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Een vinger in de klas
Ieder jaar organiseert de Raad van Kerken in
Krommenie en Assendelft een Kerkenpad
voor groep 7 van de basisscholen. Ik geef
voorafgaande aan het bezoek een gastles op
school. Het zijn altijd bijzondere uren van
ontmoeting met kinderen die vrij zijn van
vooroordelen over kerk en godsdienst.
Ik maak dan een reis met foto’s van ‘Heilige
Huisjes’ uit de Zaanstreek.
We reizen via de Sint-Pieter in Rome naar
Jeruzalem, naar de Klaagmuur, de Gouden
Koepel moskee en gaan langs de kruisweg
naar de Heilig Grafkerk. Daar komen we aan
bij het graf van Jezus op de berg Golgotha.
“Denken jullie dat er nog beenderen van
Jezus daar te vinden zijn?”, vraag ik dan. Vaak
is dat wel het geval, en als dat niet zo is, dan
komt dat ‘omdat Jezus vanwege ouderdom
tot stof uiteen is gevallen’. “Dat zou kunnen”,
zeg ik dan, “maar we vinden toch ook botten
van dinosaurussen van miljoenen jaren
geleden”. Ook dat is zo. Uiteindelijk komen
we uit bij de engel die aan de vrouwen vraagt
waarom ze de Levende bij de doden zoeken.
Bij het verhaal van Petrus die als eerste het
graf binnen gaat. En zo reizen we met Petrus
via Rome weer naar de Petrus in de
Zaanstreek en al die andere kerken die het
verhaal van de Levende vertellen en beleven.

nacht’. Een periode van eenzaamheid,
verlatenheid, Gods verlatenheid zelfs. En zei
Jezus ook niet op het kruis die oude woorden
uit dat psalmenboek. “Eli, Eli, God mijn God,
waarom hebt U mij verlaten?” Dat is ook de
kracht van de gemeenschap, dat je samen
probeert te geloven en een weg te zoeken in
dat wat ten diepste niet te doorgronden is,
maar waar je op moet vertrouwen.
Een andere vinger gaat
omhoog: “Denkt u dat er
een hemel is?”
Ook weer zo’n lastige
vraag. Ik hoop dat er een
plaats is waar al die
mensen die op deze
wereld niet aan leven toekomen geborgen
zijn. Ikzelf heb het geluk geboren te zijn in
een tijd die tot nu toe steeds beter werd,
liefdevolle ouders en familie, kunnen
studeren, een levensinvulling hebben die
voldoening en bevestiging geeft. Goede
mensen om mij heen in de parochies, nog
steeds gezondheid mogen ervaren. Weinig
mensen uit de geschiedenis van de mensheid
hebben zo onbezorgd kunnen leven als mijn
generatie. Wanneer dit het leven is voor mij,
dan zou dat goed zijn. Maar al die arme
mensen, de vluchtelingen, al die mensen die
door ziekte, geweld of natuurrampen nooit
aan leven zijn toegekomen. Voor hen zou er
een ruimte in plaats en tijd moeten zijn om te
mogen leven.
Gelovige mensen vertellen het verhaal over
God die juist een oor heeft voor al die
mensen. Dus: Ja, ik wil graag geloven in zo’n
God die gastvrij is voor die mensen.
En zo leer ik zelf altijd weer het meest van
vragen.

De mooiste vraag die er gesteld wordt vind ik
altijd: “en gelooft u zelf?” Ik heb van mijn
joodse leraar Jezus geleerd een tegenvraag te
stellen. “En wat denk jij?” De meerderheid
van de vraagstellers denkt dat een pastor niet
zelf gelooft. “Hoe kan je iemand overtuigen
van iets dat eigenlijk niet voor te stellen is,
wanneer je zelf er niet in gelooft? Dan zou ik
toch alleen een toneelspeler zijn”. Maar ik
voeg er altijd aan toe dat geloven geen zeker
weten is. Bij geloven hoort ook twijfelen, er
allemaal niet zo zeker van zijn. Niet voor niets
spreken heel veel heiligen en mystici over ‘de

Matthé Bruijns, pastor
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23 oktober Wereldmissiedag

Kibera, Nairobi
‘Jullie zullen mijn getuigen zijn’ (Handelingen 1,8)
Op 23 oktober is het Missiezondag. Dan
vieren katholieke gelovigen op alle
continenten hun wereldomvattende
gemeenschap in gebed en solidariteit.
Dit jaar besteden we aandacht aan Kibera, de
grootste sloppenwijk in Nairobi, de hoofdstad
van Kenia.
Pater Patrick is
opgeleid als danser
en voordat hij
priester werd
werkte hij als
choreograaf. Hij
biedt zang, sport en
dans aan. Zo’n 120
jongvolwassenen en circa 2000 scholieren
doen mee.
Zuster Mary
Wambui woont in
Kibera. Wanneer ze
maar tijd heeft
bezoekt ze de
mensen in haar wijk.
Ze noemt het
‘befriending people’,
vriendschappen sluiten. Zuster Mary heeft
inmiddels een groot netwerk opgebouwd van
mensen en organisaties met wie ze samen
werkt. Zoals met pastoor Firmin Koffi die de
gemeenschap van de Yarumal-missionarissen
leidt en ook in Kibera woont.

MISSIO ondersteunt het pastorale werk van
zuster Mary, pastoor Firmin, pater Patrick en
al die anderen in Kibera, Nairobi.

