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We staan aan het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Geen champagne, zeker geen vuurwerk, 

maar wel de eerste kaars op de Adventskaars.  

En dat mag zeker in dit coronajaar een hoopvol teken zijn. 

En er klinken weer adventsgezangen. 

 

Lied van het licht 

Mensen kijken in het donker  naar een wereld vol verdriet. 

Steek een kaars aan. Die vertelt je van het Licht dat je straks ziet. 

 

Mensen kijken naar de sterren. Maar dat licht is ver en koud. 

Steek een kaars aan. Die vertelt je van het Licht dat van ons houdt. 

 

Mensen hebben mooie plannen.  Maar er gaat zo vaak wat mis. 

Steek een kaars aan. Die vertelt je dat Gods toekomst stralend is. 

 

Mensen dromen mooie dromen van een wereld, licht en fijn. 

Steek een kaars aan. Die vertelt je hoe de wereld eens zal zijn. 

Het wordt anders. Het wordt lichter. Het wordt licht voor jou en mij 

en voor iedereen op aarde. Het wordt Kerst. God is dichtbij. 

 

 
Symbolische Bloemschikking advent 2020 

Hij die komen zal we worden aan, de hand van de evangelist Marcus ingeleid in het mysterie 

van de Messias.  

In het bijzonder wil de Advent ons voorbereiden op de komst van Jezus: van zijn geboorte 

met Kerstmis.  

De herinnering en het vooruitzien houden ons hart wakker.  

De waakzaamheid wordt gesymboliseerd door de opgaande lijnen van de takken.  

De kleur groen van de bladeren is het symbool van hoop op nieuw leven. 

 

Aanstaande maandag 29 november om 9 uur is er weer Kerkwerken. 

Er zijn in het schoonmaakteam een aantal mensen tijdelijk uitgevallen vanwege hun 

gezondheid. 

Het scheelt veel dat er maar een beperkt aantal mensen de vieringen bezoekt, 

maar het is goed om er een stofdoek en zwabber door te halen. 

Dus van harte welkom. 
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Hierbij de linkjes om de vieringen te reserveren. 

zaterdag 28 november  is vol. 

 

https://zondag29november2020.eventbrite.nl 

pastor Truus Molenaar Woord- en Communieviering. 

 

 

https://zaterdag5december2020.eventbrite.nl 

https://zondag6december2020.eventbrite.nl 

pastor Matthé Bruijns Woord- en Communieviering. 

 

De vieringen zijn ook via de website te volgen op www.st-petrusparochie.nl  - Livestream 

 

Kerkbalans 

In dit bizarre 2020 zijn de kerken veel inkomsten misgelopen.  

De collectes zijn een groot deel van het jaar weggevallen terwijl de uitgaven door gaan. 

Een aantal parochianen hebben ook het geweldige initiatief genomen collectegeld via de bank 

te storten of in een envelop te doen!  

In 2019 zijn de parochies in Nederland overgegaan naar een nieuw ledenadministratie 

programma en een financieel programma waarin de kerkbijdrage worden geregistreerd.  

Zoals het bijna altijd gaat met automatiseringsprocessen blijkt dat er gaandeweg toch nog 

foutjes in zitten. 

De banken leveren ook steeds minder gegevens mee bij een overschrijving: adressen 

ontbreken.  

En wanneer er bepaalde namen vaker voorkomen (hoe Zaans) dan is het niet altijd duidelijk 

van wie de overboeking afkomstig is. 

Ieder najaar houden we in Krommenie en Assendelft-Noord een herinneringsactie voor 

Kerkbalans.  

De parochieraad vindt dat eenieder die het parochieblad ontvangt daarvoor een bijdrage zou 

mogen leveren (kleiner of groter/ en uitgezonderd mensen die het financieel echt heel moeilijk 

hebben - maar dat weten we niet).  

Sommige mensen hebben de afgelopen maand een brief gekregen terwijl ze wel betaald 

hadden. Excuses voor de onterechte brief, maar veel dank voor de bijdragen en meldt het aub 

wanneer U dit is overkomen, dan kunnen we dat in de toekomst voorkomen. 

Alle bijdragers aan onze parochie veel dank voor uw bijdragen in het afgelopen jaar.  

Zonder al die donateurs kunnen we niet Samen Kerk zijn. 

 
Gebed om licht voor ons handelen 

 

Kom licht van God, verlicht de aarde 

vervul onze harten en blijf met uw wereld. 

Laat uw geest van wijsheid ons leren 

hoe we het best kunnen zorgen 

voor wat u ons hebt toevertrouwd. 

Deel uw geest van leven uit 

over uw schepping en over de hele mensheid. 

We smeken u, zegen iedere inspanning en iedere poging, 

alle moeite om het evenwicht en de schoonheid 
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van uw schepping te herstellen. 

Vernieuw ons opdat het gezicht van de aarde vernieuwt 

en ieder mens in vrede en gerechtigheid kan leven, 

als vrucht van de geest van liefde. 

Deel uw geest van leven uit 

Wij smeken u, zegen het werk van onze handen 

en leer ons de overvloed van de gaven van de aarde te delen. 

Leer ons luisteren naar het lijden van mensen, van alle schepselen 

opdat wij ons richten op het nieuwe leven 

in alle volheid, zoals ons dat geboden wordt door Jezus, onze Heer. 

