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Laudato Si! - Geprezen zijt Gij! 

In mei 2015 verscheen de encycliek Laudato Si! van paus 

Franciscus. Een encycliek is een geschrift van de paus, dat 

altijd genoemd wordt naar de eerste woorden. In dit geval 

Laudato Si - Geprezen zijt Gij! Het zijn ook de eerste 

woorden van het beroemde zonnelied van Sint Franciscus. 

Dat lied is een loflied op de schepping en op God, haar 

Schepper. Paus Franciscus publiceerde deze milieu-
encycliek tijdens de aanloop naar de grote klimaattop, die in 

december 2015 in Parijs eindigde. 

 

Het is de eerste keer dat een paus een zo belangrijke en uitgebreide tekst over de zorg voor de 

schepping schreef. Van vele kanten - politici en milieuactivisten, gelovigen en ongelovigen, 

denkers en doeners - werd de encycliek geprezen als een waardevolle en zelfs noodzakelijke 

bijdrage aan de bewustwording van de noodzaak tot een ecologische bekering d.w.z. een 

bekering om als mensen meer rekening te gaan houden met de omgeving waarin wij leven 

(lucht, aarde, water, planten en dieren). 

 

Uitdrukkelijk wil de paus in deze encycliek spreken 

tot "alle mensen van goede wil" en niet slechts tot 

christenen of katholieken. Tegelijkertijd doet hij dit 

vanuit de christelijke traditie, die er door sommigen 

juist van wordt beschuldigd aan de wortel van de 

milieuvervuiling te staan. Staat er immers niet in het 

scheppings- verhaal dat de mens de aarde zal 

onderwerpen en over haar moet heersen? Dat verstaan 

jullie verkeerd! schrijft de paus. Het gaat niet over 

beheersen maar over beheren! En dat is heel wat 

anders! 

 

 

 

Paus Franciscus durft zijn nek uit te steken. Als je nadenkt over de aantasting van ons 

leefmilieu denk je ook na over de grote tegenstellingen tussen rijk en arm op onze aarde. 

Luister toch naar de schreeuw van de armen! roept hij ons toe. De paus laat hiermee zien dat 

hij een echte volgeling is van de heilige Franciscus, die zowel de patroon van de armen als 

van de milieubeschermers is. 

Kortom, genoeg reden om aandacht te besteden aan deze encycliek die iedereen, die bezorgd 

is over het behoud van onze aarde kan inspireren. 

 

Datum: donderdag 22 februari 2018 

Tijd: 20.00 uur 

Waar: Ontmoetingsruimte HH Martelaren van Gorcum Koog a/d Zaan  

Leiding:  Ko Schuurmans 

http://www.st-petrusparochie.nl/
mailto:petrusvis@planet.nl


 

Zincafé Kogerkerk 23 februari 2018 - met burgemeester Jan Hamming 

 

Op 23 februari a.s. spreekt burgemeester Jan Hamming over ‘participatiesamenleving en 

tweedeling in de maatschappij’ in het Zincafé Kogerkerk. 

Gemeenten hebben een belangrijke rol in het vormgeven van de participatiesamenleving. 

Tegelijkertijd blijkt steeds meer dat niet iedereen 'het redt' in de huidige 

participatiesamenleving. De tegenstelling tussen hoger- en lager- opgeleiden groeit. 

 

Het Zincafé Kogerkerk is een Zaans forum voor opinie en debat voor vraagstukken op het 

terrein van zingeving, maatschappij en cultuur. Met dit café wil de Kogerkerkgemeente 

gelegenheid scheppen om in informele sfeer hierover met elkaar te praten.  

 

Plaats: Kogerkerk, Kerstraat 14, 1541 HA Koog aan de Zaan (hoek Raadhuisstraat - 

Verzetstraat). Aanvang 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Toegang gratis, collecte 

ter bestrijding van de onkosten na afloop.  
 

 

 

Activiteiten voor de Vastenactie 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de Vastenactie wordt ook weer de bekende violenactie gehouden en op zondagen 

wordt taart bij de koffie verkocht voor de Vastenactie. 

 

 

Vastenmaaltijd 

Woensdag 28 februari, maandag 12 maart en dinsdag 27 maart is er om 18.00 uur een 

gemeenschappelijke vastenmaaltijd. Er wordt tevens informatie gegeven over het 

vastenactieproject.  

 

Naam ……………………… Ik/wij kom(en) met …. perso(o)n(en) naar de maaltijd op  

□ Woensdag  28 februari* 

□ Maandag  12 maart* 

□ Dinsdag  27 maart* *graag aankruisen welke datum 

  

zaterdag 17 februari Presentatie Vastenactie project 

zondag 18 februari Presentatie Vastenactie project 

woensdag 28 februari Vastenmaaltijd 

zondag   4 maart Klaverjassen 

maandag 12 maart Vastenmaaltijd en om 19.30 uur 

lijdensmeditatie 

zondag 18 maart Bridgen 

zaterdag 24 maart Koffiestop, openstelling kerk boeken-

verkoop 

’s Avonds boeken- en plantenverkoop 

zondag 25 maart Actiedag 

   

dinsdag 27 maart Vastenmaaltijd en om 19.30 uur 

boeteviering  



Klaverjassen  
Ook dit jaar is er weer een 

klaverjasmiddag voor de Vastenactie en 

wel op zondag 4 maart om 13.30 uur in 

de Ontmoetingsruimte, entree € 5,00 

Tijdens de middag wordt ook een 

tombola gehouden. Opgeven door middel 

van een briefje in de brievenbus van de 

pastorie, of een mailtje naar 

petrusvis@planet.nl of op de website www.st-petrusparochie.nl  
 

Bridgen  
De bridgemiddag is op zondag 18 maart om 13.30 uur in de Ontmoetingsruimte. Er is ook een 

loterij!  Entreeprijs: € 15,00 per paar inclusief: koffie en iets lekkers.  