Er zijn meerdere kleine christelijke
gemeenschappen in de wijk waar mensen
samen komen om te bidden en elkaar met
praktische zaken te helpen.
Help mee!
Geef aan de collecte op
Missiezondag 23 oktober of stort uw bijdrage
op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio
Wereldmissiemaand.

Zuster Mary heeft tevens microkredietgroepen opgericht waardoor vrouwen een
klein zelfstandig inkomen kunnen verwerven.
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Filmavond in de Jozef:

The letter - A message for our earth van Paus Franciscus
(De brief – Een boodschap voor onze aarde)
Paus Franciscus heeft een film gemaakt,
waarin hij zelf ook een belangrijke rol speelt.
In de film wordt het verhaal dat de paus wil
vertellen in zijn boek Laudato Si’ in beelden
weergegeven. Zo wil de paus meer mensen
wereldwijd bereiken met zijn belangrijke
boodschap: De zorg voor de aarde en voor
elkaar ligt in onze handen!

Over de film:
Het verhaal uit ‘Laudato Si’ wordt in de film
vertelt vanuit het gezichtspunt van vijf
mensen die persoonlijk geraakt zijn door de
klimaatverandering: een stamhoofd uit het
Braziliaanse Amazonegebied, een jonge
klimaatvluchteling uit Senegal, een jonge
milieuactivist uit India en een echtpaar
milieuwetenschappers uit Hawaï. Allen
spreken in de documentaire met paus
Franciscus. Hun gesprekken worden
afgewisseld met indrukwekkende en niet
zelden ontroerende beelden die op een groot
scherm het best tot hun recht komen. Het is
ook een uitnodiging om samen te hopen dat
wanneer de mensheid samenkomt, er
verandering mogelijk is.

Wanneer: dinsdag 8 november,
19.30 – 21.30 uur
Waar: Bovenzaal Jozefkerk,
Veldbloemenweg 2 te 1508 WV Zaandam
Deelname is gratis. Graag even aanmelden
i.v.m. koffie en thee door een mail te sturen
naar diakenjeroen@kpnmail.nl. Bijdrage voor
de parochie wordt op prijs gesteld. De film
duurt 1 uur en 20 minuten. Nadien praten we
kort even door over wat we hebben gezien.

Jeroen Hoekstra

Missionaris zijn
Missionaris zijn is vervuld zijn van vurig
verlangen om Gods Rijk gestalte te geven in
gerechtigheid en vrede voor alle mensen, in
aandacht en hartelijkheid voor eenzamen en
verlatenen, in sterke steun en inzet,
bijzonder voor kleine arme mensen.

heerst en de wil om problemen te benaderen
langs een open gesprek, bekrachtigd door
belangeloze dienstbaarheid.
Missionaris zijn is de sterkte van Gods Geest
ervaren die je stuwt, door alle moeilijkheden
heen, om van mensen te blijven houden
ondanks tegenwerking en onbegrip. Het is
Jezus blijven volgen doorheen onmacht,
lijden en dood naar de vreugde van nieuw
leven dat onverwoestbaar standhoudt.

Het betekent ook bescheidenheid om
anderen te benaderen met oprechte eerbied
en begrip, ook al volgen zij een andere weg
naar God en bereid zijn tot samenwerken om
een nieuwe wereld op te bouwen waar
mensen broers en zusters zijn van elkaar,
kinderen van eenzelfde vader, waar vrede

Gelezen in het tijdschrift Suara juni 2009

3

Uit de bestuursvergadering van september 2022
Pastoraal en meer
Onze nieuwe gezamenlijke website
katholiekzaanstreek.nl is actief. Er wordt
gewerkt aan het beter leesbaar maken van
het vieringenschema.

De pastores Matthé en Ko krijgen
complimenten voor het organiseren van drie
dagen Kerkenpad.

Nog niet alle parochies hebben een
veiligheidscoördinator. Er wordt verder
gezocht naar personen met affiniteit met
veiligheid. Dat is overigens een breed,
uiteenlopend palet.

Financiën
Tijdens de besturendag te Heiloo is
uitgebreid aandacht besteed aan de
zorgelijke financiële situatie van de parochies
in ons bisdom. Meer samenwerkingsverbanden, fusies en kerksluitingen worden
als onafwendbaar gezien.

Tevens wordt nog gezocht naar een
vertrouwenspersoon voor alle parochies.

Daarnaast zijn er zorgen over de
energierekeningen van de parochies.
Namens het bestuur,
Marga Breed

Een pleidooi voor een open kerk
Reflectie door diaken Rob Mascini over
kerksluitingen naar aanleiding van zijn
nieuwe boek:
‘Nog is het licht in de tempel niet gedoofd.’

‘Een boeiend verhaal dat mij
met andere ogen heeft doen
kijken naar ons kerkgebouw!’

Het is fijn
als u zich
opgeeft,
(Reactie deelnemer uit De Kwakel)
dan weten we hoeveel mensen er komen en
zorgen we dat koffie en thee klaarstaan.
Opgeven is echter niet noodzakelijk. U kunt
zich opgeven door een mail te sturen naar
diakenjeroen@kpnmail.nl. Opgeven kan tot
maandag 23 november.
Heeft u zich niet opgegeven, dan bent u toch
van harte welkom. Deelname is gratis. Een
bijdrage voor de parochie wordt
gewaardeerd.

