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We staan aan het begin van de Herfstvakantie, daarom een dubbel nummer van het 

digitale Keitje. 

 

Vorige week donderdag is pater Gerard Noom 87 jaar geworden.  

Afgelopen week hebben we weer geroosterd en zijn naam is daar vele malen 

langsgekomen.  

We feliciteren hem van harte om met zoveel energie en gezondheid deze mijlpaal te 

bereiken. En hopen en wensen hem en ons toe dat hij zo de 100 jaar mag bereiken. 

 

Maandagmiddag wordt het parochieblad De Rots weer geraapt en verspreid over de 

bezorgers.  

U bent welkom in de ontmoetingsruimte vanaf 13.30 uur om een handje mee te helpen. 

 

Deze week is de jaarlijkse grote kerkschoonmaak gehouden. 

Een trouwe groep mensen zijn alle gebouwen doorgegaan om alles weer eens goed 

onderhanden te nemen, spinnenwebben, stof en zand te verwijderen. 

Dank aan de noeste werksters en werkers.  

Hoewel ik daar geen garantie op kan geven vind ik wel dat uw loon groot mag zijn in 

de hemel. 

 

Dinsdag 12 oktober is Dik de Jong overleden op 85 jarige leeftijd.  

Hij woonde samen met zijn vrouw aan de Heiligeweg, waar al vele jaren hij een 

antiekzaak heeft. 

De uitvaartdienst wordt zondagmiddag gehouden om 16 uur.  

De begrafenis is maandag om 10.30 uur aan de Eikelaan. Vertrek lopend bij de kerk 

om 10 uur. 

 

In Memoriam 
Op woensdag 6 oktober is Henk Leering overleden op 86-jarige leeftijd in 

Oostergouw, daar werd hij sinds enkele weken verpleegd.  

Henk werd geboren in Krommenie en heeft daar, op de laatste weken van zijn leven en 

de vakanties na, altijd gewoond, gewerkt en geleefd.  

Hij was de oudste in het gezin Leering. Henk ging werken bij de PTT en werd 

uiteindelijk Hoofdbesteller.  

Dat heeft hij met veel plezier en toewijding gedaan en kende daardoor zeer vele 

mensen.  
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Hij trouwde in 1960 met Ans Smoorenberg en zij woonden op diverse plaatsen in 

Krommenie.  

Vier dochters werden er geboren en groeiden op met veel dankbare herinneringen aan 

hun jeugd.  

‘De jongens komen er vanzelf’ en toen die gekomen waren gingen Henk en Ans naar 

de Grote Beer. 

Ze zijn beiden zeer sociaal voelend zodat vele activiteiten op hun levenspad kwamen.  

Henk was actief bij de katholieke scouting en werd hopman. Hij zong op het kerkkoor 

St. Caecilea, was voorzitter.  

Hij raakte betrokken bij de uitvaarvereniging Geloof Hoop en Liefde  

en onder zijn voorzitterschap maakte GHL de overstap naar uitbesteden van de 

verzorging van de uitvaart. Hij vond het heel jammer dat de uitvaarverenigingen door 

tekort aan bestuursleden in deze tijd overal opgeheven worden.  

Hij heeft 30 jaar de collectes van de kerk geteld.  

Henk hield zich bezig met inkoop, verkoop van kaarsen en het schoonmaken van de 

kaarsenstandaards. Hij liep vele jaren mee met de Stille Omgang.  

De tafel met Rotsrapen waar Henk zat was 

altijd gezellig met mooie verhalen.  

Hij was de trouwe chauffeur en supporter van 

Ans wanneer zij voor moest gaan in de 

Horsten, avondwakes of lectrice.   

Ze genoten samen van zitten op braderieën 

waar zelfgemaakte kastjes werden verkocht, en 

mooie gesprekken werden gevoerd. 

Ze werden opa en oma van kleinkinderen en 

zelfs overgrootouders.  

Moeilijk was het toen hij beperkt werd in zijn 

bewegingen door oogproblemen en 

toenemende benauwdheid door de COPD.   

Een grote slag was het overlijden van zijn 

dochter Anita.  

Twee weken voor zijn overlijden heeft hij nog 

een hele mooie dag gehad met de 

wensambulance:  

Koffie drinken in de Sint Petruskerk met de 

donderdagploeg, een laatste bezoek aan de begraafplaats samen met zijn Anna en 

dochters. 

Op de avond voor zijn verjaardag hebben we hem de ziekenzegen gegeven.  

Hij gaf de sleutels van de kerk aan mij terug en dankte voor het vertrouwen dat hij in de 

parochie had gekregen. 

Met een volle kerk hebben we afscheid van hem genomen.  

Meer dan 1000 gedachteniskruisjes heeft hij met liefde en aandacht gemaakt. Nu stond 

zijn naam erop. De volgende dag is zijn lichaam gecremeerd. 

 

 



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.  

 

En dan zijn er een aantal activiteiten die wat verder weg liggen 
 

 

Het koppel Jos en Marion Noordeloos 

exposeren met de vruchten van vele jaren 

kunstzinnig bezig zijn.  

Ze dachten, ‘Durfus’ – durf eens wat te laten 

zien en kruip uit je comfortzone. 

Marion Noordeloos maakt al ruim 20 jaar 

beelden. Ze heeft met veel enthousiasme zelf 

les gegeven. 

