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Afgelopen dinsdag was er bedevaart naar Heiloo.  

De dag begon met zon, maar in de middag kwamen er buien voorbij die in de tijd van 

Noach niet hadden misstaan.  

Het is een coronamaatregel dat de wijwaterbakjes leeg moeten zijn, 

maar daar was de meteorologische hemel het dus duidelijk niet mee eens. 

De paden veranderden in een modderpoel.  

Er is een actie gehouden om de paden te verharden en de benodigde 30.000 euro is 

binnen.  

Dus volgend jaar hoeven de schoenen niet meer ontmodderd te worden.  

We gaan er van uit dat dan de zon weer schijnt. 

Het was heerlijk om weer te kunnen zingen, wat vorig jaar beperkt bleef tot zingen 

buiten van twee Marialiederen. 

Kaarsen zijn opgestoken, intenties gebeden. Dit was de 65e maal dat de KBO van de 

parochie deze bedevaart organiseerde! 

  

Dan is er de komende week Grote Kerkschoonmaak. 
Vier ochtenden om het grote werk te doen en die hoekjes en gaatjes mee te nemen 

die anders worden overgeslagen. 

Ook hier geldt vele handen maken licht werk.  

De animo is de laatste jaren helaas tanende, maar noeste werksters uit Wormerveer 

maken het tot een daadkrachtige groep.  

En vanmiddag in de Acht Staten voorgaande hoorde ik dat Lucia Floris – Konijn zelfs 

uit Wormer komt meehelpen en ook Ton Klos komt uit Wormer. 

Dus welkom dames en heren uit de Petrusparochie!!! 

  

Op 10 oktober is er een intentie uitdankbaarheid bij gelegenheid van het diamanten 

huwelijk van Jan en Ria Moed-Rouwendaal.  

Zestig jaar geleden spraken zijn hun trouwbelofte uit in de St. Petruskerk. 

Later woonden ze vele jaren in Zaandam, maar met de bouw van Willis keerden ze 

terug naar Krommenie.  

En Ria werd een trouw medewerkster bij het koffie schenken.    

Van harte gefeliciteerd met dit bijzondere huwelijksjubileum en op naar briljant. 
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Herdenkingsdienst 

Zondagmiddag om 14 uur is er een herdenkingsdienst in de Petruskerk voor Pim 

Gorter.  

Het afscheid vond in juli in besloten kring plaats vanwege corona. 

Met licht, muziek en woorden willen hem gedenken.  

Als parochie staan we ook dankbaar stil bij het vele (ook technische) wat Pim  voor de 

gemeenschap en het kerkgebouw heeft gedaan. 

Na afloop zal zijn gezin zijn urn gaan begraven. 

  

Overleden 

Woensdagmiddag is Henk Leering op 86 jarige leeftijd overleden.  

Hij woonde met zijn vrouw Ans in de Grote Beer, maar werd de laatste weken 

verpleegd in Oostergouw.  

Henk is zijn leven lang actief geweest in de Petrusparochie op vele terreinen.  

De laatste jaren werd hij door longproblemen beperkt in wat hij graag deed. 

Veertien dagen geleden kwam hij met de Wensambulance naar de Petruskerk  

om nog eenmaal koffie te drinken met de donderdagmorgen mensen,  

een kaars op te steken en de begraafplaats te bezoeken. 

Woensdagavond 13 oktober om 19.30 uur zal de uitvaartdienst voor hem plaats 

vinden. 

  

In memoriam 

Zondagmorgen 26 september heeft Tony van der Laan – Rozemeijer haar leven 

teruggegeven aan haar Schepper.  

Zij werd op 26 januari 1936 geboren in Wormer en gedoopt in de Maria 

Magdalenakerk. 

Daar trouwde ze op 25 november 1959 met Jur van der Laan.  
 

Hun eerste huis werd de Oranjestraat in 

Wormerveer,  

maar na 4 jaar verhuisden ze naar het 

Krommenieërpad bij de eierhandel van Van der 

Laan. 

Vijf kinderen werden er uit hun liefde geboren.  

De kleine Kees overleed op de leeftijd van twee 

jaar, een levenslang gevoelig plekje in hun leven.  

Een zoon en drie dochters groeiden erop. Het werd 

een gevuld leven van werken en dienen.  

Zorg en liefde voor hun opgroeiende gezin, moeder 

die voor wat lekkers en gezelligheid zorgde,  

die de telefoon aannam, de deur opendeed voor het 

bedrijf en ‘kantinemevrouw’  was in een eindeloze 

hoeveelheid koffie.  

Ze kon goed naaien en deed dat met veel toewijding en plezier.  

Er was ruimte voor familie, vriendinnen en vrienden.  



Toen er kleinkinderen waren hebben ze daar ontzettend van genoten.  

Veel met hen ondernomen, ze kwamen logeren en opa en oma gingen ook uit logeren.  

Het leven is in dankbaarheid ook gevierd op sleutelmomenten als 

huwelijksverjaardagen, maar ook in de feestdagen van het jaar. 

