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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    075 – 6160053 
N. Kerssens, kapelaan   06-44206738 

 
De volgende editie van De Rots verschijnt in 
de week van 17 oktober. U kunt uw bijdragen 
aanleveren tot 3 oktober. 
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 
 

Blijf vertrouwen! 
 
Ken je dat gevoel… dat je naar het journaal 
kijkt en denkt: Waar zijn ze allemaal mee 
bezig? Dat een telefoontje slecht nieuws 
brengt over een vriend en jij je de rest van de 
dag somber voelt. Dat de maand nog lang niet 
voorbij is, maar jouw bankrekening al leeg? 
Dat de kerk liefde en vrede preekt, maar dat 
onrust leeft in jouw hart, het oorlog is soms in 
je hoofd.  
Dat zijn hele menselijke gevoelens en 
gedachten die je soms de moed doen 
opgeven. We hebben ze allemaal wel eens. 
Ook onze broeders en zusters in de bijbel. 
Heel sprekend is de overmoed en de val van 
Petrus als hij naar Jezus toe probeert te lopen 
over het meer. Of de jongeling die bedroefd 
wegliep, nadat hij met Jezus had gesproken. 
Vasthouden aan zijn bezit was hem nog zo 
lief. Of Jezus, die de aard van ons mensen 
kent, en soms moedeloos constateert dat het 
alleen de wondertekenen zijn waarom de 
mensen geloven. 
De wereld kent duistere kanten en 
onaangename verassingen. Wij, die in 
Christus geloven, echter mogen zich in Hem 
verheugen. Ons geloof is een warm en blij 
geloof: Onze God is een Vader bij wie de deur 
altijd openstaat. We kunnen ons keren tot 

Maria en haar liefdevol 
luisterend oor. Nooit is 
hulp ver weg. In stil gebed, 
in het aansteken van een 
kaarsje of in de 
ontmoeting met een ander 
of de Ander. 
We hoeven weinig meer te 

doen dan te vertrouwen: ‘Wie op de Heer 
vertrouwt is gelukkig,’ leert Spreuken ons. ‘Als 
je op Mij vertrouwt ben je als een boom met 
wortels in de rivier,’  

fluistert Jeremia ons toe. Vertrouwen is 
genoeg om vrede te vinden in onszelf en weer 
het goede te zien in de ander en in de wereld.  

Vertrouwen hebben en houden, in jezelf, in 
de ander, in het leven, in de toekomst, is niet 
makkelijk, maar doet ons onszelf overstijgen. 
Immers: een klein beetje vertrouwen is 
genoeg om bergen te verzetten. Vertrouwen 
is de basis van grootse dingen: geloof, 
vriendschap, rechtvaardigheid, liefde en 
vooral ook vrede.  
‘Als ik denk aan vertrouwen dan denk ik aan 
verbinding, En wel aan verbinding van 
mensen, met elkaar en met de Heer’, schrijft 
Dick Amesz in de toelichting bij het logo dat 
hij heeft ontworpen. In dat logo is vertrouwen 
uitgebeeld. ‘Vertrouwen op elkaar is een 
proces dat steeds moet doorgaan en dat we 
actief moeten vormgeven.’ Daarom heeft Dick 
Amesz zeven omhelzingen weergegeven in 
het logo. Omdat zeven een heilig getal is, dat 
een cirkel rondmaakt, maar ook omdat het zo 
aanduidt dat we voortdurend moeten werken 
aan vertrouwen.  
Vertrouwen: Heel eenvoudig, maar daarom 
uiterst moeilijk om vol te houden. Dus: Blijf 
vertrouwen! Vertrouw op de Vader en wees 
niet bezorgd.  
 
Diaken Jeroen Hoekstra

 
 
 
 
 

‘Kijk vooruit en blijf vertrouwen 

in een wereld vol onzekerheid 

Want Gods eindeloze liefde  

is de weg naar vrede en gerechtigheid.’ 
                                                            (Acclamatie) 
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Uit de bestuursvergadering 
 
Financiën 
Sinds dit jaar moeten organisatie, waaronder 
ook de kerken, een UBO verklaring opgeven 
met daarin de personen met zeggenschap 
over de financiën. Dit ter voorkoming van 
onder andere fraude. Alle parochies hadden 
daarover apart bericht ontvangen. Dit is 
opgepakt door Martijn Truijens die alle 
gegevens heeft verzameld en de formulieren 
heeft ingediend bij het UBO-register.  
Daarnaast zijn er zorgen over de 
energierekeningen van de parochies. 
Wanneer iemand een expert is of weet met 
kennis op dit vlak graag dit melden. Wellicht 
moet er voor de toekomst ook naar andere 
warmtebronnen gekeken worden. 
 
Priestergraf 
Op de begraafplaats achter de Odulphuskerk 
in Assendelft wordt het priestergraf     

 

opgeknapt. Jan Broersen is begraven in het 
priestergraf van de H. Bonifatiuskerk.  
 
Pastoraal en meer 
Er is gesproken over wijzigingen in het 
vieringenrooster. Dat is soms lastig aan te 
vullen bij ziek en zeer van pastores.  
De Eerste Communie vieringen waren zeer 
geslaagd, zo’n 23 kinderen uit onze regio 
hebben deze stap gezet.  
Voor Kerkenpad naar Zuidwest Friesland zijn 
maar liefs 120 aanmeldingen ontvangen.  
De parochieraad van de Martelaren vraagt 
het bestuur steun voor de motivatiebrief voor 
verlenging van de huur van de Pinkzaal in het 
BWZ-gebouw. Er komen tips van verschillende 
aanwezigen (Inmiddels is goedkeuring 
hiervoor ontvangen). 
 
Namens het bestuur, 
Marga Breed   

 

 
 
 
 
 
 
Bij het nieuwe logo 
 
Als je denkt aan vertrouwen dan denk ik aan 
verbinding, en wel aan verbinding met 
mensen, met elkaar. Voor mij staat dan een 
stel armen als omhelzing symbool voor 
vertrouwen. In het logo kun je dan ook de  
omarming zien afgebeeld. Omdat het een 
continu proces betreft en actief moet zijn 

staan er zeven omhelzingen (het heilige getal 
en de dagen van de week) getoond. 
Heel eenvoudig, maar daarom uiterst moeilijk 
om vol te houden.  
 
Dick Amesz 
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Nieuwe website voor onze parochies 
 

Katholiekzaanstreek.nl 
 
In de zomer is de nieuwe website online 
gekomen met informatie over al onze 
parochies. Nog niet alle pagina’s zijn helemaal 
af, maar er komen nu regelmatig updates.  
 
Nieuws, activiteiten en verdieping  
Op onze nieuwe website vindt u algemene 
informatie, zoals over de sacramenten. 
Vanzelfsprekend is er een nieuwspagina met 
het laatste nieuws uit de parochies en soms 
uit het bisdom. Verder kunt u op de site 
vinden welke activiteiten er georganiseerd 
worden voor u en er zijn verdiepende teksten 
te vinden om u te inspireren. 
 
Informatie per parochie 
Daarnaast heeft elke gemeenschap haar eigen 
pagina. U vindt daar informatie over de 
parochie, met het laatste nieuws, 
nieuwsbrieven (indien van toepassing) en het 
parochieblad. 
 
 

Redactie 
De redactie van de 
website heeft een nieuw 
mailadres:  
redactie@katholiekzaanstreek.nl Daar kunt u 
bijdragen inleveren en suggesties aandragen. 
 
Klaar voor de toekomst 
Met deze nieuwe website is er een goede 
basis gelegd voor de toekomst. In de vakantie 
was er vanzelfsprekend niet veel nieuws, 
maar nu het werkjaar is begonnen, zal de 
nieuwe site meer en meer de wegwijzer 
worden voor alles wat er te gebeuren staat in 
onze parochies. Daarnaast wordt er achter de 
schermen gewerkt aan nieuwe en 
verrassende content. Zo hopen we binnenkort 
ook interessante boeken uit te kunnen lichten 
in samenwerking met een 
levensbeschouwelijke boekhandel. Kom dus 
regelmatig een kijkje nemen op onze nieuwe 
site! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Voor   Jong   Oud 
 
Ieder jaar is er in de maand september de 
Vredesweek. Eigenlijk is het heel vreemd dat 
dat nodig is, want iedereen zegt dat hij vrede 
wil maar oorlog gaat maar door. Heel vaak 
komt dat omdat mensen zo hebzuchtig zijn.  
Twee verhalen over nooit tevreden zijn. 
 
Een beurs met goudstukken 
Een koopman was even rijk als gierig. Hij 
spaarde al zijn geld op en gaf niets uit. Zijn 
beurs vulde zich met goudstukken, die hij 
altijd bij zich droeg. Maar omdat het te lastig 
werd de volle beurs altijd met zich mee te 
dragen, besloot de koopman een bergplaats 
voor de geldbuidel te zoeken. Die vond hij 
naast zijn huis. Er zat een gat in de muur dat 
hij gemakkelijk kon afsluiten met een steen, 
zodat de beurs onzichtbaar in de schuilplaats 
lag. 
Soms opende hij de schuilplaats en telde dan 
verrukt zijn vele gouden munten. Als hij 
daarmee klaar stopte hij de beurs weer terug 
in de schuilplaats. Toen de koopman op 
zekere dag zijn geld weer wilde tellen, 
bemerkte hij tot zijn verbijstering dat zijn 
geldzak uit de schuilplaats was verdwenen. Hij 
wierp zich op de muur en begon luidkeels te 
jammeren. Dat hoorde zijn vriend Joost. Hij 
vroeg wat er gaande was. Koopman Bert hief 
zijn armen ten hemel en jammerde: `Wat een 
ongeluk! Mijn beurs met goudstukken is 
verdwenen.'  
‘Waar maak je je druk over?' zei de vriend. 
Dat kunnen we toch gemakkelijk oplossen. 
Kom, wij wandelen naar het strand en zoeken 
daar kiezelstenen. Die stoppen wij in de zak 
en die leggen we in de schuilplaats. Als je dan 
zin hebt, kun je de kiezelstenen tellen.' 

Koopman Bert keek zijn vriend verbijsterd 
aan. 
‘Wat is het verschil?' vroeg Joost. `Je bent 
toch helemaal niet van plan die goudstukken 
in je beurs ergens voor te gebruiken? Je telt 
ze alleen maar. Dan maakt het helemaal niets 
uit of de geldbuidel gevuld is met 
goudstukken of met stenen.' 
De koopman stond op en men hoorde hem 
zeggen: ‘Wie is nu gek?' 
`Ik,' zei de gek.  
 