De expositie toont daarnaast fotografie van 

Jos.Zijn onderwerpen kiest hij heel breed; soms 

dichtbij huis, de Zaanstreek  

en portretten van zijn dochters, andermaal is het 

Bretagne of abstracte fotografie, zowel zwart-

wit als in kleur. 

In het Weefhuis, bij de Beeldentuin Lagedijk 

39 in Zaandijk. 

 

 



Lichtjesavond 

De voorbereidingen gaan op stoom.  

Persberichten zijn verstuurd en geplaatst, herdenkingshoekjes zijn gemaakt, 

vergunning is aangevraagd.  

Kaarsen zijn in huis en genoeg glazen potjes . 

Er worden nog mooie extra posters gemaakt met gedichten. 

Reserveren kan vanaf nu via de website van de Petruskerk of via deze link https://st-

petrusparochie.eventbrite.nl/ 

Meer informatie over de avond kun je ook lezen in de Rots die volgende week 

verschijnt. 

Wat hebben we nog nodig ? Extra handjes op de dag zelf en de zaterdag.  

Als er veel handjes zijn, kunnen mensen twee uurtjes helpen en zelf nog deelnemen. 

Op donderdag 4 november is er om 19.30 uur een informatiebijeenkomst voor alle 

vrijwilligers.  

Wil je helpen stuur dan een mailtje met daarin wanneer je kunt helpen en wat je wil 

doen.  

Aanmelden kan via mailadres lichtjesavond@t-mobilethuis.nl.  

 

Hieronder staat een overzicht van de taken en de bijbehorende tijden. Voor ieder wat 

wils       

A 13.00 – 17.00 uur Opbouw begraafplaats en gemeentewerf (plaatsen glazen 

potjes vanaf 15.00 uur) 

B 15.30 -  16.30 uur opbouw schoolplein en inrichting aula 

C 16.15 – 20.00 uur verkoop kaarsen 

D 16.15 – 20.00 uur noteren namen die genoemd worden 

E 17.00-   20.30 uur stille tocht begeleiden met fakkels 

F 16.15 – 20.00 uur toegangscontrole 

G 16.15 – 21.00 uur verkeersregelaar 

H 20.30 – 22.00 uur Opruimen schoolplein, route en aula 

I 09.30 – 11.30 uur ZATERDAG opruimen glazen potjes op begraafplaats 

 

Het beloofd een mooie avond te worden, waar er ruimte is om verdriet te delen  

maar ook om te ervaren dat er altijd iemand naast je staat die achter je staat. 

 

Voor vragen kun je contact opnemen met Elvira Mollee 06-48269444 
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OPERAMIDDAG IN DE KERK VAN KROMMENIEDIJK 

Op zondag 24 oktober is er een sprankelende operamiddag in De Kerk van 

Krommeniedijk.  

Sopraan Mirjam Betjes en tenor Walther Deubel zingen bekende aria’s en duetten uit 

bekende opera’s en  operettes.  

Tevens zullen zij een aantal bekende musicalstukken zingen. Zij worden begeleid op 

piano door Deborah Pardy.  

Zowel Mirjam als Walther zijn bekend van o.a. Una Voce Particolare.  

Zij speelden diverse operarollen en treden al jaren succesvol op in Noord Holland.  

Walther studeerde zang bij o.a. Francis van Broekhuizen en heeft operarollen 

gezongen in o.a. La Boheme en La Traviata. 

Sopraan Mirjam Betjes geniet regionaal bekendheid door de vele optredens in de 

omgeving. Ze speelde hoofdrollen in diverse operettes. 

Aanvang 15:00 uur. Entree € 10,- incl. koffie/thee.  

Reserveren: kerkvankrommeniedijk@live.nl 

Meer informatie en reserveringen via www.kerkvankrommeniedijk.nl 

 

Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s kledingactie  

en steun Cordaid Mensen in Nood!  

 

Actiedag in Krommenie en Wormerveer 

Op zaterdag 6 november a.s. kunt u in Krommenie en Wormerveer  kleding en 

schoenen – die u niet meer draagt, maar waar iemand anders misschien nog wel blij 

van wordt – inleveren. bij de Sint Petrus Kerk aan de Snuiverstraat 2.  

Of in Wormerveer bij het buurtcentrum De Lorzie, Marktplein 3, te Wormerveer. 

 

Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden 

mogen helaas niet worden aangenomen. 
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Ter Overweging bij Missiezondag 

 

Zo spreekt de Heer: 

 

Ik heb je aangesproken bij je naam. 

Ik heb je nodig.  

Kom, Ik laat je niet alleen. 

 

Ik heb je handen nodig 

om anderen bij de hand te nemen 

en door het leven te dragen. 

 

Ik heb je lippen nodig  

om woorden van goedheid te spreken,  

om het verhaal van mijn leven verder te vertellen. 

 

Ik heb je ogen nodig  

om anderen te laten kijken in het verrijzenislicht,  

om te zien waar zij op elkaar zijn uitgekeken. 

 

Ik heb je voeten nodig  

om de eerste stap te zetten naar nieuwe hoop,  

om met nieuwe moed naar de stad van de mens te gaan. 

 

Ik heb je lichaam en je geest nodig  

om allen lief te hebben die je zijn toevertrouwd,  

om het lijden van je medemensen te helpen dragen. 

 

Ik heb je nodig, mijn vriend,  

om mensen die gevangen zitten in zichzelf 

te bevrijden van alles wat hen bedrukt. 

 

Kom dan, ga op weg,  

je bent gezonden om uit te varen  

naar een land dat Ik je zal wijzen. 

 

 
 

 


