepen bij 
de entree en duurt ca. 4 minuten. Extra 
tickets à € 3,50 zijn bij de kassa en de Service 
points te koop.  
 
Floriade Explorer: 
Deze Hop on, Hop off treintjes rijden de 
gehele dag, niet op specifieke tijden. De 
volledige tour over het Floriade-park is 
inclusief in-en uitstappen 45 minuten.  
Voor € 6,75 kunt u bij de kassa en de Service 
points een ticket kopen. U ontvangt dan een 
polsbandje waarmee u de hele dag door 
gebruik kunt maken van het treintje vanaf vier 
opstapplekken:  
 
 

Op Hortus Avenue tegenover locatie 123 
Op Utopia Island bij locatie 9 
Op Green Island naast locatie 16  
Op Green Island bij locatie 62 
 
Vertrek huiswaarts 16:00 uur. 
Aan het einde van de middag om 16:00 uur 
staat de bus klaar op het aangewezen 
vertrekpunt. Zorg dat u op tijd bent, de bus 
vertrekt uiterlijk 16:30 uur. 
 
Kosten: 
€ 39,-, direct na aanmelding overmaken op 
bankrekening: NL27 RABO 0334 4920 41 ten 
name van KBO Seniorenbelang Zaanstreek-
Noord. 
 
Ook niet-leden van de KBO kunnen mee. In 
principe is vol natuurlijk vol, maar we 
hanteren een reservelijst en met zoveel 
deelnemers is de kans groot dat u op het 
laatste moment toch nog mee kunt. 
 
Wat: dagtocht naar de Floriade 
Wanneer: woensdag 22 juni 
Kosten: € 39,- inclusief kabelbaantje, exclusief 
Hop on Hop off, en exclusief consumpties.  
 
Uw reiscommissie:  
Coos Kramer  tel. 640 0385 
Jannette Punt  tel. 621 4500 
Marijke Klinge tel. 628 8454 E-mail: 
Marijkeklinge@gmail.com 
 
Meer informatie op: https://floriade.com/nl 
 
Nieuwe KBO Website 
KBO Noord-Holland werkt aan een nieuwe 
website. Daardoor verdwenen de oude van 
alle KBO-verenigingen in Noord-Holland. Op 
zaanstreek-noord.kbonoordholland.nl is onze 
basisinformatie weer te vinden. Op den duur 
staat al ons nieuws weer op onze site. 
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Samen een bakkie doen! 
  
 
Elke woensdagmorgen kunt u van 10:00 u. tot 
12:00 u. terecht bij één van de kerken in 
Krommenie voor gezelligheid en ontmoeting. 
Dit is een gezamenlijk project van de Raad van 
Kerken en de Zonnebloem. Gewoon voor een 
praatje, een spelletje en een luisterend oor. 
Onderstaand vindt u het rooster voor de 
komende periode. Wij hopen u te begroeten! 

 
     
 

 
 

25 mei Leliekerk, Lisdoddelaan 1 
1 juni Petruskerk, Snuiverstraat 2 
8 juni Doopsgezinde Vermaning, 

Noorderhoofdstraat 46 
15 juni  Petruskerk, Snuiverstraat 2  
22 juni Leliekerk, Lisdoddelaan 1 
29 juni Oud Katholieke Nicolaaskerk  

Noorderhoofdstraat 131 
6 juli Petruskerk, Snuiverstraat 2 
13 juli Doopsgezinde Vermaning, 

Noorderhoofdstraat 46

  

Koffiedrinken "De Nieuwe Steeg".  
 
U bent elke woensdagochtend van 10:00 uur 
tot 13:00 uur van harte welkom om gezellig 
met elkaar koffie te drinken en een praatje 
maken: 

De Nieuwe Steeg’ in de kosterij achter de 
PKN-kerk in Wormerveer 
Wij zien u graag, 
Tine Graas 
 

 
 
 

Rooster Kerkwerken 
 
Maandag 30 mei:  08:30 uur 
Maandag 27 juni:  08:30 uur  
(vakantie: 16 juli to 28 augustus) 
 
Coördinator kerkwerken:  
Marie-José Mooij:   
06-37421977 of 075-216059 
Email: mariej.mooij@gmail.com 
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Uit het Afleesboek van de Sint Petrusparochie 1954,  
nummer 64  
23 mei 
Om 8 uur wordt er in het gebouw een buiten-
kerkelijke Maria-avond gegeven, verzorgd 
door de jongste leden van het jeugdtoneel. 
Toespraak. Opgevoerd wordt ‘Vita Mariae’ 
van W. Snitker. (?cvs) Dit is geen spel maar 
een uitbeelding van het leven van Maria; de 
avond eindigt met de opdracht van allen aan 
Maria. De toegang is vrij en alle parochianen, 
zeker ook de ouderen worden verwacht, 
behalve degenen die nog geen 15 jaar zijn.  
Van 2-9 en van 15-12 Juli gaan ook uit onze 
parochie jongens en meisjes met de K.A.J. – 
Bedevaart naar Lourdes. Zij zullen 
intentiebrieven meenemen om in Lourdes 
voor Maria’s voeten te leggen. De gehele 
jeugd kan zich zo in gedachten verenigen met 
de Lourdesbedevaart. Deze intentiebrieven 
zullen vandaag aan de kerkdeur uitgereikt 
worden. Als u deze brieven ingevuld hebt 
kunt u ze deponeren in de bus welke achter in 
de kerk geplaatst zal worden bij Maria van 
Altijddurende Bijstand. (…) In die brieven mag 
men geen geld insluiten. Wil men in Lourdes 
kaarsen laten opsteken, dan moet men zich 
vervoegen bij N. Molenaar (…). 
 