Nooit genoeg 
Een arme man ontmoette een oude vriend 
die gestorven was en nu tot de onsterfelijken 
behoorde. Toen de arme zich beklaagde over 
zijn armoede, wees de onsterfelijke met zijn 
vinger naar een steen. De steen veranderde 
onmiddellijk in een goudklomp. Die schonk hij 
zijn vriend. De arme wees naar een leeuw. 
`Goed,' zei de onsterfelijke en hij wees met 
zijn vinger naar de leeuw. Deze veranderde in 
een leeuw van goud.  
Maar de man was nog niet tevreden. ‘Wat wil 
je nu nog?' vroeg de onsterfelijke. En de man 
antwoordde: 'Ik wil je vinger.'  
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Kloosterweekend in januari  
Zoek de rust. Vind de stilte. Kom tot jezelf en laat je inspireren tijdens ons kloosterweekend. 
 
Tijdens een kloosterweekend verblijven we 
met andere parochianen in een klooster en 
leven we mee op het ritme van de broeders 
of zusters. Tussen de gebeden en maaltijden 
door verdiepen we ons in een bepaald thema. 
Daarnaast is er tijd om stil te zijn, te wandelen 
en in de omgeving van het klooster inspiratie 
op te doen. 
 
Stilte en ontmoeting 
De retraite is een combinatie van 
groepsontmoeting en individuele rust en 
stilte. Er zal ruimte zijn voor uitwisseling en 
inspiratie rondom het thema, maar ook 
momenten voor individuele rust en stilte. 
Voorafgaande aan de retraite is er één 
bijeenkomst om met elkaar en het thema 
kennis te maken. We bespreken met elkaar of 
dat fysiek of online is. 
 
Waar en wanneer 
In het weekend van 20, 21 en 22 januari 2023 
gaan wij naar de Abdij van Berne in Heeswijk-
Dinther. 
Het kloosterweekeinde is van vrijdagmiddag 
(na 15.00u) tot zondagmiddag (rond 13.30u).  
(Wel interesse, maar u kunt niet in januari? 
Geef uw belangstelling door. In 
september/oktober 2023 organiseren we 
opnieuw een kloosterweekend.) 

De kosten 
De kosten bedragen ongeveer €120,- á 130,- 
per persoon. Dat is inclusief het verblijf en de 
maaltijden in het klooster, maar exclusief 
reiskosten. Waar mogelijk proberen we 
samen te reizen. Komt u per trein, dan halen 
we u af van het station. 
 
Organisatie 
Het kloosterweekend wordt georganiseerd 
door Jeroen Hoekstra en Marlies van der Lelij. 
Zij nemen ook deel aan de retraite. U kunt via 
onderstaande email contact met ons 
opnemen. Geïnspireerd en wilt u meehelpen? 
Mail ons. 
 
Interesse en voorinschrijving:  
Heeft u interesse om mee te gaan? Stuur dan 
voor 15 september een e-mail naar 
diakenjeroen@kpnmail.nl  
Vermeld in uw voorinschrijving uw voornaam, 
achternaam en woonplaats. Na 15 september 
laten we weten of er voldoende deelnemers 
zijn en kunt u definitief inschrijven door een 
aanbetaling te doen. 
 
Kijk voor een video-uitnodiging op: 
https://youtu.be/i9WmfrdZI-Y of scan de QR-
code.
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Vredesweek 2022, 17 - 25 september 
 
Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder 
waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. 
Zeker in een tijd van verharding in onze eigen 
samenleving en non-stop geweld elders. Maar 
het kan anders. Sterker nog, dat gebeurt al! 
 
Veel mensen verlangen naar contact met 
buurtgenoten die tot nu toe vreemden voor 
hen zijn. Of zij willen vredesactivisten ver weg 
graag een hart onder de riem steken door hen 
een bemoedigende en hoopgevende 
boodschap te sturen. Als je goed om je heen 
kijkt zie je dat op veel plekken moedige 
mensen die zich met vallen en weer opstaan 
blijven inzetten voor vrede. 
Tijdens de nationale Vredesweek, dé 
actieweek voor vrede van PAX, laten we al 
meer dan vijftig jaar samen met duizenden 
mensen zien dat het ook anders kan. Grote 
veranderingen beginnen vaak klein. In onze 
eigen straat en buurt. Samen met scholen en 
studieverenigingen, kerken en moskeeën, 
boekhandels, bibliotheken en gemeenten 
zetten we vrede op de kaart. 
 
Thema 2022: Generatie Vrede 
Van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan en 
inmiddels ook op ons eigen continent in 
Oekraïne: oorlog en geweld raken mensen 
overal ter wereld. Gewapend conflict drijft 
miljoenen mensen op de vlucht, maakt 
ongelijkheid groter en werkt de klimaatcrisis 
in de hand. De oorlog in Oekraïne laat ons des 
te meer beseffen dat vrede geen 
vanzelfsprekendheid is, maar een gezamenlijk 
project waar élke dag aan moet worden 
gebouwd. Zeker in een tijd waarin de wereld 
om ons heen snel verandert, nieuwe 
dreigingen op ons afkomen en grote 
vraagstukken over veiligheid op tafel liggen.  
 
Het is nu belangrijker dan ooit dat de 
Generatie Vrede van zich laat horen!  
 
 

 
Generatie Vrede verenigt burgers die in actie 
willen komen voor vrede, over grenzen en 
dwars door verschillen in huidskleur, gender 
en klasse heen. Van de generatie die zich nog 
herinnert hoe mensen massaal de straat op 
gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe 
generatie jongeren die zich steeds meer 
zorgen maken over hún toekomst. De 
vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en 
oud in een gezamenlijke missie voor een 
vreedzame wereld. 
 
PAX gaat voorop in de strijd voor vrede. Al 
jaren bouwt PAX samen met vredesactivisten 
aan een wereld vol vrede. We geloven dat die 
toekomst begint met een sterke democratie, 
geweldloos verzet en oprechte ontmoetingen 
tussen mensen om conflict te voorkomen. We 
eisen politieke actie, organiseren dialoog 
tussen strijdende partijen en staan op voor de 
mensen die de dupe zijn van militaire acties. 
Tijdens de Vredesweek van 2022 brengt PAX 
Generatie Vrede mensen samen om het 
gevoel van onmacht in deze onzekere tijden 
om te zetten in hoop. We leren over conflict 
en vrede in heden en verleden, gaan de 
dialoog aan met verschillende generaties en 
zoeken antwoorden op de grote uitdagingen 
van onze tijd. Generatie Vrede is aan zet! 
 
Op zondag 25 september is er een 
deurcollecte voor de vredesbeweging Pax. 
 
Elders in De Rots vindt u informatie over een 
speciale avond in het kader van de 
Vredeweek in de Petruskerk op 23 
september.  
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De kunst van het samenleven 
 
Vrijdagavond 23 september in de Vredesweek 
bent u welkom voor een bijzondere 
ontmoetingsavond tussen Christendom en 
Islam. Immers, we leven in Nederland samen 
als mensen met verschillende achtergronden. 
Dan zijn interesse en wederzijdse 
belangstelling de beste manieren om het 
samen goed te hebben.   
U maakt deze avond kennis met twee (bijna-) 
tijdgenoten uit de dertiende eeuw die beiden 
door God waren geraakt: Franciscus van Assisi 
(1181-1226) en Mevlana Rumi (1207-1273). 
Hoewel zij elkaar nooit hebben ontmoet zijn 
er veel raakpunten in hun diepe 
geloofservaringen.   
Kok Klever zal u inleiden in de enorme 
bevlogenheid en het door God geraakt zijn 
van Franciscus van Assisi.   
Paul Buys laat u enkele korte en mooie 
teksten van Rumi horen.  

 
U hoort een Islamitische gebedsoproep en er 
zal een klein stukje uit de Koran worden 
gereciteerd. 
Ook zal de grootmeester Abdulkadir Dikisi een 
Sema (Derwish) dans uitvoeren. De 
presentator van de avond is Kamila Boukfouz.  
Het programma duurt van 19.30 uur tot 21.00 
uur, daarna is er een gratis Turks buffet voor 
iedereen, met koffie, thee en baklava. Vanaf 
19.00 uur kunt u tekeningen bekijken die door 
kinderen uit een asielzoekerscentrum zijn 
gemaakt.  
De avond wordt u aangeboden door de Raad 
van Kerken Krommenie Assendelft, de 
Stichting Animo en de stichting Burgerhart 
Amsterdam.  
Wanneer: vrijdag 23 september 19.30-21.00 u 
                   kerk open 19.00 uur 
Waar:        Petruskerk Krommenie.  
Toegang:   vrij
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*We moeten een oude les hernemen,  
te vinden in verschillende religieuze tradities  
en in de Bijbel: de overtuiging ‘less is more’  
(Laudato Si) 
 
 

 
Verbonden met de aarde: Pak jij jouw verantwoordelijkheid? 
 
Diaken Jeroen Hoekstra wil behalve in 
Uithoorn ook in de Zaanstreek een 
gespreksavond organiseren over de encycliek 
Laudato si.  
 
De uitbuiting en uitputting van de aarde zijn 
onlosmakelijk verbonden met onze levensstijl. 
Parallel aan de onbalans in ons gebruik van de 
natuur is het onrecht dat wij de allerarmsten 
op deze aarde aandoen. Zij zijn het die 
worden uitgebuit om de producten die in 
onze wegwerpmaatschappij te weinig worden 
gewaardeerd, zo goedkoop mogelijk te 
fabriceren. Ook zijn zij de eerste groepen die 
lijden onder de effecten van 
klimaatveranderingen. De zorg voor de 
schepping en de allerarmsten zijn nauw met 
elkaar verbonden. Dat was al zo in de tijd van 
Franciscus van Assisi en de gevolgen van deze 
uitbuiting zijn in onze tijd alleen maar sterker 
geworden. 
 
Crisis op spiritueel en ethisch vlak 
De ecologische crisis valt in grote delen van 
de wereld samen met een crisis op spiritueel 
en ethisch vlak. Paus Franciscus schetst deze 
samenhang helder in zijn encycliek Laudato Si, 
zonder de grote verdiensten van onze tijd af 
te wijzen. Vanuit de inspirerende en grondige 
doordenking van deze problematiek komt de 
paus met een oproep aan eenieder die de 
aarde en de ander een warm hart toedraagt: 
denk globaal, handel lokaal. 

