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De collecte voor de Nederlandse missionarissen met Pinksteren heeft een bedrag van  

€ 500,60 opgebracht. Dank aan alle goede gevers. 

 

Woensdagmorgen is er koffie drinken in de Leliekerk en in de PKN in Wormerveer. 

 

Dit weekend vieren we Sacramentsdag. In ons omringende landen werd dit op 

donderdag al gevierd. Maar Nederland is sinds de Reformatie niet meer zo goed in 

christelijke feesten als vrije dagen te vieren. 

In de Middeleeuwen waren er door alle feesten meer ‘vrije’ dagen dan nu met 

vakantiedagen.  

Volgende week zondag is er Eerste Communie.  

Vijftien kinderen bereiden zich voor uit Westzaan, Wormerveer, Wormer, 

Krommeniedijk, Assendelft en Krommenie. 

 

Hennie Zijlmans heeft donderdag de zalving met de olie van de zieken ontvangen in 

verpleeghuis Guisveld. 

Victor Wirschuleit uit Wormerveer is op 72 jarige leeftijd overleden. Zijn afscheid is 

in het crematorium. 

 

Vrijdag 10 juni is Nel Groen – Duinmaijer overleden in haar huis aan de van 

Hogendorpstraat op de leeftijd van 90 jaar.  

Vrijdag 17 juni was haar drukbezochte uitvaartdienst waarna haar lichaam is begraven.  

 

Zaterdagavond voor Pinksteren op 4 juni is Tiny Ebbenhorst – Voermans overleden in 

de Acht Staten. 

Zij werd 83 jaar geleden geboren in het Noord-Limburgse Horst.  

Zij ging werken in een sanatorium. Ze leerden Jan Ebbenhorst kennen en trouwden 

elkaar in 1964.  

Door Jan zijn werk als vrachtwagenchauffeur kwamen ze naar de Zaanstreek.  

Ze woonden eerste op een woonark, maar toen er ook een tweeling werd geboren 

verhuisden ze met zijn vijven naar de Vondelstraat en later Piet Heinstraat.  

Ze waren betrokken bij het verenigingsleven: bij de klaverjasvereniging De Pit, bij de 

biljartvereniging waar Tiny achter de bar stond.  

De kerk nam een centrale plaats in hun beider leven in. Jan was vele jaren koster in de 

Onze Lieve Vrouwe Geboorte kerk. 

En Tiny maakte zich dienstbaar op vele terreinen.  

Ze maakte de kleding voor de misdienaars en acolieten.  
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En leidde hen op en begeleidde hen op een meelevende en liefdevolle wijze. 

Ze was lector met haar heldere stem. Ze droeg graag haar lectorengewaad wanneer ze 

in functie was.  

Ze kon lekker koken en was een gezellige gastvrouw bij de kookclub de Smulpaap.  

En ook kaartte ze bij de Katholieke Bond van Ouderen waar ze ook penningmeester 

van werd. Met haar lieve karakter wist ze velen te binden. Gezondheid is kwetsbaar en 

ze hebben zo samen heel wat meegemaakt.  

De eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat ze een vermogen in rook heeft doen opgaan 

met haar sigaretten. 

Na het overlijden van Jan in 2017 werd duidelijk dat Alzheimer ook haar geest was 

binnengedrongen.  

En eind december 2018 ging ze naar de Acht Staten. Daar vond je haar vaak buiten 

naast de deur op haar vast stoel met een sigaret.  

Ze vond het fijn om aan activiteiten deel te nemen en ook bij de kerkdiensten was ze 

trouw aanwezig.  

Maar haar lichaam was op en hand in hand met haar zoon Ton en schoondochter Joke 

is ze over de grens heengegaan. 

In een kerkelijke uitvaartdienst in het crematorium hebben we haar lichaam uitgeleide 

gedaan.  

Dat zij mag zijn bij haar Heer die zij altijd zo trouw heeft willen dienen. 

Matthé Bruijns  

 

 

Even een berichtje over de maandelijkse wandeling in en om Krommenie: 

Wandelen met SVK 

 

Wandelen in de polder achter Krommeniediik  

23 juni 2022 , vertrek 10 uur vanaf Tante  Tee 

Een mooie wandeling door de rustige natuur achter Krommeniedijk met zijn vele 

vogels, en wellicht met een beetje geluk nog klein wild.  

Neem wat te drinken mee, want er zijn geen koffieadressen. 

André van der Ende.  

 

 

Concert Kerk van Krommeniedijk 

Zondag 26 juni 2022 

 Een selectie van de finalisten van het Jan Pasveerconcours 2022 doen mee aan dit 

concert. 

Jonge muzikale toptalenten van muziekschool Fluxus spelen op deze middag de 

sterren van de hemel. 

Jaarlijks krijgen zij een podium in de Kerk van Krommeniedijk.  

Genieten met een grote G van aanstormend talent! 

Grote winnaar van de Jan Pasveerprijs 2022 was Anna Reinhold op piano.  

Overige prijzen waren voor het duo Lucy Boeren (17) viool en Jytte Balm (16) 

altviool, Venna Fassaert (20) piano, Sijbrand Jelle Loot (16)  



klassiek gitaar en de ‘boyband’ Elevate. De publieksprijs ging naar de 9-jarige Rino 

Kolman voor zijn geweldige optreden op marimba en drum.  

Tevens prijzen voor  Zaans Klarinet Kollektief, Julia de Graaf (17) klarinet, Milou de 

Bruin, (16) piano, Karim Abd Adin (18) en Thies de Boorder (15) cello en Caya van 

Dalen(20) zang. 

Aanvang: 15:00 uur.  

Toegang vrij. Wel collecte!  

Reserveren : kerkvankrommeniedijk@live.nl  06-10351954 

 

65-plus? Kom naar de Zaanse Zomerbus! 

Wat betekent het voor u om ouder te worden in de wijk of het dorp waar u woont? 

Waar denkt u dan aan? Heeft u vragen?  

Praat erover met leeftijdsgenoten en mensen die zich bezighouden met ouderenbeleid.  

Dat kan in juni en september, tijdens de tour van de Zaanse Zomerbus. 

De Zaanse Zomerbus brengt informatie over wonen, zorg, ontmoeten en bewegen bij u 

langs in de wijk. 

U kunt praten over wat u  bezighoudt.  

Wilt u informatie, heeft u vragen of wilt u van gedachten wisselen over onderwerpen 

als prettig wonen,  

gezondheid, mensen ontmoeten, geld besparen en veiligheid, komt dan langs. 

De koffie en thee staan klaar! 

Hieronder ziet u op welke dagen in juni de bus langskomt en waar.  

Buiten staan tafels en stoelen voor u klaar. In september staan we in andere wijken. 

21 juni Krommenie, Rosariumplein van 13.00 – 17.00 uur 

We hopen u daar te zien! 

Kijk ook op www.langerthuiswonen.zaanstad.nl/zaanse-zomerbus  

voor de laatste informatie over de Zaanse Zomerbus, de deelnemende partijen en 

eventuele wijzigingen. 

 

Zaanstad kent veel organisaties die Zaankanters helpen oud te worden in hun eigen wijk.  

Die werken samen in het zogenoemde ‘Stedelijk aanjaagteam’. 

Samen weten we daar veel over zorg, wonen, bewegen en ontmoeten.  

Maar we willen altijd meer weten van ouderen zelf.  

Daarom komen we deze zomer langs om te praten over wat u bezighoudt.   
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