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Het is de week van de vlaggen met tassen die buiten hangen. 

Plaatsen waar jongeren wonen die na veel studeren, blokken en in 

spanning zitten geslaagd zijn voor hun diploma. Gefeliciteerd, geniet van 

een lange vakantie en daarna de volgende stap op het levenspad. 

     

Zaans Interkerkelijk Mannenkoor 

Ter afsluiting van het seizoen houdt het Mannenkoor  op woensdag 27 juni 

a.s. haar jaarlijkse sing-in de NOORDERKERK Heijermansstraat 127 

Zaandam.  Het belooft een zangavond te worden met koorzang 

orgelimprovisatie en samenzang. Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.  

Voor bestrijding van de kosten is er een collecte aan de uitgang. 

 

Kerk present bij Loop voor Hoop 

Op 23 en 24 juni 2018 wordt op het terrein van Voetbalvereniging  

Sporting,  een grote sponsorloop gehouden waarvan de opbrengst bestemd 

is voor de kankerbestrijding. Er komen honderden deelnemers. Onder de 

lopers is een groot aantal survivers, mensen die de vreselijke ziekte hebben 

overleefd. 

De kerkelijke organisatie Hart voor Zaanstad plaatst een opblaasbare kerk 

op het terrein geplaatst. Het is een plek waarin iedereen de gelegenheid 

had even te rusten, te praten, te bidden, te luisteren naar muziek, een korte 

vesper mee te maken of gewoon wat aandacht te krijgen.Dat dit zeer is 

gewaardeerd, blijkt uit de vraag van de organisatie om ook dit jaar als  

kerk aanwezig te zijn. Graag hebben we toegezegd weer present te zijn, 

hoewel het flink wat kost. Tegen zo’n vraag kan je toch geen nee zeggen. 

De kerk zal er dus staan. 

De Petruskerk sponsort de kaarsjes. 

De sponsorloop start zaterdag 23 juni om 14.00 u en eindigt zondag 24 

juni om 14.00 u.  
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Ter Overweging 

Het Rijk Gods, waarop lijkt het? 

Het is graan dat kiemt en gedijt dag na dag, bij regen en zonneschijn. 

Een hand zaait het in het land, de boer gaat heen, slaapt en staat op. 

Ondertussen groeit het graan, het rijpt in volle zomer, 

en niemand ziet hoe. Het is er! 

 

Het Rijk Gods, waarop gelijkt het? 

Het is als het mosterdzaadje, een klein en nietig ding. 

Een vogel draagt het rond, het valt op een plek tegen de woestijn. 

Het kiemt in schrale grond, het wordt met de jaren een struik, 

het krijgt grote takken, zo ruim dat vogels er hun nesten bouwen. 

Niemand zag het groeien. Het is er! 

 

Het Rijk Gods, de vreugdedroom van God wil werkelijkheid worden 

met het zaad van geduld. 

Het mosterdzaadje zal groeien,  

zijn takken zullen reiken binnen handbereik van kinderen. 

Zij zullen elkaar de vruchten doorgeven 

vreugde en pijn, niets en alles en Gods Rijk zal glimlachen… 

Theo Willemen 

AGENDA 

 

 Maandag, 8:30 uur Kerkwerken 

 Woensdag, Referendum Ontmoetingsruimte 

 Woensdag, 10:00 uur Koffieochtend in de pastorie 

 Vrijdag, 15:30 uur Woord- en Communieviering in Rosariumhorst 

 Zaterdag, 19:00 uur  Woord- en Communieviering met Samenzang  

Voorganger: Pastor M. Bruijns  

 Zondag, 10:00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. koor Rotsvast  

Voorganger: Pastor M. Bruijns 

 

De collecte vorig weekend was € 274,46 

Allemaal een fijn weekend en een goede week erna gewenst. 

 