Kerk als een open huis
Laten we van de kerk weer een open huis
maken. Een plek waar mensen uit heel de
samenleving lief en leed kunnen delen. Een
plek waar getrouwd, gevierd en gerouwd kan
worden. De plaats waar de stilte, iets waar de
moderne mens zoveel behoefte aan heeft,
opnieuw ontdekt mag worden. Een plek voor
muziek, feest en ontmoeting met de ander
en de Ander.

Woensdag 30 november 20.00 uur
Bovenzaal Jozefkerk
Veldbloemenweg 2, 1508 WV Zaandam

Kom op woensdag 30 november naar de
Jozefkerk
We hopen dat u ook komt om over dit
actuele thema van gedachten te wisselen.

Een uitgebreid artikel over dit onderwerp stond in de vorige
Samenklanken op blz. 12.
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Blijf vertrouwen
Er zijn vele teksten waarin het thema
vertrouwen of blijf vertrouwen aan de orde
komt. Hieronder een Bijbeltekst waarin het
Petrus is, die vol vertrouwen naar Jezus toe
wil lopen over het meer:
Mattheüs 14:22-36

omdat zij een spook meenden te zien en zij
begonnen van angst te schreeuwen. Maar
Jezus zei onmiddellijk tot hen: “Weest gerust.
Ik ben het. Vreest niet.” “Heer”, antwoordde
Petrus, “als Gij het zijt, zeg mij dan dat ik over
het water naar U toe moet komen. ”Waarop
Jezus sprak: “Kom!” Petrus stapte uit de boot
en liep over het water naar Jezus toe.

Storm op het meer
Onmiddellijk hierop dwong Hij zijn leerlingen
in de boot te gaan en alvast naar de overkant
te varen, terwijl Hij het volk naar huis zou
zenden. Toen Hij het volk had weggezonden,
ging Hij de berg op om in afzondering te
bidden. De avond viel en Hij was daar alleen.
De boot was reeds vele stadiën uit de kust en
werd geteisterd door de golven, want zij
hadden tegenwind. In de vierde nachtwake
kwam Hij te voet over het meer naar hen toe.
Maar toen de leerlingen Hem zo over het
meer zagen gaan, raakten zij van streek

Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was,
werd hij bang; hij begon te zinken en
schreeuwde: “Heer, red mij!” Terstond stak
Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl
Hij tot hem zei: “Kleingelovige, waarom heb
je getwijfeld?”
Nadat zij in de boot gestapt waren, ging de
wind liggen. De inzittenden wierpen zich voor
Hem neer en zeiden: “Waarlijk, Gij zijt de
Zoon van God.”

Om over na te denken
Het enige dat er staat tussen jou en je droom zijn de onzinverhalen die je jezelf vertelt
over waarom je dit niet zou kunnen waarmaken.
- 365 Dagen Succesvol -

5

Kerkenpad 2022
Onze jaarlijkse bedevaart/dagje uit valt dit
jaar op 1 september. De reis voert ons naar
het zuidwesten van de provincie Friesland
waar wij in de voetsporen treden van twee
heiligen: Titus Brandsma en Sint Odulphus.
Op het programma staan bezoeken aan
Bolsward, Stavoren en Bakhuizen.

kerk van de Heilige Titus Brandsmaparochie.
In de kerk krijgen wij een bezichtiging van de
gedachteniskapel voor Pater Titus Brandsma
en de kapel met het zeven eeuwen oude
beeldje van Onze Lieve Vrouw van
Sevenwouden.

Mooi op tijd stappen wij in de bus. Onze
privéchauffeur Kees van den Berg, zit
wederom achter het stuur. Hij heeft ons al
ettelijke keren door Nederland gereden
tijdens onze bedevaarten. Als ook de
passagiers bij de Jozefkerk zijn ingestapt gaat
het via de snelweg noordwaarts.
Het is stralend weer en zomers warm. Wij
boffen maar weer met zo’n extraatje.
De kleurige glas-in-loodvensters oogsten
bewondering. Hierna vallen wij in de
koffiekamer aan op -inderdaad- koffie of thee
met een heerlijk taartje.
Voor de lopers onder ons volgt een
stadswandeling over de stadswallen, met een
bezoek aan Museum De Tiid, de Broerekerk
en de Martinuskerk. Helaas brandde de
Broerekerk in 1980 af, maar door een glazen
overkapping werd de ruïne nieuw leven
ingeblazen. De Martinikerk, gebouwd in de
15e eeuw, was gewijd aan Sint Maarten en
behoort tegenwoordig tot de PKN-gemeente
van Bolsward.

Zoals ieder jaar zijn onze vaste reisleiders
pastores Matthé Bruijns en Ko Schuurmans.
Nu wil het toeval dat Ko Schuurmans net een
paar dagen voor ons uitje de leeftijd van 75
jaar heeft bereikt. Dat vraagt natuurlijk om
een luid “Lang zal hij leven” en dat wordt
vanavond na het eten nog eens herhaald.
Maar daarover later.
De tongen komen los, er wordt gelachen en
gepraat en de traditionele snoeppot komt
regelmatig langs. Al gauw rijden wij de
Afsluitdijk op, waar hard wordt gewerkt aan
verbeteringen van de dijk, zodat wij in de
toekomst droge voeten houden. Onderweg
deelt pastor Ko Schuurmans de informatiemap uit over alles wat wij vandaag te zien
krijgen en met uitgebreide informatie
daarover. Omdat wij naar ‘het buitenland’
gaan staat op de eerste bladzijde Wat & Hoe
in het Fries. Dat kan goed van pas komen als
wij daar als Noord-Hollanders ronddwalen.
Het is ook heel interessant om te zien hoe de
Friese taal in elkaar zit. Maar gelukkig
spreken de Friezen tegenwoordig een pittig
mondje Nederlands.

