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Woensdag Koffiedrinken in de Petruskerken in de Kosterij Noordeinde in Wormerveer 

 

Vanaf 6 oktober zal de viering in de Rosariumhorst om 14.45 uur beginnen. 

Ook mensen van buiten Rosariumhorst en Rosariumpark zijn van harte welkom in de 

grote zaal. 

 

Vrijdag 23 september is Timo van der Laan overleden op 85 jarige leeftijd. 

Begin van deze maand vierde hij samen met zijn Truus, hun gezin en familie hun 60 

jarig huwelijksjubileum. 

Hij werd opgenomen in het Z.M.C. vanwege benauwdheid en toen het beter met hem 

ging verliet hij deze wereld.  

Zaterdagmorgen 1 oktober om 10 uur is zijn uitvaartdienst in de Petruskerk waarna 

zijn lichaam wordt gecremeerd.  

Velen kennen Timo ook als Thijme van der Laan 

Alles waar je echt van houdt zal je warmte blijven geven 

ook al is het gebleven 

’t blijft altijd een deel van jou 

een stukje van je leven.  

 

 

Zondagmorgen zong Coby Wiltenburg – Brantjes nog mee in de startviering. 

Toen zij ’s middags niet bij de barbecue kwam bleek zij te zijn overleden op de leeftijd 

van bijna 82 jaar.  

Aanstaande woensdag zou zij jarig zijn geweest. 

Coby was zeer betrokken bij de zang in onze parochie: bij Rotsvast, het Rouwkoor en 

de Rosariumhorst. 

Zaterdagmiddag is haar uitvaartdienst waarna haar lichaam wordt gecremeerd.  

Degenen die ik liefheb verlaat ik 

om degenen die ik liefhad terug te vinden 

 

De zorgen van onze tijd stapelen zich op: de oorlogsdreiging van Poetin,  

de energierekening die de pan uitrijst,  

de polarisatie tot in ons parlement,  

voeg daarbij nog onze persoonlijke zorgen als het gaat om toekomst, gezondheid enz.  

Waar houdt een mens zich dan aan vast?  Welk anker is er?  

Wie of wat geeft mij steun?   
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Voor sommige mensen is dat hun geloof. Geloof als levensverzekering?  

Als douceurtje achter de hand?  

Zou het niet veel meer een houding van vertrouwen zijn.  

Vertrouwen dat we in Gods handen zijn?  

En dat wij die Hand mogen ervaren in mensen om me heen, die bekommerd zijn als ik 

het moeilijk heb?  

En dat ik zelf die Hand mag zijn voor wie mij nodig hebben?  

Want God gebeurt tussen mensen! 

Kees Maas 

 

Ik zoek een hand 

God, 

Ik zoek een hand 

die mij vasthoudt en moed geeft, 

die mij rustig maakt en beschermt. 

Ik tast naar een hand 

die mij leidt en voert, 

die mij heelt en redt. 

 

Ik heb een hand nodig, 

die sterk is en die mij draagt, 

die mij vastpakt, 

mij niet meer loslaat. 

 

Ik zou zo graag een hand hebben, 

die het goed met mij voorheeft, 

die zacht op mij wordt gelegd. 

 

Ik verlang naar een hand 

waaraan ik me – onvoorwaardelijk – 

kan toevertrouwen, 

die trouw is, die mij liefheeft. 

 

  



Afgelopen zondag hielden we onze Startzondag. 

Op deze foto’s de kinderen die een slinger van handen maakte om verbondenheid weer 

te geven.  

 

 

 

 

 

  



 

Bedevaart naar Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo 

Op dinsdagmiddag 4 oktober om 14:00 uur  

waarin we met gebed en gezang samen spiritualiteit kunnen beleven. 

n 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. 

Ik kreeg een melding vanuit het bestuur dat de bus nog maar voor de helft gevuld is. 

Nu is het bijna een traditie dat mensen zich op het laatste ogenblik opgeven, 

maar geeft u zich dan ook aub op. 

 

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. 

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 

 

 

Dekens en slaapzakken gevraagd! 

Sinds een aantal maanden gebeurt het regelmatig dat vluchtelingen  

die asiel aanvragen buiten moeten slapen omdat er in ter Apel binnen geen plek is.   

Het gaat hier ook om vrouwen en 

kinderen.  En dat in Nederland.  