 
Hoe verloopt de avond 
We nodigen u uit om inspiratie te vinden en 
ideeën te delen over de encycliek Laudato Si. 
De avond begint met een inleiding waarin we 
de hoofdthema’s van de encycliek voor u 
duiden. Daarna spreken we met elkaar vanuit 
een open en inspirerende houding over wat 
deze thema’s kunnen betekenen voor ieder 
van ons en voor de manier waarop wij in het 
leven staan. Tenslotte krijgt iedereen de 
gelegenheid om zelf uit te spreken wat hij of 
zij meeneemt van deze avond. Mogelijk komt 
er een vrijblijvend vervolg waarin we met 
elkaar delen hoe we in de praktijk van ons 
leven en (vrijwilligers-)werk aan de slag zijn 
gegaan met de vragen die de encycliek aan 
ons stelt. De avond staat onder leiding van 
Angela Scholte en Jeroen Hoekstra. 
 
Aanmelden 
Wilt u daar samen met andere Zaanse 
belangstellenden over van gedachten 
wisselen stuurt u dan een e-mailberichtje 
naar diakenjeroen@kpnmail.nl. Bij voldoende 
belangstelling kunnen we een datum en 
plaats vaststellen. Deelnemers ontvangen dan 
per e-mail een samenvatting van de encycliek 
en eventueel andere documenten die u kunt 
lezen ter voorbereiding. Er wordt een 
vrijwillige bijdrage gevraagd voor de parochie.  
 
 

 
Video uitnodiging: https://youtu.be/xKO3DzVo7vI of scan de QR-code.  
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Geloven groeit!   
 
Geloven is meer dan ja en amen. Geloven is 
antwoord geven, een relatie zelfs. Zo ontstaat 
jouw persoonlijke verhaal als gelovig mens. 
Dat persoonlijke geloofsverhaal verandert 
gedurende het mensenleven. Het evolueert, 
wordt volwassen: van de mooie, maar 
kinderlijke beelden van je jeugd naar een 
meer volwassen manier van kijken nu. En 
door elke (geloofs-)crisis heen, ontstaan 
nieuwe vragen die weer leiden tot nieuwe 
antwoorden en een andere manier van kijken 
naar het geloof. Nieuwe manieren om over 
God en het goddelijke te spreken. En elke 
manier van kijken heeft zijn eigen waarde en 
wijsheid. 
In samenwerking met ds. Joep Dubbink van de 
PKN gemeente in Uithoorn organiseert Jeroen 
Hoekstra een serie gespreksavonden 
geïnspireerd op het boek God 9.0 waarin we 
met elkaar de verschillende manieren van 
kijken en bijbehorende geloofsinzichten 
verkennen.   
 
Voor wie? 
Voor iedereen die geloven ziet als een 
persoonlijke spirituele reis. 
Voor iedereen die uitgedaagd durft te worden 
om met frisse blik te kijken naar zijn of haar 
eigen geloofsopvattingen van vroeger en nu. 
Voor iedereen die het gevoel heeft dat zijn of 
haar denken over het geloof botst met andere 
persoonlijke waarden of manier van leven. 
 
Structuur van de avonden 
De avonden beginnen met een introductie 
van het thema van de avond aan de hand van 
een kort college m.b.v. powerpoints, video’s, 
kunst, verhalen e.d. Daarna volgt een 
gestructureerde uitwisseling, waarbij we 
delen vanuit onze eigen levenservaring. 
Avond 1: Rationaliteit en geloofsvertrouwen. 
Geloven in tijden van wetenschappelijke 
dominantie! Over de spanning tussen ons 
wetenschappelijke wereldbeeld en onze 
geloofsbeleving. 
Avond 2: Opgroeien. De parallel tussen de 
mensheid en het individu. Van jagers-

verzamelaars tot wereldburgers. Over hoe 
Godsbeelden samenhangen met hoe wij naar 
de wereld en onszelf kijken. 
Avond 3: Geel bewustzijn – de motor tot 
geloofs- en kerkvernieuwing? Antwoorden op 
de vragen van deze tijd? Over ecologisch 
bewustzijn, altruïstische ethiek en 
allesomvattende liefde. 
Avond 4: Visioen en mystiek. We kijken naar 
de toekomst. Hoe zullen we dan naar onszelf 
en de wereld kijken? En we kijken naar binnen 
en betreden het domein van de mystiek. 
Avond 5: God is ieder ogenblik nieuw. De 
precieze inhoud staat nog open, zodat we 
met elkaar kunnen bepalen welke lijnen we 
nog willen verkennen. 
 
Aanmelden 
U kunt zich aanmelden door een mail te 
sturen naar bezinning.en.verdieping@pkn-
uithoorn.nl (opgeven voor 15 september). Het 
verdient aanbeveling om de hele cyclus te 
volgen.  
U hoeft het boek ‘God 9.0’ niet te lezen: het is 
geen gespreksgroep over het boek. Minimum 
aantal deelnemers acht, maximaal twaalf.  
Wanneer: donderdagen 29 september,  
6 oktober, 3 november, 10 november,  
17 november, steeds 20.00 tot 21.30 uur.  
Waar: De Schutse, De Merodelaan 1, 
Uithoorn 
Kosten: Geen.  
Bij voldoende belangstelling uit de Zaanstreek 
kan ook hier een serie gehouden worden. 
Stuur een mail naar diakenjeroen@kpnmail.nl 
Video uitnodiging: 
https://youtu.be/rgr3YFKSph4 of scan de QR-
code.  
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Al het goede is een schaduw van God! 
 

Inspiratiedag in Heiloo op 1 oktober aanstaande 
 

Geloofsgemeenschappen worden gemiddeld 
steeds kleiner. ‘Zullen we er maar mee 
ophouden?’ wordt er regelmatig opgemerkt. 
Maar zulke gemeenschappen bieden van 
oudsher veel troost, bemoediging, bevestiging 
en uitdaging aan de eigen leden en zetten 
zich bovenmatig in voor de noden ver weg of 
dichtbij van anderen die tekortkomen.  
Dus stoppen? Niet doen! Maar hoe kun je 
zinvol bezig zijn terwijl je maar met weinigen 
bent? Door je te laten inspireren door de weg 
die Jezus van Nazareth voordoet en die 
manier van leven op eigentijdse wijze handen 
en voeten te geven in het weerbarstige leven 
van alledag.  
Om die reden organiseert de Vereniging van 
Pastoraal Werkenden in Noord-Holland voor 

de vierde keer een inspiratiedag in de 
Willibrorduskerk, Westerstraat 267 in Heiloo. 
Het thema van de dag is: ‘Al het goede is een 
schaduw van God!’ Er is een voordracht, we 
gaan met elkander in gesprek en er zijn 
werkwinkels om met nieuwe ideeën 
huiswaarts te gaan. We sluiten de dag met 
een Viering van Woord en Gebed.  
Wanneer: zaterdag 1 oktober 10.00 – 15.30 
uur 
Waar:        Willibrorduskerk, Westerstraat 267 
Heiloo 
Kosten: € 8,00 
Opgeven: bij Mevr. Kiki Kint, kikikint@xs4all.nl 
of 06-24603829 

 

 Wereldmissiemaand 2022: Kibera, Nairobi  
 

‘Jullie zullen mijn getuigen zijn’ (Handelingen 1,8) 

Deze regel uit de Handelingen van de 
apostelen is dit jaar het motto voor de 
campagne Wereldmissiemaand van MISSIO. 
Op 23 oktober is het Missiezondag. Elke 
christen is geroepen om te getuigen van 
Christus, aldus paus Franciscus. Dit jaar richt 
MISSIO de blik speciaal op Kibera, de grootste 
sloppenwijk van Nairobi, de hoofdstad van 
Kenia.  
 
Kibera  
Op slechts zes procent van de oppervlakte 
van de metropool Nairobi leeft zo’n zestig 
procent van de stadsbevolking. Dagelijks 
stromen mensen vanuit het omliggende 
gebied de stad binnen in de hoop op werk en 
een betere toekomst. Naar schatting een half 
miljoen mensen woont hier dicht opeen 
gepakt. Slechts een vijfde deel van de huizen 
heeft stroom; drinkwater moet bij 
waterstations worden gehaald. Hygiëne is een 
groot probleem. De ellende en  
uitzichtloosheid in de slum zijn echter slechts 
een kant van de medaille. Er is – gelukkig – 

nog een andere kant: saamhorigheid, elkaar 
helpen waar het nodig is.  
 

Elkaar helpen  
Linet Mboya is een van de bewoners van de 
slum. De alleenstaande moeder van drie 
kinderen zorgt ook nog voor zes 
pleegkinderen, die anders op straat zouden 
moeten leven. Zuster Mary Wambui woont 
met haar gemeenschap van zusters al vele 
jaren in Kibera en heeft onder andere 
microkredietgroepen opgezet voor vrouwen. 
Pastoor Firmin Koffi leidt de Yarumal-
missionarissen die hun opleidings- en 
vormingshuis in Kibera hebben. Voor hen en 
veel andere mensen is Kibera hun thuis.  
 