Als iedereen weer verzameld is bij de
Franciscuskerk, kunnen wij daar onze
boterhammetjes opeten onder het genot van
wederom koffie of thee.

In Bolsward, dat niet alleen een Elfstedenstad
is maar ook de geboorteplaats van Titus
Brandsma stappen wij uit bij de Franciscus6

Wij stappen weer in de bus die ons
vervolgens naar Stavoren brengt. Bij de haven
kunnen wij het beeldje van het Vrouwtje van
Stavoren bewonderen. Een leuk vrouwtje was
het echter niet. Door haar hoogmoed en
hebzucht stortte zij het welvarende Stavoren
in verval. Tenminste, zo luidt de sage over het
vrouwtje uit de Middeleeuwen. Haar
beeltenis kijkt nog steeds reikhalzend uit naar
schepen die de haven binnenkomen met
waardevolle spullen aan boord.

Sint Odulphus heeft in Friesland, dat toen
veel groter was dan de huidige provincie, veel
goed gedaan en hij probeerde het leven van
de mensen daar te verlichten.

Na een mooie landelijke route bereiken wij
het kleine en rustige plaatsje Bakhuizen. In de
Odulphuskerk aldaar vieren wij.
We hebben vandaag veel moois gezien en
genoten van de gezellige sfeer, maar
ondertussen beginnen onze magen te
knorren. De terugtocht voert ons weer naar
de Afsluitdijk, waarna wij neerstrijken in een
restaurant in Wieringerwerf. Daar staat een
uitgebreid buffet voor ons klaar met
gerechten voor elk wat wils.
Aan het eind van de overheerlijke maaltijd,
als de toetjes binnengebracht worden,
worden sterretjes op de toetjes ontstoken en
zingen wij nogmaals het “Lang zal hij leven”
voor pastor Ko. Aan die wens moet hij zich
dan ook wel houden!
De terugreis verloopt gesmeerd en wij
kunnen terugkijken op een heerlijk en
leerzaam dagje uit.

Sint Odulphus kwam eigenlijk uit Brabant,
maar werd door de bisschop uitgezonden
naar Friesland. Hij werd daar aangesteld als
pastoor van de kerk in Stavoren, waarvanuit
hij door heel Friesland trok. Het doel van zijn
aanstelling in Friesland was om de ‘wilde’
Friezen op het rechte Roomse pad te
brengen.

Tekst: Mirjam Rem-Zuckerholz
Foto’s: Piet Boon

COV Zaanstreek – Najaarsconcert Allerzielen
Zondag 6 november komt de Christelijke
Oratorium Vereniging Zaanstreek met een
najaarsconcert Allerzielen in de Bullekerk in
Zaandam.
Aanvang 15.00 uur, deur open 14.00 uur.

Solisten:
o Bauwien van der Meer – sopraan
o Wiebe-Pier Cnossen – bariton
o Klaas Hoek – orgel
Tickets € 22,50 (jongeren t/m 16 jaar en
CJP/ISIC € 15,00), inclusief 1 consumptie en
programmaboekje zijn verkrijgbaar via
info@covz.nl.

Op het repertoire staan Stabat Mater van
J. Rheinberger, Notre Père van M. Duruflé en
het Requiem van Gabriel Fauré.
In samenwerking met het Promenade Orkest
onder leiding van Michel Poels.

www.covz.nl
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In het spoor van Titus Brandsma en Odulphus
Met maar liefst 175 mensen uit de
Zaanstreek zijn we, verdeeld over drie dagen,
op Kerkenpad en Bedevaart geweest naar
Bolsward en Bakhuizen. Niet voor het eerst
kwamen we de heilige Titus Brandsma tegen.
In de afgelopen 20 jaren
hebben we hem op
diverse plaatsen
ontmoet in Boxmeer,
Nijmegen en kamp
Amersfoort.
Maar ook in vele kerken
van ons land wordt de
gedachtenis aan hem
levend gehouden.
Zijn geboorteplaats was dit jaar ons eerste
reisdoel.

Met de vele informatie die we hebben over
Titus en de voorwerpen gingen we daarna in
het voetspoor van Odulphus. Over hem is
veel minder bekend en nog minder bewaard
gebleven. Hij leefde rond 800 en werd door
de bisschop naar de Friezen gestuurd om
daar te prediken. En met name het
geloofsvraagstuk van de Drie-eenheid te
bewaren. Jezus was niet alleen een goed
mens. God was en is zo in hem bezig dat hij
ook Gods zoon is. Gods keuze voor het heil
van de mensen wordt
onvoorwaardelijk in hem
zichtbaar. Odulphus had
liever kloosterling
gebleven, maar hij werd
een echte wereldheer
met zorg voor armen en
voor hen die zijn steun
nodig hadden.

In Bolsward kwamen we samen rond zijn
gedachteniskapel en het nieuwe museum De
Tiid (De Tijd). Daar is een indrukwekkende
tijdlijn samengesteld over zijn actieve leven
met voorwerpen die hij in zijn leven heeft
aangeraakt, zijn vulpen, schrijfmachine,
schoenen, jas en zijn opgezette kanarie (!).