Natuurlijk is de opbrengst bestemd voor het Vastenactie-project. 

Opgeven: bij Piet Neeft, z.s.m. maar vóór 11 maart, tel.nr. 075-6840489. Vol is vol. 

 

Taartenbakkers gevraagd 

Bakt u graag, maar krijgt u thuis zo’n hele taart niet 

op? Bak een taart voor de Vastenactie! Na de 

viering op zondag worden de stukken taart verkocht. 

De opbrengst is uiteraard voor de Vastenactie. Bij de 

keuken in de Ontmoetingsruimte hangt een lijst 

waarop u zich kunt aanmelden om iets te bakken. 

 

Actiedag 25 maart   - - - - >   OPROEP!!!!! Prijsjes   

< - - - - 
Voor de boekenmarkt zoeken we natuurlijk boeken, maar ook cd’s/dvd’s en ook complete 

puzzels zijn welkom! 

Voor de verschillende activiteiten (loterijen, rad van avontuur enz.) zoeken we prijsjes. U 

heeft vast wel wat mooie en/of nieuwe spullen in de kast waar u eigenlijk niets meer mee 

doet, maar waar u iemand anders blij mee kunt maken. Daarmee werkt u mee om een mooi 

bedrag voor de Vastenactie bijeen te brengen.   

Helpt u ons a.u.b.   Alvast dank u wel! 

 

Opgave voor de activiteiten via een briefje in de brievenbus van de pastorie of een mailtje 

naar petrusvis@planet.nl of via de website www.st-petrusparochie.nl 

 

Meelopen met The Passion 2018 
Dit jaar vindt The Passion plaats in het Arenapark in Amsterdam-Zuidoost. The Passion is een 

hervertelling van de laatste uren van het leven van Jezus. De EO en KRO-NCRV brengen op 

Witte Donderdag 29 maart het verhaal van The Passion live om 20.30 uur op NPO 1. 

 

De St-Petrusparochie heeft de eer om met een groep van 20 mensen mee te lopen in de 

processie met meer dan 700 mensen. U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te lopen 

in deze bijzondere tocht. 

U kunt u opgeven via het emailadres e.drummen@upcmail.nl. Wilt u hierbij uw mobiele 

nummer ook doorgeven? Dan kunnen wij u zowel via de mail als de telefoon bereiken. 

U kunt zich opgeven tot vrijdag 2 maart 2018. Denk er wel om: vol = vol. 
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Als u zich opgeeft dan gaan wij ervanuit dat u in staat ben om met de processie mee te lopen. 

Houd er op donderdag 29 maart 2018 rekening mee dat u vanaf 18.00 uur beschikbaar moet 
zijn in Amsterdam Zuidoost, dan zal er een inhoudelijk programma plaatsvinden en krijgt u 
de laatste informatie voordat de processie van start gaat (pre-processie). Omwille van de 
veiligheid is het tijdens de processie van The Passion niet toegestaan om tassen mee te 
nemen. 
 
Om de processie als groep samen te beleven, willen wij op vrijdag 23 maart 2018  om 19:30 
uur bij elkaar komen om kennis te maken met elkaar, stil te staan bij het thema en in 
gesprek te gaan over de verschillende beweegredenen om mee te doen. Ook zullen we de 
organisatorische aspecten doornemen. 
 
Wij hopen dat het een mooie en bijzondere ervaring wordt! 
Elvira Mollee en Lisa Bruijns 

 

 

   AGENDA 

Woensdag 14 februari is overleden Nelly Snijder – Grootjen, zij woonde in de Rosariumhorst 

en werd 93 jaar. Haar uitvaart is dinsdag 20 februari om  12.45 uur waarna zij wordt begraven 

aan de Eikelaan. 

 

 Dinsdag, 13.00 – 16.00 uur de Zonnebloem 

 Donderdag, 8.45 uur Kerkwerken 

 Vrijdag, 15.30 uur  Eucharistieviering in Rosariumhorst 

 Zaterdag, 19.00 uur  Eucharistieviering met samenzang  
Voorganger: Pater G. Noom 

 Zondag. 10.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast 
Voorganger: Pastor S. Baars 

 

De collecte vorig weekend was € 174,80. 

Allemaal een fijn weekend en een goede week erna gewenst. 

 

SYMBOLISCHE BLOEMSCHIKKING 1e ZONDAG VAN DE 40 DAGENTIJD 

Het verbond van God met Noach is een volstrekt eenzijdige verbintenis van God, die zich er 
toe verbindt het leven op aarde niet te verwoesten. Het is Gods onvoorwaardelijke “Ja” tegen 

de wereld en tegen de mensen. Van die verbintenis, van dat verbond zal Jezus de getuige zijn. 

De verleidingen van de satan kunnen Hem niet afbrengen van Gods bedoeling en Gods wil. 

De kracht om de verleiding te weerstaan, om staande te blijven, wordt gesymboliseerd door 

de rechtstaande takken van de wilgenkatjes (salix viminalis). De woestijn zien we in de 

opgestapelde stenen, het zand en de woestijnrozen. 

 


