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DIACONAAL WEEKEND. 

 

               Tegen armoede, voor de Voedselbank. 

 

Het weekend van 17-18 november wordt in ons bisdom gebruikt om hulp aan onze naasten, diaconie, 

in praktijk te brengen. Het thema is “tegen armoede”. In de Zaanstreek vullen we dat thema in door de 

Voedselbank te helpen aan de nodige levensmiddelen of geld. 

Ook in onze omgeving voorziet de Voedselbank nog steeds in een grote behoefte: iedere week zijn er 

veel mensen die een pakket ontvangen en u kunt er van overtuigd zijn dat die mensen dat heel hard 

nodig hebben.  

Hoewel er steun is van veel kanten blijft het een hele klus om de grote hoeveelheid wekelijkse 

pakketten gevuld te krijgen. Onze hulp is dan ook zeer welkom. We kunnen dat doen door met name 

lang houdbare levensmiddelen zoals pasta, saus voor over de pasta, rijst en levensmiddelen in blik te 

geven. En ook financiële ondersteuning blijft welkom want er moeten veel kosten worden gemaakt om 

de Voedselbank draaiende te houden, ook al drijft die helemaal op vrijwilligers. 

Op zaterdag 17 en zondag 18 november zullen we tijdens de vieringen inzamelingen houden voor de 

Voedselbank. In het Keitje zullen we tegen die tijd melden waar de Voedselbank vooral behoefte aan 

heeft. Met de dan genoemde levensmiddelen helpen we dan zodanig dat de Voedselbank weer een tijd 

vooruit kan. 

We rekenen op u! 

 

PCI Werkgroep St. Petrus.    

Gebed bij einde 1e WO 

Op 11 november 1918 werd om 11.00 uur de wapenstilstand van kracht die al in de vroege ochtend 

was gesloten om de Eerste Wereldoorlog te beëindigen. De oorlog kostte tussen zestien en twintig 

miljoen mensen het leven, van wie negen miljoen soldaten. Nog eens het dubbele aantal soldaten werd 

gewond. Van de aantallen burgerslachtoffers bestaan alleen ruwe schattingen.  

 

In het neutrale Nederland werden in de eerste maanden ongeveer 1 miljoen vluchtelingen opgenomen, 

vooral uit België, op een bevolking van zes miljoen. De grote verwoestingen werden ons land 

bespaard. In veel andere landen wordt ‘de Grote Oorlog’ elk jaar herdacht op 11 november: 

Wapenstilstandsdag. Dit jaar valt deze dag op zondag en hij krijgt bijzondere aandacht, omdat het 100 

jaar geleden is dat de wapens zwegen.  
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Barmhartige God,  

Vandaag gedenken wij dat 100 jaar geleden een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. Voor uw 

aangezicht gedenken wij de miljoenen die stierven, veelal in de bloei van hun leven. Wij gedenken de 

miljoenen die lichamelijk of geestelijk verminkt hun leven moesten voortzetten. Wij gedenken het lijden 

van de ontelbare verwoeste gezinnen, het verdriet van wie achterbleven zonder hun geliefden.  

Wij gedenken de talloze vluchtelingen.  

God van vrede en gerechtigheid, 

Wij belijden het collectieve falen na de Eerste Wereldoorlog om duurzame vrede te stichten, met nieuw 

geweld en onrecht als gevolg. 

En ook vandaag worden tal van gebieden geteisterd door oorlog. Ook vandaag sterven mensen door 

geweld, honger en uitputting. Vandaag telt de wereld meer vluchtelingen dan ooit tevoren.  

Wij belijden onze schuld voor het leed dat wij mensen ook vandaag elkaar aandoen.  Wees de 

slachtoffers nabij, troost en bemoedig wie hun naasten moeten missen.  

God van verzoening, 

Ontferm u over ons in ons onvermogen om in vrede te leven.   

Leer ons uw weg van vrede en recht, en ga ons daarop voor.  

Amen 

 

Zaterdag 17 november 16 uur  Nicolaaskerk. 

Jubileumconcert op het Bätzorgel. 

Het 180 jaar ouder orgel is al 50 jaar een belangrijke stem in de Nicolaaskerk. 