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in 
Kibera. Help mee! Geef aan Missio Pauselijke 
Missiewerken in de collecte op Missiezondag 
23 oktober. Het banknummer van 
Wereldmissiemaand is  
NL 65 INGB 0000 0015 65 
Meer informatie is te vinden op 
www.missio.nl 
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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 10 sept  Woord&Comm 
M. Bruijns 
Rotsvast 

  

Zo 11 sept 
24e zondag dhj 
 

Woord&Comm  
K. Schuurmans 
Marbosko 

Woord&Comm 
S. Baars 
samenzang 

Startviering  
Woord&Comm 
M. Bruijns 
Alle koren 

Startviering  
Woord&Comm 
J. Hoekstra 
Beide koren 

Za 17 sept 
 

 Geen viering   

Zo 18 sept 
25e zondag dhj 

Eucharistie 
G. Noom 
Samenzang 

10:30 uur 
Oecumenische 
parkdienst 

Oecumenische 
viering in Jisp 

Woord&Comm  
R. Casalod 
Gemengd Koor 

Za 24 sept 
 

 Geen viering   

Zo 25 sept 
26e zondag dhj 
 

Woord&Comm 
A. Dijkers 
Marbosko 

Startviering 
Woord&Comm. 
M. Bruijns 
Rotsvast 

Woord&Comm 
R. Casalod 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
G. Noom 
Gemengd Koor 

Za 1 okt 
 

 Eucharistie 
G. Noom 

  

Zo 2 oktober 
27e zondag dhj 

Woord&Comm 
M. Bruijns 
Samenzang 

Eucharistie 
G. Noom 
St. Caecilia 

DOP 
All Ages koor 

Woord&Comm  
W. Waardijk 
Gemengd Koor 

Za 8 okt 
 

 Eucharistie 
G. Noom 
Samenzang 

  

Zo 9 okt 
28e zondag dhj 

Woord&Comm 
K. Schuurmans 
Marbosko 

Woord&Comm 
T. Molenaar 
Rotsvast 

Woord&Comm 
M. Bruijns 
Caeciliakoor 

Woord&Comm  
J. Hoekstra 
Gemengd Koor 

Za 15 okt 
 

 Woord&Comm 
A. Dijkers 
Samenzang 

  

Zo 16 okt 
29e zondag dhj 

Woord&Comm 
T. Molenaar 
Samenzang 

Woord&Comm 
A. Dijkers 
St. Caecilia 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Caeciliakoor 

Woord&Comm  
R. Casalod 
Gemengd Koor 

Za 22 okt 
 

 Woord&Comm  
S. Baars 
Samenzang 

  

Zo 23 okt 
30e zondag dhj 

Woord&Comm 
K. Schuurmans 
Marbosko 

Woord&Comm  
S. Baars 
Rotsvast 

Woord&Comm 
T. Molenaar 
Herfstkoor 

DOP 
Con Brio 

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

aangegeven. DOP= Dienst onder leiding van parochianen, zondag dhj = zondag door het jaar. 
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            Kerktijden Petrus Parochie  
 

   24e zondag door het jaar  
Donderdag 8 september 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 
Vrijdag  9 september 15:00 Woord- en Communieviering in Acht Staten 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns 
Zaterdag 10 september 19:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns 
Zondag 11 september 10:00 Woord- en Communieviering met samenzang 

   Voorganger: Pastor S. Baars  

     

   25e zondag door het jaar  
Donderdag 15 september 15:30 Oecumenische dienst in Rosariumhorst 
   Verzorgd door de Ned. Gereformeerde Kerk 

Zaterdag 17 september  GEEN VIERING  
Zondag 18 september 10:30 Oecumenische dienst in het Agathepark 
   Voorgangers van de Raad v. Kerken 

     

   26e zondag door het jaar  
Donderdag 22 september 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 
Vrijdag  23 september 15:00 Oecumenische dienst in Acht Staten 
   Verzorgd door de Doopsgezinde Gemeente 
Zaterdag 24 september  GEEN VIERING  
Zondag 25 september 10:00 Startviering m.m.v. Rotsvast  

Er is Kinderwoorddienst 
   Voorganger: Pastor M. Bruijns 
     

   27e zondag door het jaar  
Donderdag 29 september 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

Zaterdag 1 oktober 19:00 Eucharistieviering met samenzang 
   Voorganger: Pater G. Noom  
Zondag 2 oktober 10:00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 

   Voorganger: Pater G. Noom  
     

   28e zondag door het jaar  
Donderdag 6 oktober 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 
Zaterdag 8 oktober 19:00 Eucharistieviering met samenzang 
   Voorganger: Pater G. Noom  
Zondag 9 oktober 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 

   Voorganger: Pastor T. Molenaar 
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   29e zondag door het jaar  

Donderdag 13 oktober 15:30 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 
Vrijdag  14 oktober 15:00 Oecumenische dienst in Acht Staten 
   Verzorgd door de PKN 
Zaterdag 15 oktober 19:00 Woord- en Communieviering met samenzang 
   Voorganger: Pastor A. Dijkers 
Zondag 16 oktober 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 
   Voorganger: Pastor A. Dijkers 

     

   30e zondag door het jaar  
Donderdag 20 oktober 15:30 Oecumenische dienst in Rosariumhorst 
   Verzorgd door de Oud Katholieke Parochie 
Zaterdag 22 oktober 19:00 Woord- en Communieviering met samenzang 
   Voorganger: Pastor S. Baars  
Zondag 23 oktober 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 
   Voorganger: Pastor S. Baars  

     

Geloof kan bergen verzetten 
 

Al is je geloof zo klein als een mosterdzaadje, dan nog kan 
het de kracht hebben om bergen te verzetten. 
Ja, het hoeft niet groot te zijn, als het maar kiemkracht in 
zich draagt. Een krachtige kern van geloof en vertrouwen, 
is immers zo heel veel waard in ons mensenleven. 
Juist geloven en vertrouwen houden ons gaande op de weg 
van teleurstellingen en tillen ons over obstakels heen. 
 

Geloven en vertrouwen helpen mensen verder wanneer het 
lijkt dat ellende in je eigen leven de boventoon voert, 
of de wereld alleen nog maar lijkt te kunnen huilen onder 
al het geschreeuw van mensen. 
Verdriet en ellende blijven niemand bespaard, geen mens lijkt 
er aan te ontkomen. 
Het hangt er nu maar net vanaf, hoe je omgaat met datgene 
wat er voor je voeten ligt. 
Soms struikel je languit. 
en soms kan je er gewoon wat luchtiger overheen stappen. 
 

Heb maar vertrouwen. 
Ja, maar soms heb je dat helemaal niet. En trek je er met 
duizenden op uit om je stem te laten horen, omdat je het 
niet eens bent met de sociale omslag die er staat te gebeuren. 
Je roept hard met de massa mee, je klimt op de barricades 
en je schreeuwt de longen uit je lijf. 
net zo hard als de profeten vroeger ook deden. 
 

Je roept om aandacht en je hoopt en vertrouwt, dat je stem 
gehoord zal worden. 
Van een ding kun je zeker zijn, als je je mond dichthoudt, 
weet je zeker dat je niet gehoord wordt! 
Tweeduizend jaar geleden leefde er een Mens, die ons voor- 
ging als een Roepende, die zich liet horen en liet zien. 
Tweeduizend jaar praten we nog steeds over Hem!  Ria Casalod Brakenhoff 
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GEBEDSINTENTIES 
 

Zaterdag 10 september  
Uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 
verjaardag, familie Hogenstijn, Niek en Gré 
Henneman-Oudejans, Cornelia Neeft-Beentjes en 
Cornelis Neeft, Wil Strengman. 
 
Zondag 11 september  
Johan Friedrichs en Corrie Friedrichs-Swagerman, 
Cilia Witlox-Pirovano en Daan Witlox, Carla 
Brussel-Kerssens, René van Werkhoven, Netty 
Hendriks-van Dongen, familie Beek-Dallee, Martin 
Dekker, Nel Groen-Duinmaijer, Hennie Zijlmans. 
 
Zaterdag 17 december  
Geen viering 
 
Zondag 18 september  
Oecumenische Viering 
De gebedsintenties voor dit weekend gaan naar 
volgende week, zondag 25 september. 
 
Zaterdag 24 september    
Geen viering 
Gebedsintenties opgegeven voor zaterdag gaan 
naar zondag.  
 
Zondag 25 september  
Atie Rijkhoff-Nielen en Piet Rijkhoff, overleden 
familie Bloetjes-Beentjes, Theodorus en Cornelia 
Jak-van Steen, Guus en Tiny Jak-Brakenhoff, Toos 
Jak-Jongkind, Jan de Graaf en dochter Marjon, 
ouders Nielen, ouders de Graaf, Dik de Jong, 
Edward Rodrigues, Truus Bos-Valkering, Ria 
Balloqui-Klous, Jo Klous-Neele, Albert de Groen, 
Frans Brouwer, Duifje Vrouwe-Bos, Wim van der 
Hoorn en familie, Wiebe Dijkstra en voor alle 
jarigen in de familie Boon, Nel van Diepen-Noom, 
Jan Breeuwer, Henny Breeuwer-Visser, Harrylall 
Ramlagan, Lenie en Bertus Bleeker, Gerard en 
Janet Gordijn-Oudejans, Pim Gorter, Nico 
Veenboer, Gerard Kerkhoff, ouders Kerkhoff-
Posthuma, Arie Neeft en Annie Neeft-Verduin, 
Frans Heine, Nico Bouwhuis, Willy Kooyman-van 
Scherpenzeel, Corrie Thoolen-Vermast, Uit 
dankbaarheid. 
 
 
 
 

 
Zaterdag 1 oktober  
Ton Joosen, Theodorus en Cornelia Jak-van Steen, 
Guus en Tiny Jak-Brakenhoff, Toos Jak-Jongkind, 
Piet Boon. 
 
Zondag 2 oktober  
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, Wil Foekema-Bos, 
Truus Walstra-Bongers, Corrie Bentvelzen-Hes, 
Anna Maria Kamp-van Vlissingen. 
 
Zaterdag 8 oktober    
Jan de Graaf en dochter Marjon, ouders Nielen, 
ouders de Graaf, Cornelia Neeft-Beentjes en 
Cornelis Neeft, Wil Strengman, overleden leden 
van voorheen de uitvaartverenigingen St. Barbara 
en Geloof, Hoop en Liefde. 
 
Zondag 9 oktober  
Johan Friedrichs en Corrie Friedrichs-Swagerman, 
familie Beek-Dallee, Martin Dekker, Jan Brusche, 
Nel Groen-Duinmaijer, Hennie Zijlmans, overleden 
leden van voorheen de uitvaartverenigingen St. 
Barbara en Geloof, Hoop en Liefde. 
 
Zaterdag 15 oktober  
Theodorus en Cornelia Jak-van Steen, Guus en 
Tiny Jak-Brakenhoff, Toos Jak-Jongkind, Cilia 
Witlox-Pirovano en Daan Witlox, René van 
Werkhoven, Herman en Netty Hendriks-van 
Dongen. 
 
Zondag 16 oktober  
Wim van der Hoorn en familie, Wiebe Dijkstra en 
voor de 60e verjaardag van zijn zoon, Jan 
Breeuwer, Henny Breeuwer-Visser, Harrylall 
Ramlagan, Dik de Jong, Edward Rodrigues, Truus 
Bos-Valkering, Ria Balloqui-Klous, Jo Klous-Neele, 
Albert de Groen, Frans Brouwer, Duifje Vrouwe-
Bos, Pim Gorter. 
 
Zaterdag 22 oktober  
Gerard Kerkhoff, Gé Mulder, Gerard en Janet 
Gordijn-Oudejans.  
 
