
HET KEITJE  14 en 15 mei 
 

Uitgave van de St.Petrusparochie  

www.st-petrusparochie.nl  

e-mail: petrusvis@planet.nl 

facebook: St.Petrusparochie 

 

 

Een van de schilderijen uit de Martelaren van 

Gorcum in Koog aan de Zaan,  

Christus aan het kruis, heeft, na de sluiting 

van de kerk,  

de interesse gewekt van de H. Antonius van 

Paduakerk te Musselkanaal.  

Een dusdanige interesse dat de heer Deuling, 

een van de vele vrijwilligers daar,  

een aantal weken geleden met zijn auto de 

reis van Musselkanaal naar Krommenie heeft 

gemaakt om het schilderij op te halen.  

Alleen tevergeefs, doordat het Museum 

Catharijneconvent de verkeerde maten had 

doorgeven paste het schilderij niet in de auto.  

Dus ging de heer Deuling weer met een lege 

auto terug naar Musselkanaal. 

 

Tijdens de actiedag vertelde Matthé mij dit verhaal.  

En dat kreeg voor mij een persoonlijk tintje.  

Ik heb namelijk mijn 1e Communie gevierd in de Martelaren van Gorcum,  

en mijn vorig jaar overleden moeder komt uit Musselkanaal,  

was in haar jeugd trouw bezoeker van de kerk daar,  

en heeft haar 1e Communie, Vormsel maar ook haar huwelijk daar gevierd. Ook mijn 

opa en oma, en nog veel meer familieleden vierden regelmatig in deze kerk. Dat in 

gedachten, en gekoppeld aan mijn Zaanse eigenwijsheid, heb ik met de heer Deuling 

contact gezocht en hem vertelt dat we het schilderij wel wilden komen brengen.  

En aldus is inmiddels geschiedt.  

http://www.st-petrusparochie.nl/
mailto:petrusvis@planet.nl


Vorige week zaterdag hebben we het schilderij in 

onze auto geladen, wat na veel passen, meten, en 

doorzetten is gelukt.  

Daarmee zijn we naar Musselkanaal gereden  

en hebben hem afgegeven bij een zeer gelukkige heer 

Deuling. Terwijl wij onderweg terug waren naar de 

Zaanstreek, kregen we al een foto gestuurd van het 

schilderij op zijn nieuwe plek.  

Dus, mocht u binnenkort een keer in het mooie 

Groningen komen, neem zeker even een kijkje in de 

kerk van Musselkanaal om natuurlijk het schilderij,  

maar ook het fraaie interieur van die kerk te 

bewonderen. 

Richard Bleeker 

 

In Memoriam 

Woensdagmorgen 4 mei is pastor Joop Stam overleden op 87-jarige leeftijd.  

Vele jaren is hij met plezier voorgegaan in de eucharistievieringen in de parochies van 

de Petrus en de Martelaren van Gorcum.  

Hij groeide op in een arbeidersgezin in IJmuiden en Velsen-Noord en is altijd trouw 

gebleven aan zijn wortels.  

In 1961 werd hij priester gewijd en na enkele 

jaren Texel keerde hij terug als 

bedrijfsaalmoezenier naar de IJmond. 

Daar was hij van harte verbonden met vele 

gezinnen. Toen van Gelder papierfabriek in 

Velsen moeilijke jaren doormaakte was hij steun 

voor velen. 

 

In 1982 ging hij als pastor naar Amsterdam-

Oost.  

Ik vroeg of ik stage bij hem mocht lopen 

(En daar ontmoeten Gerda en ik elkaar, was hij 

kerkelijke getuige van ons huwelijk,  

zo bijzonder kan de levensweg lopen). 

Ik vroeg of ik stage bij hem mocht lopen. 

Het was een moeilijke maar boeiende tijd.  

De oude volksparochies liepen leeg, de 

kerkgebouwen werden veel te groot en te duur en er was een overgang naar nieuwe 

onopvallende kerkjes in de wijken. Hij was bescheiden, zorgzaam en zeer betrokken 

bij wat mensen meemaken. Voor iedereen had hij een luisterend oor. Een echte pastor 



was hij. Op zeer gelovige wijze inspireerde hij mensen en getuigde hij van de liefde 

van God. God is meer buiten het kerkgebouw te vinden dan daar binnen. 

Daar is hij herkenbaar in mensen in hun verhalen van geluk en verdriet. 

De Bijbel is voor hem een diepgaande bron van inspiratie geweest.  

 

Er volgden in de jaren daarna veel benoemingen overal in de stad.  

Hij werd deken en pastoor van de Nicolaaskerk van waaruit hij ook bekend werd van 

de televisie-uitzendingen. Joop heeft altijd een lerende houding gehad: ‘Ik loop hier 

stage’ was een gevleugelde uitdrukking van hem. Hij meende het en maakte het waar.  