Leer ons samenwerken als bijen in een korf 

en weten dat u licht schijnt voor allen, mens en dier, uw hele schepping, 

Leer ons zien en handelen vanuit Uw licht 

en laat uw woord als honing zijn. 

 

(naar een gebed van communiteit Grandchamp, Zwitserland) 

 

Solidaridad  
Met Solidaridad voeren we deze advent actie voor eerlijke thee Trinitea: Duurzame en eerlijke 

thee uit India 

In India werken meer dan 3,5 miljoen mensen in de theesector.  

Met name kleinschalige theeboeren leven vaak in armoede en het milieu lijdt schade bij de 

teelt van thee.  

Solidaridad biedt met het Trinitea programma toepasbare oplossingen,  

bruikbare informatie en trainingen aan om opbrengsten te verhogen en verontreiniging en 

uitputting van de grond tegen te gaan.  

Op dit moment doen 30.000 theeboeren mee aan het programma.  

Komend jaar hopen we nog 24.000 boeren te bereiken, zodat nog meer thee duurzaam en 

eerlijk wordt.  

Daarom vragen wij uw hulp. Solidaridad NL05 TRIO 0212185411  onder vermelding van 

“Kerkenactie 2020” 

 

OVERLIJDEN 

Dinsdag 24 november is Fia Franken – van der Waal overleden op de leeftijd van 88 jaar. 

Geboren in Rotterdam kwam ze via Zeeuws-Vlaanderen naar Amsterdam,  

waar ze 60 jaar getrouwd was met Frans Franken. Ze kregen 2 zonen en 1 dochter en 3 

kleinkinderen.  

Na het overlijden van haar man en door toenemende dementie kwam ze naar De Rietvelden.  

Ze is altijd in haar goede dagen betrokken geweest bij de parochies waar ze woonden.  

Vandaar dat er een kerkelijk afscheid was op zaterdag 27 november in het crematorium in 

Zaandam en is er een kruisje opgehangen op het gedachtenisbord.  

 



 

Donderdag 26 november in de vroegte van de nacht is pastoor Goedhart overleden op 82 jarige 

leeftijd.  

Vorige week berichten we over zijn kwetsbare gezondheid. 

Hij groeide op in Medemblik. Op 10 september 1967 werd hij door mgr. J. Bluyssen priester 

gewijd voor de Congregatie van de H. Geest.  

Hij wilde hij missionaris worden in Angola. Daar is het nooit van gekomen. Op 1 november 

1971 werd hij geïncardineerd in het Bisdom Haarlem.  

Hij was achtereenvolgens kapelaan te Haarlem, H. Pastoor van Ars, pastoor te Burgerbrug, 

(vanaf 1977), pastoor te Zaandam, St. Bonifatius (vanaf 1985) en tevens vanaf 2003 gedurende 

tien jaar pastoor te Volendam. 

Vanaf 1977 raakte hij betrokken bij het Ziekenapostolaat, waarbinnen hij niet lang daarna de 

taak van moderator op zich nam.  

In die hoedanigheid richtte hij zich jarenlang met een woord van bezinning en troost tot 

lezers in een door hem geschreven maandelijkse Ziekenbrief.  

Nabijheid aan mensen met geestelijke steun in tijden van ziekte en zorgen bleef had zijn hart 

en kleurde een groot deel van zijn leven. 

Zijn gevorderde leeftijd verhinderde André niet om nog altijd actief het pastoraat uit te 

oefenen.  

Gedurende zijn vijfendertigjarig pastoorschap te Zaandam kregen zijn hartelijkheid, 

gastvrijheid en pastorale bewogenheid bekendheid bij menigeen. 

Trouw bracht André als parochieherder en zielzorger mensen samen rond de Heer en Maria, 

leefde mee met iedereen en maakte de Kerk zichtbaar in stad en omgeving. 

Pastoor Floris Bunschoten zegt in het Dagblad Zaanstreek:   

„Bijzonder is dat pastoor Goedhart tot op hoge leeftijd nog actief was binnen de parochie en 

niet met pensioen was gegaan.  

In feite is hij gestorven in het harnas. Hij ging met hart en ziel door. Dat laat wel zien hoe 

betrokken hij was bij de rooms-katholieke kerk en de parochianen.  

Hij stond ook bekend als een hartelijke, betrokken man. Bewogen, gastvrij en verbindend 

binnen de kerk.  

Hij wist zowel de oudere parochianen als de jongere generatie aan te spreken.  

Echt een man van de kerk met een groot vertrouwen in Christus. Dit werk was echt zijn 

roeping.” 



Als gevolg van de coronamaatregelen zal de uitvaart van pastoor Goedhart donderdag 

besloten zijn.  

Niet meer dan honderd mensen mogen daarbij aanwezig zijn, terwijl onder normale 

omstandigheden de kerk opnieuw bomvol zou zitten.  

Om mensen toch in de gelegenheid te stellen om afscheid te nemen, gaat de kerk zondag en 

maandag open en kan iedereen langs de baar lopen.  

Dat is van 14 tot 16 uur en van 18 tot 20 uur. In defilévorm en met anderhalve meter afstand. 

 

Matthé Bruijns 
 

 


