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Willibrordzondag.   

Dit weekend, Willibrordzondag, wordt een deurcollecte gehouden bestemd voor het werk van 

de Katholieke Vereniging voor Oecumene, die door middel van publicaties, dienstverlening 

en vorming de oecumenische samenwerking bevordert.  

“Op zaterdag en zondag 16 en 17 november voeren we in alle parochies in de Zaanstreek actie 

voor de Kledingbank Zaanstad. 
We zamelen dan nieuw ondergoed en nieuwe sokken in, daar is grote behoefte aan. Lukt het 

niet om iets te kopen dan kunt u een financiële bijdrage leveren.” 

  

Leonard Cohen popdienst in de Grote Kerk van Westzaan 

Wie kent niet zijn bekendste nummer ‘Hallelujah’?  

Het thema van de dienst is: ‘Gebroken, maar niet stuk’ naar aanleiding van die beroemde zin 

uit het lied Anthem “In alles zit een barst; maar zo komt het licht binnen”. Martijn van 

Kogelenberg de liederen van Cohen zal vertolken. Er is  een collecte voor de kerk en voor een 

opvanghuis van het Leger des Heils in Zaandam voor dak- en thuisloze jongeren . Zondag 17 

november Grote Kerk van Westzaan, Kerkbuurt 37 Aanvang popdienst: 17.00 uur Aanvang 

voorprogramma: 16.30 uur (deur open: 16.00 uur)  

 

Open de luiken! Het Adventsproject van de Nicolaaskerk 2019 

We gebruiken de Adventstijd om drieluiken te maken en zo vorm te geven aan uw visie op 

Kerst.  Het  is de bedoeling dat u een persoonlijk werkstuk maakt  met verf, afbeeldingen die 

u in de komende tijd verzamelt die voor u het wezen van Kerst treffen.  

Van (gekopieerde) afbeeldingen van kerstboekjes  tot kerstkaarten, foto’s van dierbaren die 

voor u bij Kerst horen, teksten, krantenknipsels. De eerste keer dat we aan dit project werken 

is op woensdagmiddag 13 november tussen 14.00 uur en 16.00 uur in de Nicolaaskerk. Er zal 

een Kerstpresentatie worden gehouden en aansluitend gaan we dan aan het werk.  De overige 

werkdata stellen we vast in overleg. Welkom! Ds. Neeltje Reijnders. 

 

Vrijdagavond 1 november was er een indrukwekkend samenkomen op de Begraafplaats voor 

een Lichtjesavond. Het was een beetje druilerig. Er stond weinig wind, zodat de meeste 

kaarsjes bleven branden op de mooi ingerichte gedenktafel. De muziek was ingetogen en 

uitnodigend om te gedenken. Vele namen zijn er genoemd en vele lichtjes zijner op de graven 

geplaatst. Hoewel het een activiteit van de Raad van Kerken was hebben de ‘rooms-

katholieken’ het meeste gedaan. Veel dank hiervoor. Zo’n 500 mensen zijn aanwezig geweest. 

Op de nieuwe kalender vrijdag 6 november 2020.  
 
Op zaterdag 16 november om 20 uur is er ook de jaarlijkse filmavond in de 

ontmoetingsruimte. We gaan kijken naar de film The Way over de weg naar Santiago. Een 

Amerikaanse dokter reis naar Frankrijk om het lichaam van zijn zoon op te halen die tijdens 

de pelgrimstocht is omgekomen. Gedreven door verdriet en het verlangen om zijn zoon beter 

te begrijpen besluit hij om ook aan de historische pelgrimstocht te beginnen. 
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AGENDA 

 

 Dinsdag, 19.30 uur Pastorie, P.C.I. overleg 

 Dinsdag, 20:00 uur Reanimatie cursus, Pastorie 

 Vrijdag, 15:30 uur Oecumenische viering in Rosariumhorst 
verzorgd door de Doopsgezinde Gemeente 

 Vrijdag 19.30 uur Ontmoetingsruimte, Parochiereis 2020 

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

Voorganger: Pastor M. Bruijns 

 Zaterdag, 20.15 uur Ontmoetingsruimte, Film 

 Zondag, 10:00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. St. Cecilia   
Voorganger: Pastor M. Bruijns 

 

De collecte vorig weekend was € 535,26. 

 

Allemaal een fijn weekend en een goede week erna gewenst. 

 

 