In Stavoren stichtte hij een klooster waar de
resten in de voormalige Zuiderzee liggen.
Maar een wandeling in de zon, een blik op
het Vrouwtje van Stavoren en een
versnapering maakte het ook tot een
geslaagde tussenstop.

Een rondwandeling door het pittoreske
Bolsward voerde ons langs de Broerekerk die
in de 80’er jaren bij een brand het dak
verloor. Na jaren van regendrup is er een
glazen dak op geplaatst zodat de kerk
gebruikt kan worden als overdekt plein voor
concerten, tentoonstellingen en zelfs
huwelijksceremonies en recepties.
De Martinikerk heeft nog wel een dak en een
kerkfunctie. De koorbanken met prachtig
houtsnijwerk tonen de lange staat van dienst
van dit kerkgebouw. Op twee dagen hadden
we het geluk en genoegen dat het imposante
orgel werd bespeeld.

Naar het oosten rijdend begint het land te
golven en reden we Gaasterland binnen,
restanten van een keileembult uit de IJstijd.
In Bakhuizen staat de Sint Odulphuskerk en
hier houden we onze viering waarin beide
heiligen en hun inspiratie voor deze tijd
centraal staan.
Na een glas drinken stappen we in de bus
voor een gevarieerd dinerbuffet in een motel
in de Wieringermeer.
Na een geslaagde dag in het voetspoor van
Titus Brandsma en Odulphus keerden we in
de avondschemer weer terug in de
Zaantreek. Graag tot een volgend jaar.

De wandeling voerde langs de grachten terug
naar de Franciscuskerk van de Heilige Titus
Brandsmaparochie waar we gastvrij onthaald
werden en ons broodje konden eten.

Matthé Bruijns en Ko Schuurmans
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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.

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, de gebedsoproep door
Serkan Efil en als hoogtepunt de sema, een
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 YouTube een opname van het gehele
programma beschikbaar, deze begint met
korte Engelstalige film over Rumi waarna u
de avond kunt volgen. Klik daarvoor hier.
of https://www.youtube.com/watch?v=lKbJXh294TU
U kunt deze film doorschuiven naar het punt
waar u wilt kijken.

“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.

Peter Smit heeft ook een aantal foto’s
gemaakt. Het album is te bekijken in:
https://www.myalbum.com/album/LTgW7uGC29zf.

Het was een mooie afsluiting van de
Vredesweek.
Matthé Bruijns
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Lichtjesavond Krommenie 4 november 2022
‘Liefde stopt niet waar het leven eindigt’
Dit jaar organiseert de
Raad van Kerken wederom
een Lichtjesavond op
vrijdag 4 november om
diegenen te herdenken die
we verloren zijn. Vanwege
de goede ervaringen van
vorig jaar en de onzekerheden over
coronamaatregelen, ziet het programma er
dit jaar hetzelfde uit als vorig jaar.

via www.rvkkrommenieassendelft.nl.
Vanwege de vergunning van de gemeente
dienen we ons naast de regels van het RIVM
aan een aantal regels te houden.
• Per tijdsblok kunnen maximaal 200
mensen toegelaten worden.
• Er is een verplichte eenrichtingslooproute
vanaf het schoolplein via de
gemeentewerf naar de achterkant van de
begraafplaats; toegang via de normale
ingang van de begraafplaats is niet
mogelijk.
• Bezoekers mogen maximaal 15 minuten
van tevoren aanwezig zijn en kunnen via
de drie ingangen het schoolplein
betreden.

Reserveren is verplicht aangezien er maar
200 mensen tegelijk op het schoolplein
mogen zijn. Vandaar dat u uit vier
tijdsblokken kunt kiezen. Per tijdsblok is het
programma hetzelfde.
We starten gezamenlijk op het schoolplein
van Basisschool de Hoeksteen aan de
Serooskerkestraat.

Wilt u een naam laten noemen?
Stuur dan een mail met daarin duidelijk het
gereserveerde tijdsblok en de namen van de
dierbare(n) naar lichtjesavond@tmobilethuis.nl. Opgeven kan ook in de aula
van de Hoeksteen vanaf 15 minuten van
tevoren.

16.45/17.45 18.45/19.45 uur
- ontvangst met muziek van Jerney Kate
Molenaar
- gelegenheid tot opgeven namen
- kopen grafkaarsen

De lichtjes
We lopen in een lichtjestocht naar de
begraafplaats. U mag zelf een lichtje
meenemen dat u vast kunt houden, maar u
kunt ons ook steunen door een grafkaars te
kopen voor € 2 per stuk. Ze zijn voorafgaand
te koop in de aula van de school.
Let op: ook in de aula is er
eenrichtingsverkeer. Volg de bordjes.
+ Volg ons ook via Facebook
(@lichtjesavondkrommenie) voor de laatste
updates. Hier plaatsen we berichten als het
onverwacht niet door kan gaan.

17.00/18.00/19.00/20.00 uur
- woord van welkom en troost
17.10/18.10/19.10/20.10 uur
- voorganger noemt de namen van de
overledenen met muzikaal intermezzo
- trompetsignaal
17.25/18.25/19.25/20.25 uur
- stille tocht naar de begraafplaats
- gelegenheid tot vrij bezoek aan de
begraafplaats
18.00/19.00/20.00/21.00 uur
- bezoekers verlaten de begraafplaats op
eigen gelegenheid

Wilt u helpen deze lichtjesavond tot een
succes te maken?
Vertel iedereen die u kent dat we deze mooie
avond weer organiseren en dat iedereen in
Krommenie welkom is, ook al zijn ze niet
aangesloten bij een kerk of ligt de dierbare
niet begraven op de begraafplaats.