Zondag 23 oktober  
Jos van Gerven, familie Way-Molenaar, Nel van 
Diepen-Noom. 
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In Memoriam 

 

Dora Lemmens 
Op 9 juli overleed Dora 

Lemmens op haar leeftijd van bijna 92 jaar. 
Op 13 juli 1930 werd zij geboren in Lisse en zij 
groeide op in een groot gezin. Belangrijk voor 
haar ontwikkeling was haar tijd bij de gidsen. 
Zij haalde in de avonduren de MULO en 
leerde voor Welfareleidster. Ze werd 
bezigheidstherapeute bij de Noordse-Balk in 
Wormerveer. Daar leerde zij veel mensen het 
vak en ze leerde hen ook veel respect te 
hebben voor de bewoners. Ze woonde veertig 
jaar in de Reigerstraat en zes jaar in de 
Marktstraat. Daar heeft ze een grote 
kennissen- en vriendenkring opgebouwd, ook 
de buren hoorden daarbij. Ook maakte ze veel 
reizen naar Lourdes, Marokko, Indonesië en 
naar haar priesterbroer in Chili. Maar ook 
uitstapjes in Nederland met de KBO, 
Kerkenpad of met neven en nichten. Ze kon 
rijmen en dichten met groot talent. In de 
Onze Lieve Vrouwe parochie was ze op 
verschillende terreinen actief: als lectrice, 
bezoekwerk, koffie schenken. Ze wilde 
dienstbaar en behulpzaam zijn. 
Geïnteresseerd in ontwikkelingen in kerk en 
samenleving volgde ze vele activiteiten rond 
vorming en toerusting. Maar dan breekt deze 
lieve vrouw haar heup en houdt er een stijf 
been aan over. Toen haar geheugen ook iets 
minder werd en ze dat zelf ging beseffen 
verhuisde ze naar Heerhugowaard vanwege 
de nabijheid van familie. Hier had zij een 
goede tijd. Haar uitvaartdienst heeft zij zelf 
voorbereid en daar is dit gedicht gelezen:  
‘Niet bang zijn om te sterven. 
Je was niet bang om te moeten sterven, 
het einde was voor jou een milde dood. 
Want na zoveel lange jaren vergroot 
het leven zich om eeuwigheid te erven. 
Onuitwisbaar laat je na je sporen. 
Uniek bijzonder, onvergetelijk zijn 
je liefde, werk en zorg voor groot en klein: 
herinneringen die bij ons horen. 
Omdat wij dit meedragen in ons hart 
maakt jouw dood ook ons niet meer verward. 

We kennen immers dat vertrouwde woord 
dat onverbrekelijk bij jouw leven hoort 
en waarin je ook ons hebt ingewijd: 
wie gelooft in God verwerft de eeuwigheid. 
“‘Daar waar vriendschap is en liefde daar is 
God’. 
Haar lichaam is begraven in Heerhugowaard.  
 
Herman Hendriks 
Op 31 juli overleed Herman Hendriks op de 
leeftijd van bijna 93 jaar. Op 4 augustus 1929 
werd hij geboren in Apeldoorn. Hij leerde 
Netty van Dongen kennen en in de zomer van 
1956 trouwden zij elkaar. Dat was in die 
dagen nog niet zo eenvoudig omdat Herman 
Nederlands Hervormd was en Netty Rooms-
katholiek. Later zou dat een oecumenisch 
huwelijk heten, toen kon het eigenlijk niet. 
Gelukkig is later het huwelijk ook door de 
Rooms-katholieke kerk erkend. Ze waren 
maar liefst 65 jaren getrouwd. (In plaats van 
‘twee geloven op één kussen daar slaapt de 
duivel tussen’ zeggen we tegenwoordig liever: 
‘daar is de Heilige Geest aan het klussen’.) Na 
inwoning in de hoofdstad kwam er een eigen 
huis aan de Fortuinlaan. Helaas kregen ze 
geen kinderen. Maar Netty en Herman 
hebben zich volop ingezet voor de 
samenleving. Hij werkte in de 
werktuigbouwtechniek, maar had ook een 
grote belangstelling voor religieuze 
vraagstukken. Beiden hadden ze vele hobby’s 
en liefhebberijen waaronder het verzamelen. 
Veel hebben zij ook gereisd en daar intens 
van genoten. Met het klimmen der jaren 
namen de lichamelijke beperkingen toe en 
werd hun actieradius kleiner. Op 8 april van 
dit jaar overleed Netty. Zijn familie schreef op 
de rouwkaart: ‘Herman had zichzelf na het 
overlijden van zijn liefhebbende echtgenote 
Netty nog een aantal jaren gegund om zijn 
doel, het ordenen van zijn archief, te 
realiseren. Dat is hem, zoals hij zelf aangaf, 
door God niet gegund. Zijn lichaam kon het 
niet meer volbrengen en uiteindelijk heeft hij 
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zichzelf op het laatste moment ook geestelijk 
overgegeven aan God.’ 
‘Je kunt de dood niet overwinnen het grote 
einde is almachtig.’ 
Na de kerkelijke uitvaartdienst in Driehuis-
Westerveld is zijn lichaam gecremeerd. Hun 
kruisjes hangen bij elkaar op het 
gedachtenisbord. 
 
Kees Brussel 
Op 23 juli is Kees Brussel overleden op de 
leeftijd van 88 jaar. Hij werd geboren in 
Wormerveer. Kees en Lies ter Laak trouwden 
elkaar in 1961. Ze woonden in Krommenie 
aan de Burg. van Edenstraat, de Von 
Braunstraat / Ruimtevaartlaan en de 
Zonnebaars. Twee dochters en een zoon 
kregen zij uit hun liefde en later kwamen er 
zeven kleinkinderen en ze werden zelfs 
overgrootouders. Kees werkte als technisch 
inkoper bij ingenieursbureau Dorr Oliver. Dat 
maakte waterzuiveringsinstallaties en 
zetmeelfabrieken. Hij deed dat heel lang met 
openbaar vervoer, omdat hij geen rijbewijs 
had. Een fiets en brommer voor de nabije 
omgeving, de trein voor verdere reizen en 
vakanties. Zijn kinderen zeiden van hem: ‘Je 
was er voor ons. Een slimme, sociale, 
positieve pappa. Je kon het met iedereen 
goed vinden en zocht altijd de gezelligheid 
op.’ Opa en oma Brussel pasten vaak op op de 
kleinkinderen en ondernamen veel met hen. 
Ook werd de ‘eigen wijsheid’ van Kees 
benoemd. Kees en Lies waren beiden sociaal 
bewogen mensen. Hun bron vonden ze 
daarbij in hun geloof en in de betrokkenheid 
bij de geloofsgemeenschap. Door de jaren 
heen waren dat schoolbesturen, de 
Vredesbeweging rond het Interkerkelijke 
Vredesberaad, het arbeidspastoraat van DISK, 
(Dienst aan de Samenleving vanwege de 
Kerken), de Katholieke Bond van Ouderen, 
waar Kees ook voorzitter van is geweest, het 
bezorgen van tafeltje dekje, de tuinvereniging 
en het rapen van het kerkblad De Rots, waar 
het bij de tafel van Kees altijd erg gezellig was, 
want Kees hield van humor en een beetje 
‘voeren’.  
Kees en Lies gingen trouw mee op Kerkenpad, 
Bedevaart en de parochiereis. Lies had geen 

betaalde baan maar was naast het 
moederschap beschikbaar voor vele functies 
in het vrijwilligerswerk in onze parochie en de 
Zonnebloem. Vele jaren waren ze ook samen 
en genoten ze van hun gemeenschappelijke 
tijd in vele contacten. Met het klimmen der 
jaren kwamen er ook lichamelijke 
ongemakken, de toenemende doofheid van 
Lies was heel verdrietig vanwege het 
voortschrijdend isolement. Ze overleed in 
2018 aan een hersenbloeding. Dat werd een 
moeilijke periode voor Kees, hij ging eten in 
de Rosariumhorst, maar werd ook kwetsbaar, 
de auto ging weg, hij werd afhankelijk en hij 
kreeg diverse kwalen. Aan het begin van de 
corona lockdown brak hij zijn heup. Het werd 
een eenzame tijd van revalidatie en hij miste 
zijn contacten. Graag kwam hij naar de kerk 
en bij de koffie genoot hij. De laatste weken 
van zijn leven verbleef hij in Acht Staten. Na 
een drukbezochte uitvaartdienst is zijn 
lichaam gecremeerd. 
 
Frank van der Maeden 
Op dinsdag 16 augustus is Frank van der 
Maeden overleden op 58-jarige leeftijd. Hij 
werd geboren in Wormerveer aan de 
Beukenweg in het gezin van Fleer en Truus 
van der Maeden en groeide op met zijn broer 
en twee zussen. Na het Michaelcollege deed 
Frank de sociale academie. Hij was creatief en 
kunstzinnig. Jong kreeg hij diabetes, dat 
beperkte hem en verzwakte hem zodat hij 
een paar jaar geleden in een verpleeghuis 
moest worden opgenomen. Na een 
longontsteking overleed hij. Zijn broer Marcel 
sprak in de viering van zondag 21 september 
een kort woord ter herinnering waarna hij 
samen met zijn moeder het 
gedachteniskruisje ophing.  
 
Marion Noordeloos-Gortmaker 
Op donderdag 18 augustus is Marion 
Noordeloos-Gortmaker overleden op de 
leeftijd van nog maar 65 jaar. Jos en Marion 
trouwden elkaar in 1979 en kregen twee 
dochters en werden de grootouders van vijf 
kleinkinderen. Lang geleden kwam er kanker 
in haar leven. Steeds weer vocht ze 
daartegen: ‘Na een moedige strijd, vol 
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wilskracht is Marion waardig heengegaan. 
Jouw leven moesten we loslaten, in ons leven 
houden wij jou altijd vast.’ Marion was 
creatief, ze maakte vele beelden en gaf met 
enthousiasme daarin les. Afgelopen najaar 
was er een mooie expositie met als titel 
‘Durfus’: durf eens wat te laten zien en kruip 
uit je comfortzone. Op de rouwkaart stond: 
‘Dood zijn duurt zo lang’ 

En mocht je erg naar mij verlangen 
loop dan in de wind, zeg dan zachtjes mijn 
naam 
dan streel ik vast wel jouw wangen. 
Het leven is overgegaan in herinneringen’ 
Een kruisje met haar naam is op het 
gedachtenisbord gehangen. 
 
