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Zaterdag vervalt de viering ivm de Startdienst op zondag. 

Blijf Vertrouwen is het jaarthema dat we in het werkjaar 2022-2023 met ons 

meedragen. 

De gevolgen van het coronavirus hebben ons hard geraakt met op het terrein van onze 

sociale contacten. 

Nu komen de gevolgen van oorlogen in de wereld en ons omgaan met de aarde in alle 

hevigheid op ons af.  

Ieder woord eindigt met crisis: stikstof, energie, asiel, milieu.  

Dit geeft veel onzekerheid en maatschappelijke onrust. 

Wanneer Jezus op bevrijdende wijze rondgaat zegt hij steeds weer woorden als: Je 

geloof heeft je gered en blijf vertrouwen. 

Jezus ziet mensen op de levensweg en raakt hen aan met zijn lijf en met zijn hart. 

Wij gaan op weg met dit jaarthema: blijf vertrouwen 

Woorden die getuigen van het visioen dat de Bijbel doordrenkt en dat vergezicht mag 

met ons meegaan. 

We worden gezien. God gaat met ons mee. 

 

Afgelopen week werden de mensen die nog een krant lezen. (dat worden er steeds 

minder) in het Noord Hollands Dagblad opgeschrikt door een bericht dat bisdom 

Haarlem binnen 5 jaar 99 kerken sluit. 

Nu was er zaterdag 8 september een dag voor Kerkbesturen in Heiloo waar deze 

boodschap zou zijn gebracht. 

Op de website van de bisschop lees ik een gepassioneerd verhaal over zorgen en 

mogelijkheden, maar nergens iets over 99 kerken die gesloten moeten worden binnen 

5 jaar.  

Dat schijnt een andere bisdom medewerker die dag gezegd te hebben.  

Tot op heden hebben de parochies er geen enkel bericht op papier of digitaal over 

ontvangen, alleen dit bericht via de krant.  

Nu zeggen we al lang dat de soep nooit zo heet wordt gegeten als hij wordt opgediend. 

En in de Zaanstreek hebben twee parochies de laatste twee jaar uit eigener beweging 

de keuze gemaakt om hun kerkgebouw af te stoten.  
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Maar dat er iets moet gaan gebeuren is duidelijk.  

Zeker nu het verwarmen van onze reusachtige gebouwen een kostbare zaak gaat 

worden. 

Afgelopen zondag tijdens de Openluchtdienst die vanwege de Zondvloed buiten in de 

Petruskerk werd gehouden bleek dat samen vieren enorm begeesterend werkt. 

De collecte tijdens deze dienst bestemd om Oekraïense vluchtelingen in de Zaanstreek 

te ondersteunen leverde het mooie bedrag van € 695 op. 

We nemen in ieder geval ons jaarthema mee en daarmee de woorden van Jezus: 

Je geloof heeft je gered. 

 

Woensdag Koffiedrinken in de Leliekerk 

en Kosterij Noordeinde in Wormerveer 

 

De kunst van het samenleven 

Vrijdagavond 23 september in de Vredesweek bent u welkom voor een bijzondere 

ontmoetingsavond tussen Christendom en Islam.   

Dit vanuit de gedachte dat we in Nederland samenleven als mensen met verschillende 

achtergronden.  

En dat interesse en wederzijdse 

belangstelling de beste weg is om 

het samen goed te hebben.   

U maakt deze avond kennis met 

twee tijdgenoten uit de dertiende 

eeuw  

die beiden door God geraakt 

waren: Franciscus van Assisi en 

Mevlana Rumi.   

Hoewel zij elkaar nooit ontmoet 

hebben zijn er veel raakpunten in 

hun diepe geloofservaringen.   

Kok Klever zal u inleiden in de 

enorme bevlogenheid en het door 

God geraakt zijn van Franciscus 

van Assisi.   

En Paul Buys laat u enkele korte en 

mooie teksten van Roemi horen.  

U hoort een Islamitische 

gebedsoproep en er zal een klein 

stukje uit de Koran gereciteerd 

worden. 

Ook zal de grootmeester 

Abdulkadir Dikisi een Sema (Derwish) dans uitvoeren.  

 



Het programma duurt van 19.30 uur tot 21.00 uur.   

Daarna is er een gratis Turks buffet voor iedereen!   

Vanaf 19 uur kunt u tekeningen bekijken die door kinderen uit een 

asielzoekerscentrum zijn gemaakt.  

Na afloop is er koffie en thee met baklava.  

De avond wordt u aangeboden door de Raad van Kerken Krommenie Assendelft,  

de Stichting Animo en de stichting Burgerhart Amsterdam.  

U bent welkom in de Petruskerk, Snuiverstraat 2 te Krommenie. 

 

( Bij de afbeelding.  Franciscus ontmoet de sultan. Maria van Jesse kerk in Delft.  

Dit is ook een Franciscanenkerk.  

Bezocht tijdens ons kerkenpad in 2007. Foto Ko Schuurmans.) 

 

 

 

 
 

 

 

Vredesweek 2023  

Deurcollecte zondag 25 september 

We bevinden ons in een tijd van nieuwe dreigingen, een veranderende wereldorde en 

toenemende militarisering en geweld.  