Wilt u er ook bij zijn?
Reserveren is verplicht en kan vanaf
14 oktober via de website van de St.
Petrusparochie www.st-petrusparochie.nl of
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Bewaar dan de lege potjes van Hak, jam,
pindakaas (geen babyvoeding en kleine
potjes) voor ons en lever ze in bij de kerken
in Krommenie.

het aansteken van de grafkaarsen,
verkeersregelaars.
Opruimen doen we samen op
zaterdagochtend vanaf 09.30 uur. Vele
handen maken werk licht.

Bent u op vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur vrij
en kunt u helpen met het klaarzetten en
aansteken van de vele potjes? Natuurlijk zijn
uw kinderen en kleinkinderen vanaf 8 jaar
ook welkom om te helpen (na schooltijd is
prima)

Meld u dan aan via
lichtjesavond@t-mobilethuis.nl dan vertellen
we u graag wat de bedoeling is.
Voor vragen kunt u contact opnemen met
Elvira Mollee-Drummen 06-48269444.

Maar ook op de avond zelf zijn er vele
handen nodig. Bij de toegangscontrole, bij

Oproep aan alle kinderen vanaf 8 jaar
Mis jij ook je overleden opa of oma, tante,
oom of buurvrouw? Steek je soms een
kaarsje op om aan hen te denken?
Op vrijdag 4 november steken we een kaarsje
op voor iedereen die we missen.
Jij kunt er ook bij zijn. We lopen in een stille
lichtjestocht naar de begraafplaats. Die is
heel mooi verlicht met heel veel glazen
potjes met een waxinelichtje erin.
Maar we hebben heel veel potjes en kaarsjes
en aan jou de vraag om ons te helpen deze
neer te zetten en aan te steken.

Dat doen we op vrijdagmiddag. Wij zijn er om
13.00 uur, maar je mag ook komen na school.
Het zou super zijn als je erbij bent.

Wereldvrouwenkoor repeteert in De Jozef
Op zondag 30 oktober a.s. om 12.30 uur
bent u van harte welkom in de Jozefkerk bij
een zangrepetitie.
De koren ‘Wereldvrouwen Zingen Samen’ uit
Zaandam, ‘Koro’ uit Amsterdam en ‘Zangrila’
uit Amsterdam repeteren in onze kerk voor
een gezamenlijk optreden gepland op
dinsdag 15 november om 20.00 uur in de
Bullekerk. De zaal gaat open om 19.30 uur en
de toegangsprijs is dan € 10.
Meer informatie op de website
www.bullekerk.nl.

Muziek om van te genieten, en daarom bent
U van harte welkom om deze open repetitie
bij te wonen.
Namens de koren,

De Wereldvrouwen zingen vrolijke en
ingetogen muziek, traditioneel en modern.

Nicola Seca-Smit
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Mededogen
In de zomervakantie besprak ik met een klein
groepje parochianen het mooie boekje ‘Vrede
kun je leren’. Daarin komt ook het handvest
voor compassie aan bod dat geschreven is naar
aanleiding van een lezing van Karen Armstrong
bij een Ted-conferentie. De naam Karen
Armstrong komt u wellicht bekend voor. Zij is
een van de grootste deskundigen ter wereld op
het gebied van religie en schreef vele boeken
over de grote
wereldreligies.
Het handvest
voor compassie verscheen in 2009 en is
inmiddels onderschreven door miljoenen
ondertekenaars. Het handvest leert ons dat
‘compassie of mededogen ten grondslag ligt
aan alle religieuze, ethische en spirituele
tradities.’ Compassie, zo schrijven de opstellers,
zou een duidelijke, lichtende en dynamische
kracht moeten zijn in onze wereld.

mee zonder op te gaan in de emotie van de
ander. Of om het te vertellen met de woorden
van Paulus in zijn tweede brief aan de
christenen van Korinthe: ‘Geprezen zij de God
en Vader van onze Heer Jezus Christus, de
Vader die zich over ons ontfermt, de God die
ons altijd troost en ons in al onze ellende moed
geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van
God ontvangen, anderen in al hun ellende
moed kunnen geven.’ Paulus noemt het moed
geven aan de ander. Dat is zijn of haar welzijn
verhogen, niet het lijden bevestigen. Met
mededogen of compassie komt het geluk van
de ander centraal te staan en proberen we
door het lijden heen weer het licht te laten
zien. Het is kracht geven aan de gevallene om
weer op te staan; om weer verder te gaan. “En
vele scharen kwamen bij Hem, die lammen,
kreupelen, blinden, stommen en vele anderen
bij zich hadden, en zij legden die aan zijn
voeten neer. En Hij genas hen”, schrijft
Mattheus over Jezus. Mededogen, geloof,
genezing, een nieuwe mens.