Matthé Bruijns 

 

Bij de vieringen 
 

Parkdienst 18 september 
In deze periode zijn er altijd een aantal 
bijzondere momenten die de aandacht in de 
liturgie vragen. 
Op zondag 18 september is de jaarlijkse 
Parkdienst in het Agathepark. De Bijbelse 
personages Abraham en Sara staan centraal: 
mensen die leefden vanuit een belofte. Maar 
wat doe je wanneer blijkt dat de vervulling 
van die belofte op zich laat wachten? We 
beginnen de Parkdienst altijd een half uurtje 
later, 10:30 uur dus, dan kan de zon de dauw 
verdampen. Neem als het kan een eigen stoel 
mee. Bij twijfelachtig weer kijk op de website 
en dan luiden we de kerkklok en bij regen 
schuilen we sowieso in de Petruskerk. 
 

Vredesweek 18 tot 25 september  
Van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan en 
inmiddels ook op ons eigen continent in 
Oekraïne: oorlog en geweld raken mensen 
overal ter wereld. Gewapende conflicten 
drijven miljoenen mensen op de vlucht, 
maken ongelijkheid groter en werken de 
klimaatcrisis in de hand. De oorlog in 
Oekraïne laat ons des te meer beseffen dat 
vrede geen vanzelfsprekendheid is, maar een 
gezamenlijk project waar élke dag aan moet 
worden gebouwd. Zeker in een tijd waarin de 
wereld om ons heen snel verandert, nieuwe 
dreigingen op ons afkomen en grote 
vraagstukken over veiligheid op tafel liggen.  
Dit jaar op vrijdag 23 september om 19.30 uur 
is er een bijzondere bijeenkomst in de 
Petruskerk rondom twee mensen die in hun 
tijd los van elkaar zich inzetten voor 
verbondenheid en vrede over grenzen van 
religies heen. 

Startzondag 25 september 
Aan het einde van de Vredesweek houden we 
onze startzondag. Na het coronajaarthema: 
Hoop en Verlangen is er gekozen voor ‘Blijven 
vertrouwen’. Een woord dat Jezus vaak 
gebruikt in allerlei verschillende varianten 
zoals ‘uw geloof heeft u gered’.  
In het tweede deel van deze middag op 25 
september is er weer de traditie van de 
barbecue. Een moment in het jaar om dank je 
wel aan alle parochianen te zeggen voor hun 
meelevende inzet. Elders vindt u de wijze van 
opgeven, want enige organisatie is daar wel 
bij nodig.  
 

O.L. Vrouw ter Nood 
Op dinsdag 4 oktober is er de jaarlijkse 
Bedevaart naar Onze Lieve Vrouwe ter Nood. 
De Katholieke Bond van Ouderen (tegenover 
is dat de afkorting van Krachtig Betrokken en 
Ondernemend) organiseert vervoer per bus, 
maar ook wandelaars, fietsers en 
automobilisten zijn van harte welkom. Het 
begint om 14.00 uur.  
 

Vooruitblik 
Voor de periode na deze Rots is het goed om 
te weten dat op zondag 30 oktober weer de 
jaarlijkse dienst is waarbij mensen met een 
verstandelijke beperking onze gast zijn. En 
vrijdagavond 4 november kunt u alvast een 
kruisje zetten op de kalender. De Raad van 
Kerken organiseert dan weer een 
Lichtjesavond op de Begraafplaats aan het 
Blok met muziek, een bezinnend woord en 
natuurlijk licht. Als er mensen zijn die mee 
willen denken en helpen. Graag! 
 

Matthé Bruijns 
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Nieuwe assistenten 
 
Eind juni was er dan toch weer na drie jaar 
een viering waarin vijftien kinderen hun 
Eerste Communie hebben gedaan. Na dat 
feest is er altijd een terugkomdag waarin we 
terugkijken op wat we gedaan hebben, het 
feest zelf en wat nu verder, want het zou toch 
jammer zijn wanneer het bij een Eerste 
Communie zou blijven. Gelukkig hebben we 
weer een groep ouders die van tijd tot tijd 
Kinderactiviteiten organiseert. 
We vragen ook altijd of er nog jongens en 
meisjes zijn die assistent willen worden. 
Wanneer je iets te doen hebt dan wordt het 
naar de kerk gaan ook leuker. Zo heb ik zelf 

ooit meer dan vijftig jaar geleden ook mijn 
roeping gevonden. Op de vraag wie dat zou 
willen kwamen maar liefst tien vingers 
omhoog. (Dit lijkt wel het verhaal van de 
wonderbaarlijke visvangst). Dus de komende 
weken zult u jonge mensen zien die het vak 
nog moeten leren, maar ja we zijn immers 
allemaal leerlingen in de school van Jezus. 
Dat maakt het totaal assistenten en acolieten 
wel tot een aantal van 28. Ik weet niet of er in 
een grijs verleden een groter aantal is 
geweest, maar voor de eenentwintigste eeuw 
vind ik het wel heel bijzonder.  
 

 

Startviering en Barbecue 
 
De Startviering vindt plaats op 25 september 
rond het nieuwe jaarthema ‘Blijven 
Vertrouwen’. 
Een thema dat we met de parochies van onze 
regio verder handen en voeten willen gaan 
geven. ’s Middags houden we weer de 
vertrouwde barbecue voor al onze 
parochianen van 16.00 tot 20.00 uur in onze 
Ontmoetingsruimte. Onze Petrusparochie kan 
alleen bestaan doordat er vele mensen zijn 
die daar daadwerkelijk hun bijdrage aan 
geven. Daar zijn we zo rijk mee, dat is niet in 
geld uit te drukken. U bent zelfs onbetaalbaar. 
Om iets van die dankbaarheid uit te drukken 
nodigen wij u, met uw partner, vriend of 

vriendin uit voor een bijeenkomst met een 
drankje en een barbecue. 
Er is één maar, u dient zich wel aan te melden 
i.v.m. de organisatie en de inkoop. 
 
Wij vragen U dan ook om zich uiterlijk zondag 
18 september aan te melden door middel van 
deze strook of email naar petrusvis@planet.nl 
 
Met dank voor al uw betrokkenheid, 
de parochieraad     
 
Deze antwoordstrook graag in een envelop 
inleveren in de brievenbus van de pastorie 
met vermelding Barbecue.  
 

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

Ik / wij  komen met …  personen naar de barbecue op 25 september 
 
naam / namen 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Contactloze collecte. 
 
U heeft het waarschijnlijk al gezien! Sinds 
enkele weken staat er achter in de kerk een 
“collectezuil“. 
Het is nu ook mogelijk om met Uw bankpas 
een collectebijdrage te geven. 
We hebben hiervoor gekozen omdat het 
steeds lastiger en vooral duurder wordt om 
contant geld naar de bank te brengen.  
Maar let wel, de gewone schaalcollecte blijft 
steeds mogelijk! 
Op de collectezuil hebben we vier bedragen 
ingesteld: U kunt 1 ,2 ,5 of 10 euro doneren. 
Als u via de collectezuil wilt doneren kijkt u op 
het blauwe schermpje welk bedrag er staat. 
Dat kunt u vervolgens aanpassen door op de 
ronde knop te drukken.  

Het bedrag verandert van 1 ,2, ,5 naar 10 
euro. Als U dan nogmaals op de knop drukt 
begint het weer opnieuw met 1 euro. Als het 
bedrag van uw keuze op het scherm staat 

houdt U uw bankpasje ervoor en wacht U tot 
er vier blauwe lampjes verschijnen. Dit duurt 
1 seconde. 
En Klaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de zuil staat ter informatie ook nog een 
beschrijving van de werking.  
 

 

Nieuwe hosties  
 
Al heel lang komen de hosties die wij in onze 
parochie gebruiken uit de Hostiebakkerij St. 
Michaël in Sint-Michielsgestel. Bekend als 
instituut voor doven en slechthorenden op 
katholieke grondslag natuurlijk zodat er ook 
mensen met deze beperking uit onze streken 
daar hebben gewoond. 
178 jaar geleden begonnen de Zusters van de 
Choorstraat in Den Bosch met hosties bakken 
om wat geld bij te verdienen. Eerst in de 
kelder van het Instituut voor Doven, later 
bovengronds in een eigen bakkerij. Toen 
zusters schaarser begonnen te worden 
hebben mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt dit werk overgenomen. De 
bekende ronde hostiebussen (de bus kostte 
meer dan de inhoud) hadden een lange 
levensduur en zijn te vergelijken met 

Tupperware. Op vele plaatsen kom je ze nog 
tegen. 
Vorig jaar is men gestopt met de productie en 
heb ik de laatste bussen rechthoekige bruine 
hosties opgekocht. Maar deze voorraad is nu 
ook op en dus zijn we op zoek gegaan naar 
een andere hostie. Verschillende soorten 
hebben we geproefd met lectoren en 
parochieraad. De keus viel op een ronde 
hostie met een kruis als opdruk. Voorlopig 
hebben we deze besteld en misschien komen 
we nog een andere tegen.  
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Lichtjesavond Krommenie op vrijdag 4 november 2022 
 

Liefde stopt niet waar het leven eindigt 
 
Ook dit jaar organiseert de Raad van Kerken 
weer een Lichtjesavond om diegenen te 
herdenken die we verloren zijn. 
We starten gezamenlijk op het schoolplein 
van Basisschool de Hoeksteen aan de 
Serooskerkestraat onder begeleiding van 
muziek.  
Na woorden van inleiding en troost noemen 
we de namen van onze dierbare overledenen.  
Dan volgt er weer de korte stille tocht met 
lichtjes naar de begraafplaats, waarbij 
iedereen een grafkaars (met deksel) kan 
meedragen.  
Op de begraafplaats kan iedereen zelf een 
plek kiezen voor deze kaarsen. We richten 
sfeervolle herdenkingsplekken in maar ook op 
een eigen familiegraf of bij de urnenwand 
kunt u uw lichtje neerzetten.  
 

Voor de organisatie hebben we weer mensen 
nodig. 
Op vrijdagmiddag vanaf 13:00 uur kunt u 
helpen met het klaarzetten en aansteken van 
de vele potjes. Natuurlijk zijn uw kinderen en 
kleinkinderen vanaf 8 jaar ook welkom om te 
helpen (na schooltijd is prima).  
Op de avond zelf zijn er vele helpers nodig bij 
de toegangscontrole, bij het aansteken van de 
grafkaarsen, als verkeersregelaars.  
Opruimen doen we samen op 
zaterdagochtend vanaf 09.30 uur. Vele 
handen maken ook hier licht werk. 
 