Hij had nooit een ‘ik weet het en ik ben hier de baas’ mentaliteit.  

Soms was hij veel te bescheiden en was zijn pastorale hart te groot. Daar heeft de Kerk 

gebruik en misbruik van gemaakt. Velen hadden hem als bisschop gewenst.  

 

Hij was in de laatste fase van zijn leven betrokken bij de gemeenschap van St. Egidio 

in de vermaarde Mozes en Aäronkerk met hun aandacht voor dak-, thuislozen en 

mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving.  

Zijn hart gaf al heel wat jaren beperkingen, dat was ook de reden dat hij niet meer 

buiten de stad voorging.  

Hij was in afwachting van een nieuwe hartklep, maar na plaatsing van een pacemaker 

gaf zijn goede grote hart het op. Pastor Joop Stam voelde zich verbonden met de orde 

van de Karmel met haar gevoeligheid voor mystiek en grote verering voor Titus 

Brandsma. Op onze bedevaarten heeft hij daar ook over verteld.  

Zijn heiligverklaring op 15 mei maakt hij hier niet meer mee als bestuurslid van de 

Vrienden van Titus Brandsma.  

Hij kijkt nu samen met Titus door een gaatje in de hemel naar beneden, want dat Joop 

in de hemel is wil ik graag geloven, anders maak ik / maken wij  ook geen schijn van 

kans.  

 

Op allerlei websites, zoals https://kro-ncrv.nl/joop-stam-overleden, zijn mooie 

woorden over hem te vinden, en hij is daar afgebeeld zoals je hem bijna nooit 

tegenkwam. 

In ons fotoboek vond ik deze foto van Mgr. 

Stam: achter de kinderwagen met Lianne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Via deze link is zijn uitvaart terug te zien: 

https://www.youtube.com/watch?v=RG4TiAp2e5g 

Matthé Bruijns 

https://kro-ncrv.nl/joop-stam-overleden
https://www.youtube.com/watch?v=RG4TiAp2e5g


In memoriam Ankie Kamp – van Vlissingen (77jr) 

 

Op de avond van 4 mei 2022 is Ankie 

Kamp – van Vlissingen overleden.  

Ankie werd 77 jaar. Ze werd geboren in 

Beverwijk als jongste in een warm, 

katholiek gezin van 7 kinderen.  

Al dansend ontmoette zij Theo Kamp, 

die werkte bij Drukkerij Meijer in 

Wormerveer.  

Ze trouwden op 25 maart 1965 en gingen 

wonen aan de Zwaanstraat in 

Wormerveer.  

Daar werden hun beide dochters, Astrid 

en Miranda, geboren.  

5 Jaar later verhuisden ze naar de 

Vioolstraat, vlak achter de OLVG.Kerk.  

Een gezellig, gastvrij huis met lieve 

ouders: een vrolijke, zorgzame moeder 

en een handige, sportieve vader die altijd 

klaar stonden voor hun meiden en in 

alles met hen meeleefden.  

De liefste oma van de wereld werd zij voor Naomi en Jeffrey.  

Het kerkelijk leven en heel het parochiegebeuren, nam een grote plaats in het leven 

van Ankie en Theo.  

Ook wanneer Theo koster of lector was, zat Ankie trouw op hun vaste plaats in de 

kerk. 

Haar grote geloof en liefde voor Maria, heeft haar door menig moeilijke tijd heen 

geholpen.  

Op bedevaart naar Lourdes, Kevelaar, het Putje in Heiloo  

of  de Mariakapel bij de kerk, waren dé plekken waar zij graag een kaarsje opstak.  

Na de sluiting van de OLVG.kerk, vonden zij ook in de St.Petruskerk hun eigen 

plekje. 

Ankie was super creatief en had altijd wel iets te knutselen onder handen.  

Haar grote familie- en kennissenkring werden verrast met eigengemaakte 3-D-kaarten,  

gehaakte kerstversiering of zelf opgemaakte plantenbakje.  

“Van het concert des levens, krijgt niemand een program”, was haar lijfspreuk.  

Helaas in de dagen rond hun 50jarig huwelijksjubileum kwamen de eerste barstjes in 

haar geheugen.   

Alzheimer sloop er stiekem in en nam gaandeweg bezit van haar gedachten.  

Theo werd haar o zo toegewijde mantelzorger, en niemand had dit beter kunnen doen!  

In al haar kwetsbaarheid en opgelopen butsen in haar leven,  

bleef Ankie altijd de belangstellende vriendelijke en sociale vrouw.  

Toch werd thuis wonen een te zware taak. In de Groene Arend kwam een plekje vrij.  

Maar eerst gooide corona roet in het eten en begin maart trof Theo een ernstig 

herseninfarct.  