Compassie of mededogen is een net andere kijk
dan medelijden. Bij medelijden, voor zover dat
al mogelijk is, stem je jezelf af op het lijden van
de ander en bevestig je zo ook het lijden van de
ander en zijn of haar slachtoffer zijn. Bij
medelijden maak jij jezelf gelijk aan de lijdende
ander in een poging het verdriet te delen. Je
gaat mee met de emoties van de ander.
Daarmee helpen we elkaar niet. U kent vast wel
iemand die in het lijden blijft hangen en die het
prettig vindt om steeds in het lijden bevestigd
te worden als slachtoffer. Lijden hoort bij het
mensenleven en is vaak ook een katalysator
voor geestelijke groei,
maar blijven hangen in
lijden is niet goed voor
een mens.
Compassie of
mededogen is een net
andere positie. We brengen onszelf niet op
gelijk niveau met de lijdende ander – gedeelde
smart is halve smart. Nee, we plaatsen onszelf
buiten het centrum van onze wereld en zetten
daar iemand anders neer. Niet langer
bevestigen we het lijden van de ander, maar
geven we onszelf, onze aandacht, liefde en
vrede voor het welzijn van de ander. We leven

Doordat bij compassie de ander centraal komt
te staan, anders dan bij medelijden, stijgt
compassie of mededogen uit boven ons
egoïsme. En dat maakt dat compassie
fundament kan worden en zou moeten zijn
binnen al onze relaties. Met andere woorden:
God wil dat wij allemaal deel zijn van Zijn hart
vol mededogen voor de wereld. Compassie als
fundament voor een eerlijke economie, voor
een respectvol omgaan met de aarde en voor
vrede tussen alle mensen en volkeren. Ik zag
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde! Leven
vanuit compassie.
Diaken Jeroen Hoekstra
Het handvest voor compassie vindt u hier:
www.handvestvoorcompassie.nl/handvest/
Het boek ‘Vrede kun je leren’ van Thomas
d'Ansembourg en David Van Reybrouck kan ik u
van harte aanraden (ISBN 9789023481515).
Op 8 december is er weer een zoommeeting
(online) waarin we met elkaar dit boekje
bespreken. Mail als u interesse heeft om mee te
doen.
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Diaconaal weekend 12-13 november.
Uw PCI (Parochiële Caritas Instelling)
probeert voortdurend mensen te helpen die
een steuntje in de rug goed kunnen
gebruiken. Dat gebeurt onopvallend, maar zo
af en toe is het nuttig om aan de weg te
timmeren en uw aandacht te vragen. In het
hele bisdom staat het weekend van
12-13 november daarom in het teken van
diaconie: met steun van alle parochianen
ervoor zorgen dat er hulp komt waar dat
hard nodig is.

Daarom vragen we op 12 en 13 november
aan iedereen in de Zaanstreek om
levensmiddelen mee te nemen naar de
viering. Dan
helpen we de
Voedselbank om
de voorraad aan te
vullen en vooruit
te kunnen. Het
gaat om houdbare levensmiddelen zoals
rijst, pasta, pastasaus, conserven, koffie,
thee.
Een week voor dit weekend zullen we u
informeren over waar op dat ogenblik de
grootste behoefte aan is. En mocht het niet
lukken om wat te gaan kopen dan kunt u een
financiële bijdrage leveren. Naast de kratten
om de levensmiddelen in te doen komt een
schaal te staan. Het geld dat daarin komt
gaat ook rechtstreeks naar de Voedselbank.
We rekenen weer op uw hulp!

In de Zaanstreek hebben we dit jaar gekozen
voor ondersteuning van de Voedselbank.
Alles wordt duurder en dat brengt steeds
meer mensen in de problemen, ze krijgen het
niet meer rond en moeten een beroep doen
op de Voedselbank. Daar is de norm om recht
te hebben op voedselhulp
verruimd, waardoor meer
mensen wekelijks een
pakket levensmiddelen
krijgt. Er is dus meer vraag,
en de voorraden slinken
snel. Er is extra aanvulling nodig om de
komende tijd te kunnen blijven helpen.

Bestuur IPCI Zaanstreek

Rooster kerkdiensten
met en voor verstandelijk gehandicapten
30 oktober Petrusparochie 10.00 uur
Snuiverstraat 2, Krommenie
4 december Jozefparochie 10.00 uur
Veldbloemweg 2, Zaandam

groep gedaan bij de kerk en met de
voorganger van de zondagse dienst.
Namens de commissie,
Aafke Boerma,
Koosje van Gaalen,
Sandra Renaud

De donderdagavond voorafgaande aan de
zondagse dienst wordt altijd de
voorbereiding voor de dienst samen met de

075-6213893
075-6174564

TeenSpirit is weer begonnen!
Dit jaar is het thema: Pelgrim; samen op reis
naar God. Iedere eerste vrijdag van de maand
verzamelen we om 19.30 uur in de
Bonifatiuskerk om meer te leren over ons
geloof en samen plezier te hebben. Zet

4 november, 2 december, 6 januari,
3 februari, 3 maart, 31 maart(!), 5 mei en
2 juni alvast in je agenda.
Kapelaan Nico Kerssens, Gary en Samantha
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Visie
Mijmeringen van een parochiaan
Twaalf en een half was moeder toen zij de
landadel ging helpen hun het leven te
veraangenamen door de bedjes op te maken,
het koper te poetsen en de kinderen, vaak
ouder dan zijzelf, naar school te helpen.
Na een leerschool van tien jaar begon zij voor
zichzelf en hees zich op 22-jarige leeftijd in
een bruidsjapon. Zij sloot met mijn vader een
meerjarig contract af. Voor eeuwig heette
dat toen nog.
De zaken gingen voorspoedig. Het financiële
aspect werd buiten beschouwing gelaten,
want armoede was in ons dorp een
maatschappelijke zegen, dat viel niet op.
In de daaropvolgende vijfentwintig jaar
kwamen er twaalf lieve spruiten met
daartussendoor ook nog vier engeltjes, die
het niet gegeven was om dit aardse
tranendal te verkennen. Zij kregen een
onmiddellijk ingaand vliegbrevet naar hogere
sferen.