Wilt u helpen deze lichtjesavond tot een 
succes te maken? Meldt u dan aan via 
lichtjesavond@t-mobilethuis.nl dan vertellen 
we u graag wat de bedoeling is. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Elvira Mollee-Drummen 06-48269444

VACATURES 
 
Naar aanleiding van de vele vacatures die er 
altijd in een parochie zijn, kwam ik de 
volgende tekst tegen. 
De dienst voor arbeidsbemiddeling deelt mee 
dat er voor de opbouw van het Rijk van God 
nog vel vacatures (m/v) moeten worden 
ingevuld. Daarom worden dringend gevraagd: 
* Garagisten, die sleutelen aan grote en kleine 
foutjes. 
* Mijnwerkers, die mensen uit de put halen. 
* Duivenmelkers, die vredesduiven kweken. 
* Zakenmensen, die tijd vrijmaken voor hun 
gezin. 
* Deurwaarders, die alle oorlogstuigen in 
beslag nemen. 
* Opticiens, die blindheid wegnemen. 
* Kleermakers, die de wereld in een nieuw 
kleed steken. 
* Badmeesters, die mensen boven water 
halen. 
 
 

* Wegenbouwers, die eenzamen met 
eenzamen verbinden. 
* Fietsenmakers, die zorgen dat alles weer op 
wieltjes loopt. 
* Tolken, die ons vreemdelingen doen 
verstaan. 
* Slopers, die hinderlijke muren afbreken. 
* Studenten, die zich bekwamen om iets te 
betekenen in onze samenleving. 
* Portiers, die openheid bewerken. 
* Installateurs, die meer warmte mogelijk 
maken. 
* Metselaars, die woningen bouwen voor 
daklozen. 
* Priesters en kloosterlingen, die de Blijde 
Boodschap niet voor zichzelf houden. 
* Soldaten, die de vrede van de ene kant naar 
de andere kant schieten. 
* Verpleegkundigen, die niemand alleen laten 
sterven. 
* Christenen, die daadwerkelijk bewijzen dat 
Christus niet dood is, maar leeft. 
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Parkdienst Raad van Kerken 
 
Sinds de eeuwwisseling vormt de Parkdienst 
één van de hoogtepunten van de 
oecumenische samenwerking in Krommenie 
en Assendelft. In de openlucht waarbij de 
blauwe hemel het dak vormt en de bomen de 
muren. Het is wel eens gebeurd dat de hemel 
openging, maar dat was ook een fout van de 
voorgangers die als thema kozen ‘Kerk als 
water’, dan krijg je dat ook over je heen. 
Dit jaar is het thema: ‘Wij zijn de eersten niet’. 
En we zoomen in op Abraham en Saraï als 
stamouders van jodendom, christendom en 
islam. Er klonk een woord tot hen: ‘Ga, 
vertrek naar het land dat ik jullie zal wijzen’. 

En er kwam een belofte voor een rijk 
nageslacht. Maar de vervulling van die belofte 
duurde en duurde en wat is een belofte 
waard als het tegenzit? We gaan met deze 
vragen aan de slag omdat ook in onze tijd er 
veel is wat tegenzit!  
De dienst begint om 10.30 uur en als het 
mogelijk is, neem dan een eigen stoel mee. Er 
is een activiteit voor kinderen. En na afloop is 
er natuurlijk wat te drinken bij de ontmoeting.  
Peter Pels begeleidt de zang. Eva Tebbe speelt 
op haar harp. 
Wanneer: Zondag 18 september 10:30 uur  
Waar:        Agathepark Krommenie.  

 

 
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! 

 

     

 

 

7   sept. Petruskerk, Snuiverstraat 2 

14 sept. Doopsgezinde Vermaning, 

Noorderhoofdstraat 46 

21 sept  Petruskerk, Snuiverstraat 2  

28 sept. Leliekerk, Lisdoddelaan 1 

5   okt. Petruskerk, Snuiverstraat 2 

12 okt. Doopsgezinde Vermaning, 

Noorderhoofdstraat 46 

19 okt  Petruskerk, Snuiverstraat 2  

 

 

 
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 
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KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord 
Krachtig, Betrokken en Ondernemend 

 
Bingo 
Het nieuwe seizoen start op woensdag 28 
september. Daarna iedere laatste woensdag 
van de maand behalve in december, dan is 
het woensdag 21 december. Introducees zijn 
welkom.   
Wanneer: laatste woensdag van de maand 
14.00 uur.  
Waar: Ontmoetingsruimte van de Petruskerk, 
Snuiverstraat.  
Kosten: € 4,- per persoon. 
 
Wandelen 
Woensdag 21 september verzorgen Tiny en 
Corrie een mooie wandeling in de omgeving 
van Driebergen-Zeist, op de Utrechtse 
Heuvelrug. De wandeling is in twee delen 
gesplitst, het eerste deel is 8 km, dan kan de 
bus naar Driebergen Zeist genomen worden. 
Vervolgens wordt er nog 6 km gewandeld 
naar Maarn, vanwaar de trein teruggaat. 
Wanneer: woensdag 21 september 
Reis: vanaf NS-station Krommenie-Assendelft 
trein van 09:23 uur richting Zaandam, daar 
overstap op intercity Driebergen-Zeist.  
De volgende wandeling staat gepland op 
woensdag 9 november. Informatie hierover 
volgt. 
 
Fietsen 
Dit seizoen fietsen we o.l.v. Dick Jonker van 
de SVK nog een keer.  
Wanneer: woensdag 14 september vanaf 
09.30 uur  
Start: bij de Pelikaan.  
Bestemming: verrassing.  
Bij slecht weer gaan we een week later. 
 
Dagtocht 14 september 
Naar Parktuin kasteel De Haar in Haarzuilens 
en het Veluws zandsculpturenfestijn in 
Garderen 
 
 

Programma: 
8.15 uur verzamelen bij Café Remise 
Provincialeweg 60, oude NS Station.  
8.30 uur vertrek bus  
8.40 uur vertrek bus vanaf halte Wandelweg 
bij NS station Wormerveer.  
10.00 uur aankomst in Haarzuilens voor koffie 
met gebak in het Wapen van Haarzuylen. 
Per bus naar de kasteeltuin van kasteel De 
Haar om in uw eigen tempo te wandelen in 
het prachtige, uitgestrekte park. Het is 
aangelegd in Engelse landschapsstijl, met 
waterpartijen, boomgroepen, romantische 
paadjes, bruggetjes en doorkijkjes. Tijdens uw 
wandeling kunt u het kasteel aan de 
buitenkant van alle kanten bewonderen. 
Aan het einde van de ochtend rijden we naar 
Garderen voor de lunch bij lunchroom ‘de 
Rozentuin’ en bezoeken daarna ’t Veluws 
Zandsculpturenfestijn met toegang tot het 
‘Showroomdorp’ en De Beeldentuin. U heeft 
de hele middag de tijd om alles op uw gemak 
te bezichtigen en er is horeca op het terrein 
aanwezig. 
Het thema van 't Veluws 
Zandsculpturenfestijn 2022 is 'Onze 
Vaderlandsche Geschiedenis'. Sta oog in oog 
met de hunebedbouwers, de Bataven en de 
Romeinen. Zie hoe men woonde en werkte in 
de Middeleeuwen, hoe men handeldreef in 
Hanzesteden en wordt zelf onderdeel van de 
Beeldenstorm. Naast de zandsculpturen is er 
een tuin aangelegd en zijn er vele unieke 
diorama's die de geschiedenis laten zien.  
 
Aanmelding: 
Zolang de bus niet vol is kunt u zich 
aanmelden. Daarna hanteren we nog een 
reservelijst.  
Kosten: € 60,00 per persoon. 
Betaling: direct na aanmelding op 
bankrekening: NL27 RABO 0334 4920 41 t.n.v. 
KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord. 
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Van Belang 
Voor deelname aan onze dagtochten geldt 
dat u over enige conditie en mobiliteit 
beschikt en zelfredzaam bent. Uiteraard is er 
zorg om de groep en oog voor de deelnemers 
en letten wij erop dat iedereen het naar zijn 
of haar zin heeft. Wij proberen het 
programma altijd zó af te stemmen, dat 
zoveel mogelijk mensen mee kunnen. Een 
rollator of wandelstok kan handig zijn. Samen 
met alle deelnemers hopen wij weer een paar 
onvergetelijke dagtochten te beleven! 
Uw reiscommissie:  
Marijke Klinge tel. 628 8454 
E-mail: Marijkeklinge@gmail.com 
 
Bedevaart naar Onze Lieve Vrouwe ter Nood 
in Heiloo 
In de openings- en slotviering, die allebei in de 
grote Bedevaartkapel worden gehouden gaat 
pastor Matthé Bruins ons voor in woord en 
gebed. De kleine Genadekapel is open om een 
kaarsje aan te steken. In de pauze tussen de 
twee vieringen biedt de KBO u in het 
welkomsthuis ‘Het Oesdom’ een kop koffie of 
thee aan met iets lekkers. 
Na de pauze wandelen we door het prachtige 
park terug naar de Bedevaartkapel, waar we 
de middag besluiten met een Lof met 
rozenhoedje met aandacht voor uw 
persoonlijke intenties. 
Ook dit jaar hebben we weer een bus 
gehuurd zodat u, met inachtneming van de 
Coronamaatregelen comfortabel kunt 
meereizen naar Heiloo. Als zoveel mogelijk 
mensen daarvan gebruik maken, voor slechts 
€ 8,- pp komen we (bijna) uit de kosten. Wij 

vertrouwen wederom op uw solidariteit met 
hen die slecht ter been zijn en/of zonder 
vervoer. 
Alle deelnemers, ook zij die op eigen 
gelegenheid komen, moeten zich van tevoren 
opgeven, zodat wij indien nodig een lijst met 
namen kunnen overleggen.  
Wanneer: dinsdag 4 oktober 14.00 uur  
Vertrektijden en opstapplaatsen bus: 
12:30 uur Krommenieërweg 1, Vishandel 
Marktplein Wormerveer  
12:35 uur het oude stations terrein naast café 
De Remise  
12:40 uur hoek Weverstraat / Snuiverstraat  
12:45 uur de bushalte voormalige Durghorst  
12:50 uur de bushalte Blok / 
Serooskerkestraat  
12:55 uur hoofdingang Rosariumhorst  
13:00 uur hoek Uranuslaan bij de SuperCoop  
Retour: Vanaf 17:45 uur op de haltes in 
omgekeerde volgorde. 
Aanmelding: ook als u op eigen gelegenheid 
gaat bij Marijke Klinge tel. 075 - 628 8454 of  
email: Marijkeklinge@gmail.com   
Vermeld naast uw naam en telefoonnummer 
ook of u met de bus meegaat of op eigen 
gelegenheid komt.  
Betalen voor de bus: bij aanmelding op onze 
bankrekening NL27 RABO 0334 4920 41 t.n.v. 
KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord o.v.v. 
‘bedevaart’.  
Mocht betaling per bank een probleem zijn, 
dan kunt u contact opnemen met de 
penningmeester KBO Marijke Klinge, 
Spinozahof 31, Krommenie,  
Tel. 075 – 628 8454  

 
 

Rooster Kerkwerken 

maandag 5 september om 08:30 uur 

maandag 12 september om 08:30 uur 

Schoonmaakweek: 10 t/m 13 oktober  

 

Coördinator kerkwerken:  

Marie-José Mooij:   

06-37421977 of 075-216059 

Email: mariej.mooij@gmail.com 

mailto:mariej.mooij@gmail.com
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God heeft er een neus voor! Wij ook? 
 
