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De stormschade aan de kerk is weer hersteld. Nogal wat kantpannen waren er afgewaaid, nu 

nog de verzekering minus het eigen risico afhandelen. Twee kachels in de kerk zijn vorige 

week door de eigen klussenclub van grote hoogte naar beneden gehaald en voorzien van 

nieuwe pakkingen zodat ze nu weer probleemloos kunnen branden zonder zo’n roffelend 

geluid. 

Het overlijden in onze regio gaat maar door.  

Nu 10 uitvaarten in ruim 2 weken, dat zijn wel heel veel situaties waarin mensen gemist gaan 

worden.   

We kijken al weer vooruit naar de 40 dagentijd met al haar activiteiten. In De Rots die de 

komende week weer verschijnt is daar veel over te lezen. 

En zo waar deze zondag zijn er twee dopelingen. Ik mag bijna wel op een herhalingscursus 

gaan. Zo lang geleden is dat immers. 

Af en toe kom je een tekst tegen waarvan je denkt. 

Die moet ik maar bewaren en een plaatsje geven, wanneer er ruimte voor is. Hier is (was) 

zo’n open plaatsje. 

 

Rondkijkend in mijn huis zie ik mijn leven aan mij voorbijgaan 

 

Boeken in de kast -  elk vertelt niet alleen het verhaal 

dat de auteur schreef 

maar ook een stukje van mijn eigen geschiedenis 

Foto’s aan de muur en in dikke albums... “Ach... weet je nog...” 

Stenen,  gevonden op diverse plaatsen in alle uithoeken van de wereld 

elk draagt een herinnering met zich mee 

Kaarsen  de meesten mogen opbranden en worden vervangen 

maar een enkele kaars zal altijd 

blijven steken in het stadium “half-opgebrand” 

omdat ze behoren bij een dierbaar mens 

of bij een kostbare herinnering 

 

Kinderschoentjes - kleutertekeningen -  

een melkkannetje, gebroken en weer gelijmd 

het eerste “uitzet-stuk” van mijn ouders 

Een vergeeld gedicht op een prikbord 

een tekst die met me meegroeit 

Beeldjes,  sommigen niet eens mooi 

maar schoonheid zit niet altijd van buiten... 

Rondkijkend in mijn huis,  denk ik 

het wordt wel een beetje vol toch maar eens wat wegdoen...? 

In een dappere bui zet ik het een en ander bij de vuilnisbak 

- en haal het meeste weer terug 

 

veel dingen kun je vervangen 

herinneringen niet 
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Donderdag 25 januari is Henk Sombroek overleden op 81 jarige leeftijd. Hij woonde met zijn 

vrouw aan de Watermolenstraat in Westzaan. Donderdag was de avondwake rondom hem en 

vrijdag de uitvaartdienst waarna zijn lichaam is gecremeerd. 

 

   AGENDA 

 

 Maandag, 13.30 uur Pastorie wordt de Rots voor februari/maart  geraapt 

 Dinsdag, 14.00 uur Pastorie, P.C.I. 

 Woensdag, 10.00 uur Ontmoetingsruimte, koffieochtend  

 Vrijdag, 15.30 uur Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

 Zaterdag, 19.00 uur  Eucharistieviering m.m.v. Rotsvast  
Voorganger: Pater G. Noom 

 Zondag. 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 

Voorganger:Pater G. Noom 

 
De collecte vorig weekend was € 297,95. 

 

Allemaal een fijn weekend en een goede week erna gewenst. 

 

 

 