Een heel zware tijd brak aan, die zij met dagelijkse hulp en zorg van hun dochters en 

vele opgestoken kaarsjes, probeerden door te komen.   

Ondanks alle zorg ging Ankie ineens snel achteruit.  

Op 3 mei heeft zij het sacrament van de zieken ontvangen.  

Na een nacht van waken rondom haar en omringd door de kring van allerliefsten, 

hebben engelen haar, bevrijd van alle pijn,  

de volgende avond verder gedragen naar Gods Hemeltuin.  

Na de uitvaart in de St. Petruskerk, hebben wij haar lichaam begraven op de 

Begraafplaats aan de Noordsterweg in Wormerveer.  

Rust in Gods Vrede. 

Ria Casalod, pastor 

 

 

De parochie ontving een rouwkaart van Truus Keijzer 

– van Til.  

Ze woonde heel lang, eerst met haar man Nico en 

gezin aan de van Bloisstraat. 

‘Herinner mij niet in sombere dagen. 

Herinner mij in de stralende zon. 

Herinner mij hoe ik was, toen ik alles nog kon’. 

 

Ze is op 6 mei in verpleeghuis Guisveld overleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de Koogerkerk in Koog aan de Zaan wordt een Nieuwsbrief verspreid met 

berichten vanuit de Zaanse Kerken over wat wij kunnen doen voor vluchtelingen uit de 

Oekraine:  

 

Benefietconcert voor Oekraïne 15 mei 2022 “In love together”  

Een ieder wil zijn of haar steentje bijdragen om de Oekraïners te helpen.  

Zo kwam Viktoria Pankratova met het voorstel om een Benefietconcert te gaan 

organiseren.  

Tijdens de verkiezingen kwam zij bij het Apostolisch Genootschap Zaandijk binnen 

lopen en gaf haar kaartje af, met de vraag  

of er misschien in het gebouw een concert kon plaatsvinden met de opbrengst voor 

Oekraïne. 



Na overleg met elkaar is er gekozen om het concert plaats te laten vinden in het prachtige 

gebouw van het Apostolisch Genootschap in Zaandam, met een geweldige akoestiek. 

Behalve Viktoria met Victoria Vocaal Studio, zullen ook Irina Bogdanova (piano), 

Filippo Castelazzi (gitaar), Larisa Belous (beeldende kunst) 

en een koor van het Apostolisch Genootschap Zaandijk deelnemen aan dit concert. 

Toegang is gratis, er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd, waarvan de opbrengst 

geheel naar de vluchtelingen gaat. Zie ook bijgevoegde flyer. 

Zondag 15 mei 2022, Inloop 15.00 uur, na afloop is er gelegenheid voor een hapje en 

een drankje. 

Adres: Apostolisch Genootschap, Oostzijde 82, Zaandam. 

Meer informatie bij: Marja Geldof, 06 – 1269 0341, marjageldof@gmail.com   

 

Wat gebeurt er in de gemeente Wormerland. 

Op woensdag 23 maart jl. hebben vrijwilligers van de IPCI Zaanstreek en de Maria 

Magdalenakerk in Wormer zes fietsen overgedragen  

aan de coördinator Welzijn WonenPlus Wormer voor de bewoners van de 

flatwoningen aan de Gele Lisstraat in Wormer.  

Dat waren 4 damesfietsen, 1 herenfiets en 1 kinderfiets, die tot maart 2020 (begin 

Coronapandemie) werden gebruikt voor fietslessen aan allochtone inwoners van 

Wormerland.  

Iedereen heel blij en dankbaar, want hiermee is de actieradius voor de vluchtelingen 

een stuk groter geworden. 

Inmiddels zijn zeven door de gemeente Wormerland toegewezen woningen bewoond 

door gezinnen met kinderen.  

De 3 door ons geschonken wasmachines worden keurig gedeeld door de bewoners.  

Ook dit blijkt een praktische oplossing die goed werkt. Tot zover de berichtgeving uit 

Wormer. 

Hartelijke groeten, 

Gerard Schavemaker 

secretaris IPCI Zaanstreek 
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Theatervoorstelling: ‘Alle Zeven Goed’ 

 

‘Ik probeer als een goed mens te leven’, zo wordt vaak gezegd.  

In de Bijbel staan zeven suggesties hoe je dat kunt doen:  

Vreemdelingen, onderdak geven, hongerigen voeden, gevangen bezoeken en nog 

andere ‘werken van barmhartigheid’.   

De ervaren theatermaker Kees Posthumus werkt deze zeven suggesties uit met een 

knipoog naar de actualiteit, afgewisseld met muzikale intermezzo’s.   

De voorstelling duurt een uur en na afloop is er tijd voor een drankje.  

U bent welkom op vrijdagavond 20 mei om 19.30 uur in de Doopsgezinde Vermaning, 

Westzijde 80 te Zaandam.  

Toegang 5 euro.  

 
 