De organisatie MiGreat ondersteunt 

deze vluchtelingen  

door ter plekke maaltijden te bereiden 

en tenten, dekens en slaapzakken uit te 

delen.  

Zij zoeken hiervoor met spoed dekens 

en (eenpersoons)slaapzakken. 

Deze worden dan in Ter Apel 

uitgedeeld als dat nodig is.  
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Heeft u dekens en (eenpersoons) slaapzakken beschikbaar:   

dan kunt u deze maandagmiddag 3 oktober tussen 14 en 17 uur inleveren  

in de Vermaning te Krommenie, Noorderhoofdstraat 46.  

Omdat het om mensen gaat.   

 

 

Verbroedering rond Franciscus en Rumi 

Een feest van ontmoeting.  

Zo voelde het in de volle kerkruimte met meer dan 200 personen van zeer gemêleerde 

afkomst.  

Franciscus en Rumi waren tijdgenoten maar hebben elkaar nooit in het echt ontmoet.  

Echter, ze waren beiden gegrepen door de liefde van God/Allah en daarin hebben ze 

elkaar wel ontmoet.  

En wij, vanavond hier, ontmoeten 

elkaar in hun spoor in diezelfde 

liefde’ zo sprak predikant Kok 

Klever.  

En zo geschiedde in de enthousiaste 

presentatie van Kamila Boukfauz 

en Gülsima Tanriverdioglu  

die alle sprekers met liefde 

aankondigden en de ruimte gaven 

voor vragen.  

Liefde, die klonk ook in de lofzang 

op God met 33 namen voor 

God/Allah, door Franciscus van Assisi  

geïnspireerd op de 99 namen voor Allah in de  Koran en in het samen zingen van 

‘Laudamus omnes gentes’ (Zing en prijs, alle volken, God) 

Liefde voelden we ook in de inleiding op Rumi door Jan Paul Buys, speciaal hiervoor 

uit Brussel gekomen, met diverse rake citaten.  

‘Kwetsbaarheid en gebrokenheid bieden licht een kans om bij je binnen te komen’  

(Zo bekend geworden door de zanger Leonard Cohen).  

Die gebrokenheid was voelbaar,  

want vele van de aanwezigen hebben de afgelopen jaren moeten vluchten  

voor de onderdrukking in Turkije, een aantal het afgelopen jaar.  

Ook waren er tekeningen uitgestald van kinderen uit de AZC’s ,  

tekeningen die je aanspreken en doen beseffen dat er veel ‘heel’ gemaakt moet 

worden.  

Wat is het dan fijn om in zo een warme en gastvrije sfeer ontvangen te worden,  

en bij het buffet na afloop zovele nieuwe contacten op te doen. 

Er was het rustgevende spel van de rietfluit Mustafa Simsekler en de gebedsoproep 

door Serkan Efil.  

Met als hoogtepunt de sema spirituele dans door grootmeester Abdulkadir Dikici.  

Een voorstelling waar je alleen maar stil van kan worden en voelt hoe die liefde van 

God door ons allen heen stroomt.  



Zoals Jean Paul Buys al gezegd had: de taal van de liefde is de stilte, alles dat wij 

daarover spreken is een gebrekkige vertaling daarvan.  

Veel dank aan de initiatiefnemer Basri Dogan van de Stichting Burgerhart Amsterdam 

en de talloze helpende handen die deze avond mogelijk maakten.  

En, op de eerste plaats, aan allen die hierop af waren gekomen uit belangstelling om 

elkaar te ontmoeten, ter wille van de liefde van God/Allah. 

Er is op You Tube een opname van het gehele programma beschikbaar, deze begint 

met korte engelstalige film over Rumi waarna u de avond kunt volgen.  

Kok Klever 

 

Klikt u hier.   https://www.youtube.com/watch?v=lKbJXh294TU 

U kunt deze film doorschuiven naar het punt waar u wilt kijken. 

 

Peter Smit heeft ook een aantal foto’s gemaakt. 

Deze zijn te bekijken in het volgende album. 

https://www.myalbum.com/album/LTgW7uGC29zf 

Het was een mooie afsluiting van de Vredesweek. 

En dan is er de komende week ook Kermis in Assendelft. 

Voorgaande jaren was het door corona heel anders.  

Iedereen mooie dagen van ontmoeting toegewenst. 

Matthé Bruijns  

 

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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