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Eerste Communie 

De voorbereiding op de Eerste Communie is op zondag 19 mei afgerond met een feestelijke viering. 

Maar liefst 22 meisjes en jongens hebben zich in de afgelopen weken voorbereid.  

Ze hebben de bakker bezocht en ontdekt dat brood niet zomaar op tafel staat.  Dat daar veel zorg en 

aandacht aan wordt besteed en vooral geduld (rijzen). We hebben een grote Ark van Noach gebouwd 

met de doe ochtend in de Petruskerk. Met Palmzondag hebben ze in de verschillende parochies hun 

Palmpasenstokken laten zien.  

Veel dank aan Elvira Mollee en Simone Bleeker voor het herzien van het project en aan de ouders die 

een bijdrage hebben gegeven. 

Bij de communicanten is te zien dat parochiegrenzen zoals deze vroeger een duidelijke afbakening 

vormden tegenwoordig niet meer bestaan. De volgende meisjes en jongens uit Assendelft, 

Krommenie, Krommeniedijk, Koog aan de Zaan, Wormer, Wormerveer, Zaandam en Zaandijk zijn 

aangenomen: 

Sergio Aragones, Simon Bleeker, Bing van de Boogaard, Elisabeth Bossa, Sem Brakenhoff, Milan van 

Cadsand, Kyara Deeterink, Bernou Floris, Ryan Gafaro, Jerich van der Leek, Boy de Metter, Lara 

Monteiro van Sprang, Ellys Monteiro van Sprang, Jonna Neeft, D'angela Nelson, Rekiesha Noordzee, 

Veronica Siowikowska,  

Noa Stoltenberg, Maas Stoltenberg, Falina Streefkerk, Anne-Britt van Warmerdam en Emmanuel 

Yamuremye. 

Van harte gefeliciteerd en we hopen dat we jullie nog vaker zullen zien in onze kerken.  

Matthé Bruijns 

 

Ter overdenking 

Het gebod van de liefde is niet alledaags, niet gewoon. 

Het is een voortdurende uitdaging tot radicaal leven. 

Een woord, een gebaar: ze kunnen wonderen doen. 

We weten het. 

Maar toch zwijgen we soms. 

Het valt ons moeilijk om daadwerkelijk te geloven. 

Het is niet gemakkelijk om uit ons eigen centrum te komen. 

Een ander in het centrum  van onze aandacht en goedheid plaatsen: 

het lijkt zo moeilijk. 

En toch weten we ook, dat de waarde van ons leven 

wordt bepaald door ons geven en delen. 

Niet wat we hebben is belangrijk, maar wel wie we voor een ander zijn. 

Jezus houdt ons een nieuw gebod voor. 

Het nieuwe is misschien wel: telkens met nieuwe ogen kijken 

naar mensen en naar onze wereld; 

telkens weer nieuwe creativiteit ontwikkelen om goed te doen. 

Liefde is nooit aftands, nooit uit de tijd. 

Ze is altijd nieuw, 

omdat ze altijd opnieuw gedaan moet worden. 

Een nieuw gebod, een nieuwe uitdaging 

om echt mens te worden. 

Wim Holterman osfs 
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AGENDA 

 

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

 Dinsdag 19.30 uur Ontmoetingsruimte, Ledenraad Geloof, Hoop en Liefde 

 Woensdag, 9.00 uur Pastorie, Collecte tellen Longfonds  

 Donderdag, hele dag Ontmoetingsruimte, Stemmen Europees Parlement 

 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. Rotsvast  
Voorganger: Pastor R. Casalod 

 

De collecte vorig weekend was €  330,85. 

 

Allemaal een fijn weekend en een goede week erna gewenst. 

 