De organisten  Jan de Jong, Wim tip en Joop van Waarden spelen werken van Franck, Zwart, 

Haydn Mozart en Kuhnau. 

 

Johnny Cash muziekdienst in Grote Kerk Westzaan 

Country vanaf de kansel 

Het verhaal van ‘de verloren zoon’ is ook van toepassing op het leven van Johnny Cash.  Hij 

was verslaafd, raakte aan de grond maar kwam door het geloof weer op het rechte pad.  

Onder dit thema wordt op zondag 18 november de gospel-countrydienst gehouden in de Grote 

Kerk Westzaan. Aanvang 17 uur. Kerk open 16 uur 

Herkenbare country én diepgang 

,,Het leven en de muziek van de Amerikaanse  countrylegende biedt genoeg ingrediënten om 

er zowel een pakkende muziekdienst van te maken als een met de nodige diepgang. Want los 

van herkenbare muzieknummers willen we in de donkere dagen voor kerst de bezoekers ook 

inhoudelijk een hart onder de riem steken.” 

 

Dat wordt mede gedaan door een parallel te trekken tussen wat zich afspeelde in het leven van 

Johnny Cash met zaken die aansluiten op eigen (levens)vragen. ,, 

Er is wel een wel collecte ten behoeve van de kerk en De Regenboog. De Regenboog zet zich 

in voor mensen die door dakloosheid, psychische klachten, drank- of drugsgebruik in de 

problemen zijn gekomen.  

 
In de parochiebladen staat een heel vervelende fout omtrent de filmavond in de St. Petrusparochie. 

Deze staat vermeld als zaterdag 2 november 

De juiste datum is zaterdag 17 november om 20 uur in de Petruskerk. 

We draaien we The Light between oceans: 



Tom Sherbourne, een oorlogsveteraan uit de Eerste Wereldoorlog, is een vuurtorenwachter die samen 

met zijn vrouw Isabel in een afgelegen vuurtoren in het westen van Australië woont. Ze zijn 

ongewenst kinderloos maar op een dag spoelt er een reddingsbootje aan met daarin een dode man en 

een baby. Het echtpaar begraaft de dode man en voeden het kind op als zijnde van henzelf en geven 

haar de naam Lucy. Wanneer het echtpaar enkele jaren later terugkeert naar het vasteland maken ze 

kennis met de biologische moeder Hannah  die wanhopig op zoek is naar haar kind. 

 

Ontmoeting rond de maaltijd. 

Op woensdag 14 november van 18 – 21 uur organiseert de Stichting Samenbindende Projecten 

Zaanstreek een interreligieuze maaltijd.  

in de Jozefkerk. Het hoofdmenu is een Indiaas kipgerecht. Naast eten is het uiteraard de bedoeling om 

met elkaar in gesprek te gaan. Toegang is vrij, na afloop wordt de deelnemers om een vrijwillige 

bijdrage naar eigen inzicht gevraagd. Opgave uiterlijk maandag 12 november op te geven bij Bert 

Valk, email: bertvalk53@telfort.nl Tel: 06-40366883.  

 

Maandag 5 november is overleden Lau Mirck, Hij verbleef in de Zevenster te Wormerveer en werd 91 

jaar. Zijn uitvaart was vrijdag 9 november waarna hij is begraven aan de Eikelaan. 

 

AGENDA 

 Dinsdag 18.00 uur Ontmoetingsruimte, Herdenkingsavond Hospice 

 Vrijdag, 15:30 uur Oecumenische viering in Rosariumhorst verzorgd door de Ned. 

gereformeerde kerk 

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

Voorganger: Pastor M. Bruijns 

 Zaterdag, 20.00 uur Ontmoetingsruimte, “Zin in film” 

 Zondag, 10:00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia 

Voorganger: Pastor M. Bruijns 

De collecte vorig weekend was € 190,-- 

Voor de Willibrordvereniging € 75,-- 

Allerzielen viering € 410,40. 

 

Allemaal een fijn weekend en een goede week erna gewenst. 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuurtorenwachter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuurtoren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Australi%C3%AB_(land)
mailto:bertvalk53@telfort.nl

