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Afgelopen week rond de dagen van 4 en 5 mei klonken er in kranten en op televisie 

indrukwekkende verhalen over deze dramatische jaren van de 20e eeuw. 

De dodenherdenking vond in Krommenie eerder op de avond plaats.  

De bloemen getuigen daarvan. 

Ieder jaar wordt er ook door de Raad van Kerken een bloemstuk geplaatst bij het 

monument in de muur van de Nicolaaskerk. 

Dit jaar is het bloemstuk weer gemaakt door de bloemversiergroep van de Petruskerk. 
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De regels voor het aantal personen dat toegelaten kan worden voor een viering zijn wat 

versoepeld.  

Het is 30 personen en indien er meer zitplaatsen zijn in een kerkgebouw dan mogen er 

10% van het aantal zitplaatsen op 1,5 meter afstand gebruikt worden. 

Het aantal kerkgangers dat toegelaten kan worden is daardoor gelukkig wat ruimer 

geworden. 

Dit zijn de linkjes voor de komende week: 

 

 

Hemelvaartsdag  pastor Stan Baars 

 

https://hemelvaartsdag2021.eventbrite.nl 

 

Eucharistieviering pater G. Noom 

 

https://zaterdag15mei2021.eventbrite.nl 

 

Woord- en Communieviering pastor M. Bruijns 

 

https://zondag16mei2021.eventbrite.nl 

 

En dan is het zondag ook Moederdag. Alle vrouwen die als een moeder zijn willen we 

eren.  

In deze mei maand doen we dat ook door aandacht te geven aan Maria, de vrouw d 

ie open stond voor wat God aan haar vroeg en daarom oog had voor kleine mensen  

die groot gemaakt moeten worden en machtigen die van hun troon worden gehaald.   

Thea Beckman heeft een jeugdboek geschreven ‘De kinderen van moeder aarde’ waarin 

vrouwen de leiders zijn.  

Op een andere wijze wordt er in die samenleving omgegaan met de natuur en met macht.  

Wat mannenmacht doet zien we helaas overal op deze wereld gebeuren, 

misschien moet het wel vaker Moederdag zijn.   

In de meimaand geven we aandacht aan Maria door ook een lied over haar te zingen. 
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In Memoriam 
In de vroege ochtend van zaterdag 1 mei is Riet Konijn – Beemsterboer overleden in 

haar thuis aan de Burg. Smitstraat in Assendelft.  

Enkele weken daarvoor had Riet de uitslag van medische onderzoeken gekregen 

waaruit bleek dat zij alvleesklierkanker had.  

In de weken die daarop volgden hebben velen afscheid van haar genomen en met haar 

teruggekeken op een rijk leven. Ze was verbaasd daarover en vroeg zich af waaraan ze 

al die belangstelling te danken had. 

Riet werd geboren in Zwaag als oudste dochter.  

Ze leerde voor coupeuse en die kennis en 

kunde heeft ze haar leven lang gebruikt.  

Er verzorgd uitzien was ook belangrijk voor 

haar.  

Riet kreeg verkering met Hil Konijn en ze 

trouwden elkaar in 1959.  

Hil werkte in Amsterdam en in de Lange Heit 

werden nieuwe woningen gebouwd.  

Een zoon en dochter werden hier geboren.  

Zij omschreven haar met woorden als: luisterend, onschuldig ondeugend, rustig, 

nuchter en humoristisch, lief, betrokken en een hulpvaardige moeder. 

Haar leven lang is Riet sociaal en maatschappelijk actief geweest.  

School en verenigingen mochten daarvan profiteren en in de laatste jaren de 

Zonnebloem.  

Ze ging later aan de slag als hulp bij ouderen wat haar veel voldoening gaf.  

Haar man had een kwetsbare gezondheid en al op 66-jarige leeftijd moest Hil dit leven 

loslaten. In de jaren voor zijn heengaan hebben ze genoten van de caravan en de 

stacaravan op de Veluwe.  

Er kwamen ook 5 kleinkinderen in hun leven en ten slotte mocht Riet zich ook 

overgrootmoeder laten noemen.  

Ze heeft met haar man veel reizen gemaakt.  

Na zijn overlijden ontstond er een hechte vriendschap met haar voormalige buurman 

Nic Rijkhoff,  

die ook in die periode zijn vrouw had verloren.  