Onze Nederlandse taal kent tal van 
uitdrukkingen met de neus als centraal 
begrip. Denk maar aan: met je neus in de 
boter vallen; het is haar door de neus 
geboord; het is een wassen neus; ze hebben 
hem bij de neus genomen; wie zijn neus 
schendt, schendt zijn aangezicht; hij heeft een 
snee in zijn neus; hij steekt overal zijn neus in 
en een lange neus trekken. Zo kan ik nog wel 
even doorgaan. In het boek Nederlandse 
spreekwoorden, spreuken en zegswijzen van 
de taalkundige Kornelis of Klaas ter Laan 
(1871-1963) vind je er nog heel veel meer. 
Ter Laan was onderwijzer, kamerlid voor de 
SDAP, de voorloper van de PvdA, en 
taalkundige. In onze streek is hij bekend, 
omdat hij van 1914-1937 burgemeester was 
van Zaandam. De eerste socialist op die post 
in Nederland! Ter Laan was een sociaal 
bewogen mens, die met hartstocht zijn neus 
in allerlei asociale kwesties stak om 
vervolgens te ijveren voor verbetering.   
Maar hoe is het met onze neus? Ruiken doe je 
door je neus te gebruiken. Wie corona kreeg 
en zijn reuk verloor weet wat dat betekent. 
Maar je neus is er niet alleen om te ruiken. In 
het eerste Bijbelboek Genesis horen wij: 
‘Toen boetseerde God de Levende de mens 
uit stof van de aarde genomen en Hij blies 
hem de levensadem in de neus. Zo werd de 
mens een levend wezen’ (2,7). Onze neus is 
dus allereerst het orgaan waardoor een mens 
ademt. Neus en adem zijn zo aan elkaar 
gekoppeld. De adem in de neus van de mens 
toont de afhankelijkheid van de mens van 
God. Wie ben je zonder de Eeuwige? Wij 
leven bij de gratia, de genade van God en die 
krijg je voor niks oftewel gratis. God zelf heeft 
ook een neus. Wij zijn immers geschapen naar 
zijn beeld en gelijkenis. Afgoden hebben ook 
een neus maar ze ruiken niets! Net zo als zij 
een mond hebben maar niet kunnen spreken, 
ogen maar niet kunnen zien en oren maar 
niet kunnen horen!, vertelt ons psalm 115. De 
adem van Gods neus is beeld van Gods kracht 
en aanwezigheid. Zo horen wij in het boek 
Exodus hoe Mozes en de Israëlieten aan de 

Rietzee een danklied tot God zingen: ‘Uw 
neus heeft geblazen: de wateren stegen, de 
stromen bleven staan als een dam, de golven 
verstijfden midden in de zee!’ (15, 1 en 8). 
Om de woede van God te beschrijven neemt 
de Bijbel ook zijn toevlucht tot de neus. Dat 
komt omdat het Hebreeuwse woordje ‘af’ 
zowel neus als toorn, woede kan betekenen. 
Het woord stamt namelijk van het werkwoord 
briesen, snuiven en wie briest en snuift – en 
dat doe je met je neus – is doorsnee kwaad. 
Zo lees je in Deuteronomium (32,22) dat God, 
wanneer Hij boos is over het onrecht dat 
mensen wordt aangedaan, roept: ‘Want een 
vuur is in mijn toorn ontstoken’... De 
beroemde Duitse Bijbelkenner Martin Buber 
vertaalt echter terecht: ‘Want een vuur is in 
mijn neus ontstoken’... 
De lengte van een neus is eveneens 
veelzeggend. Lankmoedig zijn, dat wil zeggen 
veel kunnen verdragen voor je boos wordt, is 
in het Hebreeuws letterlijk ‘lang van neus 
zijn’. God is heel lankmoedig, lezen wij op 
verschillende plaatsen in de bijbel. Oftewel 
God heeft een lange neus! Word je echter 
snel boos, ben je ongeduldig, dan heb je in de 
Bijbel letterlijk een korte neus!  
Hebben wij net als God ook een lange neus? 
Trekken wij een lange neus tegen alles wat 
vies en voos is in onze wereld? Tegen Poetin 
en de zijnen? Tegen alle machtswellustelingen 
in de politiek en de economie? Tegen alle 
bestuursvoorzitters van grote bedrijven die 
gemiddeld 40 keer zo veel verdienen als hun 
personeel? 
En laten wij het dan daarbij? Natuurlijk niet. 
We blijven net als Klaas ter Laan onze neus 
steken in allerlei asociale kwesties om 
vervolgens op onze eigen wijze er wat tegen 
te doen. Dat is dikwijls heel vermoeiend, maar 
we komen weer op adem door Gods 
levensgeest om met velen lange neuzen te 
blijven trekken tegen alle engerds. Wedden 
dat ze eens op hun neus zullen kijken?  
 
Ko Schuurmans, pastor
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Uit het Afleesboek van de Sint Petrusparochie 1954,  
nummer 66  
12 september 
Heden de voorgeschreven collecte met de 
grote schalen voor de kerkenbouw in ons 
bisdom. De collecte die wij mochten houden 
in Uitgeest heeft opgebracht ƒ 791,-Van 
Dinsdag 21 tot 24 September en van Zaterdag 
25 tot 28 September Retraite in Bergen voor 
dienstplichtigen. Wij sporen de betreffende 
jongelui er nog eens met alle ernst toe aan 
om deze speciale Retraite toch mee te maken 
en de betrokken ouders om hun volle 
medewerking hiertoe te verlenen. Het is van 
zeer groot belang, misschien wel voor het 
gehele verdere leven. 
 
26 september 
Maandag: Des avonds om 7.30 uur de 
plechtige doop van onze klokken door de H.E. 
Deken in onze nieuwe kerk. De namen van 
ons klokken zijn: Petrus, Johannes en Jacobus. 
Op de Petrusklok staat: Mortuos plango (ik 
betreur de doden). Op de Johannesklok staat: 
Deum laudo (Ik loof God). En op de 
Jacobusklok staat: Vivos voco (Ik roep de 
levenden). De kerk wordt van binnen die 
avond verlicht: dus de boekjes meebrengen. 
Exemplaren van de brochure over de 
richtlijnen betreffende de geestelijke 
ontwikkeling in het Bisdom Haarlem, o.a. over 
het aantal katholieken en kerken, zijn te 
bekomen aan de pastorie.  
Woensdagavond om 8 uur is er in het 
Gebouw voor onze jongeren een hoogst 
belangrijke bijeenkomst. Het begint om 8 uur 
met een vergadering voor de K.A.J. Daarna 
om 9 uur de invulling van de enquête over 
arbeidsrichting, arbeidstijd en arbeidsloon. Dit 
is van zeer grote betekenis om verantwoorde 
gegevens te kunnen verstrekken. Daarom 
geschiedt de invulling ook onder deskundige 
leiding. Alle jongens dus die reeds arbeider 
zijn worden verwacht.  
Maandag 4 october begint wederom de 
driejarige Sociale Cursus. Aanvang om half 
acht in de St. Jacobusschool bij de nieuwe 
kerk. Nu de P.B.O. meer werkelijkheid begint 
te worden en ook in de Zaanstreek gaat 

komen is deze cursus vooral voor onze 
jongere mensen van groot belang.  
 
3 oktober 
Dankbetuiging 
Ofschoon ik het reeds Maandagavond in de 
nieuwe kerk gedaan heb voor de daar 
aanwezigen, zo wil ik toch nogmaals bij deze 
al mijn parochianen van harte dank zeggen 
voor het schitterende cadeau: de klokken 
voor onze kerk. Toen begonnen werd met de 
actie voor het interieur had ik iets dergelijks 
niet kunnen en mogen verwachten. Nu zal 
ook over Krommenie klinken het lied van de 
klokken Gode ter eer en als herinnering aan 
de edelmoedigheid van mijn parochianen. 
Moge het samenklinken der klokken ook 
steeds een zinnebeeld zijn van wat door 
eendracht en gelijkgezindheid kan bereikt 
worden. Ik dank u allen hartelijk! Pastoor.  
 
10 oktober 
Achttiende zondag na Pinksteren. Heden 
voorgeschreven collecte voor de Kath. 
Filmactie en de Katholieke Filmcentrale. Van 
2.45 uur tot 4.30 uur Meisjesstad. Om 7 uur 
Marialof met Rozenhoedje en October-
oefeningen. 
Maandag: Feestdag van Maria’s 
Moederschap. Maandag en volgende dagen 
iedere avond om 7 uur October-oefeningen.  
 
17 oktober 
Heden het 50-jarig bestaan van de R.K. 
Drankbestrijdingsvereniging Sobrietas. Om 8 
uur feestvergadering in het Gebouw.  
Vandaag is er in ons Verenigingsgebouw 
tussen 11 en 1 uur gelegenheid om de 
verschillende foto’s te zien welke van de 
klokkenwijding gemaakt zijn en die alle zeer 
goed geslaagd zijn. Er is tevens dan 
gelegenheid om één of meer van 
die foto’s als een blijvende 
herinnering te bestellen.  
 
 
Samenstelling Corrie van Sijl   
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Grote Kerkschoonmaak !!!!! 

       U Komt toch ook !!!!! 

                  
Maandag 10 oktober t/m donderdag 13 oktober 

2022 

Gezelligheid kent geen tijd, 

Leuke dagen en koffie met wat lekkers!! 

s’ morgens 09:00  uur 

s’ middags en avond in overleg 

Marie-José Mooij  tel: 06-37421977 / 075-6216059 /  mariej.mooij@gmail.com  
 

                                                          
 

mailto:mariej.mooij@gmail.com

