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Maandag 13.30 uur Rots rapen in de ontmoetingsruimte. 

Er is ook weer een zitgroep voor het vergaarwerk, dus die dat wil is welkom 

Er  is koffiedrinken op woensdag  25 mei in de Leliekerk 

en iedere woensdagmorgen is er ook koffie in de Steeg in dekosterij PKN Wormerveer 

 

Vrijdagmorgen 20 mei is Zr. Agnes Maijer overleden op de leeftijd van 91 jaar. 

Ze is ingetreden bij de Witte zusters van Afrika. 

Vanuit de parochie is zij ondersteund en heeft ook jubilea hier gevierd. 

De laatste jaren woonde ze in het Wereldhuis in Boxtel. 

Vrijdag 27 mei is haar uitvaart waarna zij wordt begraven. 

 

 

Afgelopen zondag 15 mei is Titus Brandsma dan ook officieel heilig verklaard. 

Aanstaande donderdag op Hemelvaartsdag en de zondag daarna in de Martelaren staan 

we stil bij zijn leven. 

Bij zijn bezieling, bij zijn bronnen en hoe dit uiteindelijk leidde tot zijn vasthoudende 

verzet tegen de Nazi’s. ‘Weet waar je staat’, is het thema. 

Er is ook een mooie uitgave verschenen over zijn leven en inspiratie, 

maar dat waren maar enkele exemplaren.  

Ik vond ook een pdf uitgave op de website 

https://www.titusbrandsmavrienden.nl/pdf/2022-01-Titus-Brandsma-Heiligverklaring-

low.pdf 

 

Op donderdag 2 juni is er informatieavond over zijn leven met filmpjes en teksten. 

en op vrijdag 10 juni is er in de Petruskerk een voorstelling over zijn leven. 

Meer informatie in het parochieblad dat deze week verschijnt. 

 

Een goed week toegewenst. 

groet, 

Matthé Bruijns 

 

Dan wordt het deze week ook Hemelvaartsdag.  

Dat betekent dat Pasen al weer 40 dagen achter ons ligt. 
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Wanneer u wel eens mee bent gegaan op Kerkenpad dan herkent u dat in oude kerken 

er soms boven het altaar een luikje in het plafond is gemaakt. 

Onlangs waren de ‘van Rossums’ in Deventer waar ze de Lebuïniuskerk bezochten. 

Wij zijn daar ook geweest en hebben daar het gedachtengoed van Geert Grote, 

grondlegger van de Moderne Devotie, nader leren kennen.  

(Het viel mij op dat Maarten – geen groot liefhebber van het christelijke 

gedachtengoed – uitermate positief vertelde over deze geestelijke 

vernieuwingsbeweging van de 14e eeuw.). 

En daar is dus ook zo’n Hemelvaartsluik.  

Want liturgie is niet alleen woorden maar de Bijbelse verhalen worden ook uitgebeeld 

En een beeld van Christus werd op Hemelvaartsdag dan omhoog getakeld en verdween 

dan uit het zicht van de gelovigen.  

Tien dagen later daalde dan de heilige Geest in de vorm van een duif net zo 

gemakkelijk weer af door het zelfde lui. 

Volgens de van Rossums is dat regelmatig misgegaan en duvelde het beeld naar 

beneden met dodelijke slachtoffers ten gevolge.  

Volgens mij weten ook christenen die geloven in Engelbewaarders dat je ze ook niet 

op de proef moet stellen. Maar dit terzijde. 

 

Hemelvaartsverhalen komen vaker voor. 

Romulus is de stichter van Rome. Over het levenseinde van Romulus wordt 

geschreven:  

'Eens hield Romulus voor de stadsmuur een volksvergadering.  

Plotseling brak er een onweer los, dat de koning in een lichte wolk hulde.  

De wolk dreef weg, Romulus was niet meer op aarde. De menigte stond perplex.  

Maar toen zette ze zich in beweging en huldigde Romulus als de nieuwe God, als 

Vader van de stad Rome. '  

 

De profeet Elia en Elisa gingen samen naar de Jordaan.  

Daar nam Elia zijn mantel, rolde hem op en sloeg ermee op het water.  

Dit verdeelde zich naar links en naar rechts en beiden liepen door de droge bedding 

naar de overkant.  

Daar aangekomen zei Elia tegen Elisa: ‘Doe een laatste verzoek, voordat ik van je 

word weggenomen.’  