30 mei 
Aan alle parochianen wordt ten zeerste 
aanbevolen te kopen en te lezen het 
Mandement van onze Bisschoppen van 1 mei 
1954. Dit keurig verzorgde boekje met zijn 
zeer interessante inhoud wordt U te koop 
aangeboden voor ƒ 0,25. Een ieder die ook 
(…?) iets te maken heeft met het politieke en 
sociale leven van deze tijd, dient dit boekje 
ernstig te bestuderen.  
 
6 juni 
Heden de jaarlijkse Pinkstercollecte ter 
beschikking van Pastoor. Waar er binnenkort 
zulke grote uitgaven zullen moeten gedaan 
worden, wordt deze collecte dit keer wel 
bijzonder bij u aanbevolen.  
Wij willen nog eens aan allen vragen om zich 
ook gedurende de kermisdagen als goede en 
fatsoenlijke katholieken te gedragen.  

13 juni 
De kermiscollecte ter dispositie van pastoor 
heeft opgebracht ƒ 250,67, waarvoor bij deze 
oprechte dank.  
 
20 juni 
Op verzoek van onze Bisschop gedenken wij 
vandaag bijzonder hetgeen de onlangs heilig 
verklaarde paus Pius X gedaan heeft voor de 
verering van de H. Eucharistie. Om 9.15 uur 
plechtige Hoogmis met assistentie. Van  
12 – 2 uur uitstelling van het H. Sacrament. 
Zondag 27 juni: Processie naar Heiloo. 
Programma’s zijn heden te bekomen in het 
gebouw. Wij menen erop te mogen rekenen, 
dat zeker dit Mariajaar de deelname aan onze 
processie bijzonder groot zal zijn. Het is 
misschien niet steeds onmogelijk om zonder 
programma te betalen op de terreinen van 
het genadeoord te komen, maar het bestuur 
doet reeds alles zo zuinig mogelijk en hoe zou 
Maria hier over denken??  
De heren Piet van de Noorderhoofdstraat en 
Jonker van de Lange Heit hebben hun 
aanstelling tot Bewaarders van Eerbied in 
Gods Huis aanvaard. Met dank aan de heer 
Neelen voor zijn jarenlange trouwe dienst. 
 
27 juni 
De gezongen Hoogmis is om 9 uur in Heiloo. 
De trein vertrekt uit Krommenie om 8.45 uur. 
De algemene intentie van onze bedevaart is 
dit jaar: “Voor het behoud van onze roomse 
schoolvrije jeugd”. 
 
4 juli 
Heden speelt het grote orgel – dat honderd 
jaar dienst gedaan heeft – voor het laatst. 
Woensdagmiddag gaan de spanten op de 
nieuwe kerk en gaat de vlag in top. U moogt 
komen kijken, maar u wordt in uw eigen 
belang verzocht om niet te dicht bij te komen, 
daar het werk niet zonder gevaar is.  
 
 
Samenstelling Corrie van Sijl   
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Vastenactie 2022 GROOT SUCCES 
 
De Vastenactie in onze parochie is dit jaar 
weer een groot succes geweest. De 
penningmeester, Henk Burgman, heeft een 
bedrag van € 17.000,00 overgemaakt naar de 
Vastenactie in Den Haag. 

 
Gelukkig kon er dit jaar veel meer dan de 
afgelopen jaren, omdat de 
coronamaatregelen dusdanig waren 
versoepeld, waardoor o.a. de actiedag en het 
klaverjassen weer gewoon door konden gaan.

 
De opbrengst van de diverse activiteiten was dit jaar : 
 

Donaties/acceptgiro    €    8.258,50 
Taartverkoop     €         668,50 
Violenactie     €    1.183,50 
Soepverkoop     €         565,40 
Koffie-en inloopochtenden   €                  73,80 
Klaverjassen     €                480,00 
Vastenmaaltijd    €                205,00 
Tonnen (achter in de kerk)   €                177,00 
Actiedag/Rad van Avontuur   €             1.054,30 
Basisschool De Hoeksteen   €             1.480,00 
Boekenmarkt     €             2.050,00 
Internetverkoop Boeken (2021+2022) €                744,00 
Vanuit het saldo van 2021   €                  60,00 
Totaal      €           17.000,00 

 
Er is € 2.500,00 overgemaakt voor 
Vastenactie Oekraïne en € 14.500,00 voor de 
reguliere Vastenactie. Veel vrijwilligers 
hebben aan het succes van de Vastenactie 
meegewerkt, waarvoor, namens de MOV, 
onze hartelijke dank, want zonder hun 
enthousiaste inzet was deze Vastenactie nooit 
zo’n groot succes geweest. 
Van Petra Janssen, regio coördinator 
Vastenactie kreeg Henk Burgman 
onderstaand bericht: 

 
Beste Henk, 
Dank je wel voor je bericht, het is weer een 
heel mooi bedrag geworden. Nog een hogere 
opbrengst dan vorig jaar! 
Hartelijke groet, 
 
Petra Janssen 
regio coördinator Vastenactie 
 
 
Namens de MOV, Ton de Kleijn

 
 
 

 
 

                      +  +  +  +  +.  +  enz. + enz.   
 

 