Veel hebben zij gedeeld en ook grote reizen gemaakt.  

Ze voelde zich rijk met haar gezin, familie en vele kennissen die zij bezat.  

Riet was betrokken bij onze parochiegemeenschap. Genoot van de liturgie en de 

gemeenschapszin in de Petrusparochie. 

Toen duidelijk werd dat het einde snel kon naderen is zij op Palmzondag nog eenmaal 

naar Texel geweest met haar gezin. 

Op 28 april hebben we aan Riet de ziekenzegen gegeven.  

Een beeldje uit Lourdes met water uit de bron hebben we daarbij gebruikt. 

Pluk de dag en tel je zegeningen was haar adagium.  

Met die gedachte hebben we in de avondwake en uitvaartdienst afscheid genomen en 

is haar lichaam gecremeerd. 



Elkaar verstaan 
In de Middeleeuwen wilden de katholieken de Joden uit Rome verdrijven.  

Een debat tussen de paus en een rabbijn moest uitkomst brengen.  

Het debat zou zonder woorden worden gevoerd om het spannender te maken. 

De rabbijn en de paus gingen in alle stilte tegenover elkaar zitten. 

De paus begon en stak drie vingers op. De rabbijn keek terug en stak een vinger op. 

De paus zwaaide met zijn hand in een cirkel zo boven zijn hoofd.  

De rabbijn wees met een vinger vol overtuiging krachtig naar beneden op de grond. 

De paus pakte een brood en een glas wijn. Hij brak het brood en at ervan.  

Hij schonk de wijn in een beker en nam een slok.  

De rabbijn aarzelde geen moment, pakte een appel en nam er een hap van.  

Toen stond de paus op en zei: "Ik geef het op. Deze man is veel te goed.  

De Joden kunnen blijven in Rome zo lang als ze willen." 

De kardinalen kwamen en vroegen de paus: "Wat is er nu precies gebeurd? Waarom 

heb u zich gewonnen gegeven?"  

De paus zei: "Eerst hield ik drie vingers omhoog als teken van de Drie-Ene God.  

De rabbijn stak een vinger op. Hij herinnerde mij ervan dat er een God is die wij 

beiden dienen. 

Nou, toen ik met mijn hand zwaaien, cirkelend boven mijn hoofd.  

Ik wilde hem laten zien dat God overal is en Heer over de kerk.  

De rabbijn stak een vinger op en wees priemend naar de grond.  

0 ja, dacht ik, God kan inderdaad overal zijn, ook hier en nu aanwezig tijdens het 

debat.  

God is de God van de kerk en de God van de Joden. 

Toen brak ik brood en wijn om de rabbijn te laten zien dat God onze zonden vergeeft.  

Hij pakte een appel uit zijn binnenzak en na er een hap van. Hij zette mij gelijk op 

scherp: de oerzonde in het paradijs is begonnen bij Adam en Eva.  

En tot aan vandaag hebben we daarmee te maken.  

U begrijpt, hij had overal een antwoord op. Wat kon ik doen? " 

 

Nadat het debat tussen de paus en de rabbijn was beëindigd wilde de Joodse 

gemeenschap natuurlijk ook weten wat er precies gezegd was zonder woorden. 

Een hele menigte stond om de rabbijn heen en de schriftgeleerden uit de tempel 

drongen aan: "Houd ons niet langer in spanning: wat is er gebeurd?" 

"Nou", zei de rabbijn, "eerst zei de paus met drie opgestoken vingers dat wij Joden 

binnen drie dagen moesten vertrekken.  

Maar ik stak een vinger op: Oen een gaat er uit Rome weg! 

Toen zwaaide de paus zijn hand als een cirkel om te zeggen dat er in de hele stad geen 

enkele Jood meer mag wonen.  

Ik liet hem duidelijk blijken met een vinger dringend wijzend naar de grond, dat we 

geen stap zullen verzetten." 

"En toen?" 

De rabbijn haalde zijn schouders op en zei: "Ik weet het eigenlijk niet wat er toen 

gebeurde.  

De paus pakte zijn lunch en ik pakte de mijne — en toen gaf hij het ineens op en nu 

kunnen we net zo lang blijven als we willen." 



Een gedachte bij Titus Brandsma 

 

 

 

 