Elisa antwoordde: ‘Ik zou graag een dubbel deel van uw geest willen.’  

Elia antwoordde: ‘Je vraagt iets moeilijks, maar als je mij ziet, wanneer ik word 

opgenomen, dan zal je bede verhoord worden; zie je mij niet, dan wordt je bede niet 

verhoord.’ Terwijl zij pratend verder gingen, kwam er opeens een wagen van vuur met 

paarden van vuur, die hen van elkaar scheidde, en in een stormwind werd Elia ten 

hemel opgenomen.  

Elisa zag het en riep uit: ‘Vader, vader, Israëls strijdwagens en zijn ruiterij!’  

Toen hij hem niet meer zag, greep hij zijn kleren en scheurde ze doormidden.  

Vervolgens raapte hij de mantel op die Elia had laten vallen, keerde terug en bleef 

staan aan de oever van de Jordaan; hij nam de mantel van Elia, sloeg ermee op het 

water en riep uit: ‘Waar is de Heer, de God van Elia?’ Weer sloeg hij op het water,  

en nu verdeelde het zich naar links en naar rechts zodat Elisa kon oversteken. 



 

De profeet Mohammed  

Volgens de overlevering verscheen de engel Gabriël op een nacht aan Mohammed om 

met hem naar Jeruzalem te gaan.  

Daar aangekomen bond Mohammed Buraq, een bijzonder rijdier, met een touw vast 

aan een ring in de Westmuur.  

Na een gezamenlijk gebed met enkele profeten, besteeg Mohammed weer zijn rijdier 

en steeg op naar de hemel, waar hij door zeven hemelen reisde.  

In elk van die hemelen sprak hij met een profeet. Ten slotte ontmoette Mohammed 

God in de zevende hemel.  

God zei hem dat de moslims vijftig keer per dag moesten bidden.  

Toen Mohammed met dit nieuws in de zesde hemel kwam, stuurde de profeet Musa (= 

Mozes) hem terug naar God: vijftig keer was te moeilijk voor de gelovigen.  

God antwoordde dat ze maar tien keer per dag moesten bidden. Musa vond dit nog 

steeds te veel.  

Mohammed kwam een derde maal bij God. God reageerde en zei dat ze vijfmaal per 

dag moesten bidden (= salat).  

Toen Mohammed bij Musa kwam, zei die hem dat dit nog steeds te veel was.  

Maar dan zei Mohammed dat hij zich schaamde om nog een keer terug te keren naar 

God en minder te vragen.  

Vanaf dat moment bidden moslims vijfmaal per dag.  

 

 

 

 

  



In dit schilderij van de Spaanse schilder Juan de Flandes, eind 15e eeuw zie je  

een aantal mensen kijken naar boven, naar de voeten van Jezus die opgenomen wordt 

in een wolk.  

Zo letterlijk geeft Juan de Flandes de hemelvaart weer!  

In de tekst van het hemelvaartverhaal staat dat twee mannen in witte gewaden zeggen: 

‘Mannen van Galilea, wat staan jullie naar de hemel te kijken?’  

Maar kijk eens ónder de voeten van Jezus op de rots!  

In het zand, daar zijn zijn voetafdrukken te zien. En dáár gaat het om!  

Om zijn voetafdrukken, zijn sporen, die op aarde te vinden zijn. Ook in ons leven?  

 
 

 

 

 

 

  



Concert Kerk van Krommeniedijk – Zondag 29 mei 2022 
A capella dubbelconcert Fierstemmig en Tri Voti 

Herenkwartet Fierstemmig en damestrio Tri Voti brengt een zeer afwisselend 

programma met (volks)liederen uit alle windstreken en uit verschillende periodes van 

klassiek tot populair.  

O.a. Schumann, Brahms, Ierse/Schotse liedjes tot Gene Pitney.  

Tri Voti bestaat uit Janneke Koehoorn (sopraan), Inge Veldkamp (mezzosopraan) en 

Ella Brandenburg (mezzosopraan/alt).  

Fierstemmig  bestaat uit Peter Trompert (1e tenor), Wim Hondelink (2e tenor), Geert 

Koehoorn (bariton) en Piet Bindt (bas). 

 

Datum : Zondag 29 mei 2022 

Aanvang        : 15:00 uur 

Entree : € 10,- incl. koffie/thee 

Reserveren    : kerkvankrommeniedijk@live.nl/06 - 1035 1954 
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