Er was naast gezin en bedrijf ook ruimte om actief te zijn bij de Zonnebloem, koffie te 

schenken in de Acht Staten.  

En natuurlijk nam de O.L.V. Geboorte parochie een belangrijke plaats in binnen het 

gezinsleven.  

De kerkmuziek en de kerkgang vormde een onderdeel van de familie. In 2019 werd 

het diamanten huwelijksfeest gevierd.  

Daarna kwam een moeilijk moment in hun leven toen de dagelijkse zorg voor haar 

man overgegeven moest worden aan De Rietvelden.  

Maar in de weekenden kwam hij thuis.  

Ze kreeg een nieuwe heup, want die was door haar actieve bestaan aan vervanging toe,  

ondanks de pijn maakte ze haar vertrouwde rondje van ‘brug tot brug’ met een 

vriendelijke groet en een praatje.  

Maar toen gaf haar hart het op.  

Ze kwam thuis waar ze beiden de ziekenzegen kregen en ze rustig is overleden.  

‘Daar alleen kan liefde wonen, daar alleen is ’t leven goed. Waar men blij en 

ongedwongen alles voor elkander doet.’ 

Vanuit een volle Maria Magdalenakerk is Tony uitgeleide gedaan, met mooie woorden 

van haar kinderen en kleinkinderen: ‘een ode aan hun moeder’.  

Met muziek en liederen waar ze van hield met zoon Piet op de orgelbank.  

Met bloemen voor Maria uit dankbaarheid voor een gezegend leven. 

Daarna is haar lichaam gecremeerd.  

Matthé Bruijns 

  

Missio Wereldmissiemaand  oktober 2021  
  

In het weekend van 16 en17 oktober houden we de collecte voor Missio..  

Dit jaar brengt Missio de kerk van Guinee in West-Afrika voor het voetlicht.  

  

Jonge kerk  

De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste christenen wonen in het 

zuiden van het land.  

De eerste bisschop investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van catechisten. 

Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinee verlaten.  

Er zijn dan nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het 

geloof levend gehouden  

in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré.  

In de laatste decennia is de situatie voor de kerk veel verbeterd.  

De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een caritas opgebouwd en is actief 

in de gezondheidszorg.  

  



Vrouwen en kinderen  

In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer actief, de  

Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder.  

Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen 

en opvanghuizen.  

De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen.  

De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen. 

Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters steunen.  

  

  

We lezen dit weekend in de kerk het verhaal van der rijke jongeling. 

U weet wel de man die alle geboden onderhield en Jezus wilde volgen, maar al zijn 

bezit te verkopen en aan de armen te geven was een stap te ver voor hem.  

  

Het verhaal van de marktkramers 

Er waren eens twee handelaars die naar de jaarmarkt gingen. 

Zo'n markt trekt heel wat volk. 

 
En - zo zijn handelaars nu eenmaal – daaraan valt flink wat te verdienen. 

Ze laadden allebei hun kar bomvol groenten en fruit,  

zelfgemaakte fruitsappen, tomatenpuree, enz…  

Ze vertrokken 's morgens voor dag en dauw  om tijdig op het marktplein te zijn. 

 

De weg naar de stad liep onder drie bruggen. 

Toen de eerste handelaar bij de brug kwam  

zag hij van ver hoe laag die wel hing, en hoe hoog zijn kar geladen was. 

Hij keek en keek, en maakte zichzelf wijs dat de waren op zijn kar  

echt niet te hoog opgestapeld waren. 

En hij dacht: "Als er toch iets zou afvallen, dan zal het maar een heel klein beetje zijn." 

De handelaar zette er vaart achter.  

Maar bij de brug kraakte zijn wagentje en pardoes… 

bijna álle dozen en flessen vielen van de kar! 



De flessen waren stuk, de groenten vielen in het slijk en de tomatenpuree lag zomaar 

op de straat.  

Daar had niemand nog iets aan. 

Met het weinige dat de handelaar wist te redden, reed hij verder naar de markt,  

onderweg luid vloekend om zoveel tegenslag. 

 

De tweede handelaar zag de brug ook al van ver. 

Hij keek naar zijn kar en naar de brug  en telde hoeveel dozen sap er teveel op zijn kar 

stonden.  

Hij stapte uit en haalde wel tien grote dozen weg. 

Hij gaf ze aan de mensen die voorbij kwamen gereden. 

"Hier, neem maar mee, gratis, want ik heb geen tijd om alles weer op te laden,  

er komen nog twee bruggen en dan kom ik vast en zeker te laat op de markt." 

Zo raakte de handelaar onder de brug door, en ook onder de tweede en de derde. 

Niets viel op de grond, want zijn kar was niet meer te hoog geladen. 

Op het marktplein gekomen kon hij heel veel verkopen  van alles wat hij had 

meegebracht. 

En spijt van de goederen die hij had weggegeven heeft hij nooit gehad.  

  
 

  
 