Ook zien we dat deze nieuwe realiteit raakt aan bestaande problematiek van 

klimaatverandering, economische ongelijkheid, racisme en vreemdelingenhaat.  

Veel mensen ervaren angst en onzekerheid over de toekomst en onmacht over onder 

andere de situatie in Oekraïne en de reactie daarop van de politiek.  

 

Wat kunnen we doen?  

De eensgezinde en daadkrachtige reactie van Europa is uniek, evenals de enorme 

bereidheid tot de opvang van vluchtelingen.  

De snelheid waarmee besloten wordt tot militarisering zonder een duidelijk politiek 

plan, is verontrustend.  

Dat roept vragen op over hoe Nederland en Europa hiermee zou moeten omgaan en 

wat burgers zelf kunnen doen voor vrede.  



 

In actie voor vrede  

Vrede kan alleen bestaan als mensen bereid zijn om elkaar te ontmoeten en naar elkaar 

te luisteren.  

Daarom is de vredesbeweging in deze onzekere tijden extra belangrijk.  

Tijdens de Vredesweek verkennen we wat er in deze tijden nodig is.  

We willen focussen op de rol van burgers. 

Laten zien dat er vele manieren zijn waarop burgers hun stem kunnen gebruiken om in 

actie te komen voor vrede.  

Nieuwe generatie  

Juist nu kunnen we ons laten inspireren door een nieuwe generatie van burgers die 

individueel en collectief in actie komen voor vrede.  

Vaak spelen vrouwen en jongeren daarbij een actieve rol.  

Daarom steunt PAX, naast het werk in eigen land, ook het vredeswerk van werk van 

partnerorganisaties in andere delen van de wereld. 

 

 

 

Grote Kerkschoonmaak !!!!! 

       U Komt toch ook !!!!! 

                         

Maandag 10 oktober t/m donderdag 13 

oktober 2022 

Gezelligheid kent geen tijd, 

Leuke dagen en koffie met wat lekkers!! 

s’morgens 9.00   

s’middags en avond in overleg 

Marie-José Mooij  tel: 06-37421977 / 075-

6216059 /  mariej.mooij@gmail.com  
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Zondag 25 september a. s. 

om 12.00 uur 

concert door Trio Saen 

Amare in de Oud-Katholieke 

kerk, Noorderhoofdstraat 131 

in Krommenie. 

Wij spelen werken van o.a. 

Schumann, Morales, 

Piazzolla en Bernstein. 

De toegang is gratis, er is een 

collecte bij de uitgang. 

 

 

CONCERT   KERK VAN KROMMENIEDIJK 

Chansons d’Accordeon!   Zondag 25 september 2022  

Op de Franse tour in de Kerk van Krommeniedijk! Met bekende chansons, fado en 

Nederlandstalige luisterliedjes. 

Chansonnière Marit Verwer en Cees Oud op accordeon nemen ons mee in de prachtige 

wereld van franse chansons, Nederlandse luisterliedjes en fado’s.  

Een muzikale hartverwarmende reis van de Nederlandse kust via Frankijk tot aan die 

van Portugal. C’est formidable! 

Aanvang        : 15:00 uur. 

Entree            : € 10,00 incl. koffie/thee.  

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

 

 

Bedevaart naar Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo 

Op dinsdagmiddag 4 oktober om 14:00 uur bent u van harte 

uitgenodigd voor een bijzondere middag,  

waarin we met gebed en gezang samen spiritualiteit kunnen beleven  

en waar we elkaar in de pauze tussen de twee vieringen kunnen ontmoeten.  

Pastor Matthé Bruijns zal ons deze middag in beide vieringen voorgaan in woord en 

gebed. 

Alle deelnemers dienen zich van tevoren aan te melden.  

Wij hopen dat velen gebruik zullen willen maken van de bus, want 

"Uw bedevaart naar Heiloo vangt aan in de bus" 
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Vertrektijden en opstapplaatsen van de bus: 

12:30 uur Krommenieërweg 1, Vishandel Marktplein Wormerveer  

12:35 uur het oude stations terrein naast café De Remise  

12:40 uur hoek Weverstraat / Snuiverstraat  

12:45 uur de bushalte voormalige Durghorst  

12:50 uur de bushalte Blok / Serooskerkestraat  

12:55 uur hoofdingang Rosariumhorst  

13:00 uur hoek Uranuslaan bij de SuperCoop  

Vanaf 17:45 uur zijn we terug in Krommenie en doen de opstapplaatsen in omgekeerde 

volgorde aan.  

Kosten bus: € 8,- p.p. 

Overmaken: op onze bankrekening: NL27 RABO 0334 4920 41  

ten name van KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord met als omschrijving 

‘bedevaart’. 

Bij het aanmelden vermelden:  

1. Ik maak gebruik van de bus en daarbij ook de opstapplaats vermelden 

2. Ik ga op eigen gelegenheid naar Heiloo 

Aanmelden bij:  

Truus Noom - tel. 075 - 628 4002  

Marijke Klinge - tel. 075 - 628 8454 of – email: Marijkeklinge@gmail.com 

Joop Kettenis - tel. 075 – 628 4205 
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