
 
 
Beste parochianen, 
 
Op 26 januari van dit jaar, vond in Krommenie de bijeenkomst plaats van vertegenwoordigers van de 
parochieraden van Wormer, Wormerveer, Krommenie en Koog aan de Zaan met het  interim-bestuur PU 
Zaanstreek Noord. Wij hebben al eerder bericht over het verslag met de bevindingen van dit bestuur. 
Intussen zijn er heel wat kleine en grote stappen gezet. 
 
Nieuw bestuur 
Het interimbestuur is vervangen door een overgangsbestuur, dat benoemd is voor de duur van één jaar. Dit 
één en hetzelfde bestuur voor alle parochies bestaat nu uit:  
Voorzitter Deken Ton Cassee,  
Vicevoorzitter mevr. Dea Broersen,  
Penningmeester dhr. Ton Reijns,  
Secretaris mevr. Marga Breed afkomstig uit de Martelaren van Gorcum parochie 
Bestuursleden:  
mevr. Sieuwke Schenk, afkomstig uit de OLV Geboorte parochie 
dhr. Frans van Rooij afkomstig uit de Petrus parochie 
dhr. Martin van Druten afkomstig uit de M.Magdalena parochie.  
 
Daarnaast zijn de pastores Matthé Bruijns en Floris Bunschoten als adviseur aan het bestuur verbonden. 
Met deze samenstelling is binnen het overgangsbestuur goede hoop op een vruchtbare samenwerking op 
weg naar een gezamenlijke toekomst. 

 
Financiën 
Door ziekte van de administrateur is in Wormerveer een achterstand in de financiële administratie ontstaan 
waar een oplossing voor gezocht is. Alle parochies leverden ter goedkeuring de ‘Rekening en 
Verantwoording’ over 2016 in. Dit is de financiële afronding van het boekjaar 2016. Binnen de Centrale 
Financiering, de afgesproken verdeling van de gezamenlijke kosten over de parochies van de hele regio, 
bleken over het boekjaar 2016 de vooraf geplande kosten te laag te zijn ingevuld. Na een door het bestuur 
aangevraagde correctie die door het bisdom is gehonoreerd, werd het bedrag een stuk lager maar helaas 
moeten toch alle parochies een bedrag bijbetalen. Gelukkig worden deze kosten gespreid over de parochies 
en zo naar draagkracht verdeeld. 
 
Aandachtspunten 
De kerkgebouwen zijn een continue aandachtspunt van het bestuur. Zowel in Wormerveer als Koog aan de 
Zaan wordt gekeken naar herbestemmingsmogelijkheden van de kerkgebouwen, dit wordt in overleg met 
het bisdom onderzocht. Betreffende Wormer zijn voor de locatie van het Verenigingsgebouw en 
belendende percelen erfpacht afspraken gemaakt. Deze liggen ter goedkeuring bij de econoom van het 
bisdom. Tevens zijn inmiddels voor de pastorie van Krommenie als die van Wormerveer huurcontracten 
afgesloten met de nieuwe bewoners. 
 
De redacties van de parochiebladen van de hele regio Zaanstreek zijn bijeen gekomen om te komen tot 
meer samenwerking. Ervaringen, knelpunten en stappen voor de toekomst voor de hele regio Zaanstreek 
werden besproken. Er zijn afspraken gemaakt over de verschijningsdata van de bladen voor seizoen 2017-
2018. Binnen de parochies van Noord wordt door de redacties verder gewerkt naar parochiebladen met 
globaal dezelfde indeling, een algemeen gedeelte, een parochienieuws gedeelte en een vieringen gedeelte.  



 
De communicatie met de parochies is tot nu voornamelijk via de parochievertegenwoordigers gelopen. We 
realiseren ons dat u binnen de opstart fase van het nieuwe overgangsbestuur tot nog toe weinig van ons 
gehoord heeft. Het bestuur streeft ernaar om de communicatie te verbeteren door meer te publiceren in 
de parochiebladen, en wil ook graag toegankelijk zijn voor een ieder die vragen aan ons heeft. Mocht u die 
hebben, dan zien wij die graag tegemoet in onze mailbox purzn4@gmail.com of via de vertegenwoordiger 
van uw parochie zoals in de eerste alinea aangegeven. 
 
Naast al deze zaken zijn we heel blij met de voortgang van de samenwerking binnen de Zaanstreek. Onder 
anderen op catechese gebied is veel samen gedaan. Zo hebben 12 volwassenen uit onze regio de cursus 
‘Op reis door het land van geloven’ gevolgd, hebben op 14 mei 7 kinderen in Wormer en op 21 mei in 
Krommenie uit diverse parochies afkomst  de Eerste Heilige Communie ontvangen en zijn op 9 juni in 
Krommenie 19 jongeren uit de hele Zaanstreek door hulpbisschop Hendriks gevormd. Dit allemaal met 
gezamenlijke inzet van alle parochies. Hier werd zichtbaar hoe de toekomst van een gemeenschappelijke 
Zaanstreek vorm zou kunnen krijgen. 
Daarom gaan we dan ook, met veel dank aan de vrijwilligers die dit mogelijk maakten vol goede moed 
verder. 
 
Hartelijke groeten, 
Overgangsbestuur Personele Unie Zaanstreek Noord. 
 

mailto:purzn4@gmail.com