Vader mocht een half jaar langer zijn geest
scherpen. Pas op zijn dertiende werd hem de
manchesterbroek aangemeten en werd hij
met broodtrommel de polder ingestuurd. Een
45-urige werkweek bracht dan toch f 4,(€1,80) in het laatje. Dit salaris was de aanzet
voor een langdurig lidmaatschap van de
vakbeweging; er was veel werk aan de
winkel.
Soms liep ik met hem na een vergadering
mee naar huis. Eens zei ik tegen hem. Het
was een leuke vergadering. Ja, zei hij wat
triest, wij hebben veel gelachen. Na het
eerste pilsje werd het leuk, na het tweede
pilsje kwam de stemming er goed in en wat
er na het derde pilsje is besproken zullen wij
niet in de notulen terugvinden. Er zouden
vanavond enige harde noten gekraakt
worden, het is er niet van gekomen. Een
hotemetoot zou tot de orde worden
geroepen, jammer dat Heineken zoveel
invloed heeft uitgeoefend op de
besluitvorming.

Mijn ouders hebben de campussen van
universiteiten nooit onveilig gemaakt. Witte
fietsenplannen zijn nimmer aan hun brein
ontsproten. Zij waren vrij ongeletterd, maar
dat is gelukkig iets heel anders dan stom,
zodat ik toch vrij veel van ze heb geleerd.
Met 2x2=4 hadden zij misschien wat moeite,
maar met hun boerenslimheid maakten zij er
wel vijf van.

Zijn hele leven heeft hij geworsteld met het
maatschappelijk gegeven ‘Hoge bomen
vangen veel wind, daarom ritselen zij veel
meer’.

Het rabarberverhaal was bij moeder favoriet
en staat mij nog helder voor de geest. Steeds
opnieuw vertelde zij dit cryptische gegeven
tijdens het bereiden hiervan. Je hebt grote
stelen en je hebt kleine stelen, maar grote
stelen het meest. Mijn trage geest begreep
pas veel later deze uitspraak, en ik heb nooit
aanleiding gevonden om deze stelling af te
zwakken. Een heldere visie van een vrouw die
halfweg haar dertiende levensjaar niet meer
naar school mocht.

Deze variant vind ik nog steeds een
waardevolle aanvulling op het rabarberverhaal. Mijn levensfilosofie is erop afgesteld.
Was getekend,
Mijmeraar
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Wat verwachten wij van een viering?
“Een snelle mis en een korte preek!”, zei een
kerkmeester tegen de pas gewijde kapelaan
Jan Broersen, onze in het voorjaar overleden
goede herder, toen hij in 1957 in
Heerhugowaard arriveerde. Die tijd ligt gelukkig! - ver achter ons. Maar wat
verwachten wij van een viering? In Amerika
hebben ze het onderzocht. Vele katholieken
werden ondervraagd. Het overweldigende
resultaat luidde: naast de ontmoeting met
God willen we enthousiast met elkaar zingen,
een inspirerende preek beluisteren en
gezellig samen koffie- en theedrinken na de
viering.
We lopen de antwoorden langs. Allereerst
het enthousiast mee kunnen zingen. Daar
ontbreekt het nogal eens aan. Je gaat naar de
kerk en te vaak moet je constateren dat je bij
een concert verzeild geraakt bent, want je
kunt niet meezingen. Gek toch, want in 1974
verscheen het Vaticaanse document
Musicam Sacram, waarin als uitwerking van
het Tweede Vaticaans concilie ons verteld
wordt wat de taak van een koor is. Het
document stelt: het koor dient samen met de
gemeenschap te zingen. Als dat niet kan
dient zij in afwisseling met de gemeenschap
te zingen. Mocht dat helaas niet mogelijk zijn
dan kan het koor in plaats van de
gemeenschap zingen. Ik moet helaas
constateren dat nogal wat koren op
voorhand uitgaan van de laatste aanbeveling.
Jammer.
Dan de preek. De gelovigen verwachten een
inspirerend verkondiging. Al jaren preek ik.
Zijn mijn preken altijd inspirerend? Ik hoop
het, maar of het zo is? Ik denk van niet. Ook
al doe je nog zo je best en kost het je keer op
keer vele uren van bloed, zweet en tranen.
Maar inspirerende preken: daar hebben de
kerkgangers wel recht op! Een preek moet
geen saaie navertelling zijn van de reeds
gehoorde Bijbelteksten. De kerkgangers
moeten kunnen zeggen: dat verhaal van
Jezus, van de profeten, van de aartsvaders en
noem maar op gaat ook over mij! Ik doe mee

in het verhaal! Daar kan ik wat mee voor mijn
leven van alledag! De wens van de
Amerikaanse katholieken en natuurlijk ook
van ons is een oproep aan iedereen die
voorgaat in de verkondiging om zijn/haar
stinkende best te doen om de Schrift zo uit te
leggen dat het belang ervan duidelijk wordt
aan alle toehoorders voor hun dagelijks
leven. Om de moed erin te houden. Om te
blijven werken aan vrede en gerechtigheid.
Om elkaar nabij te zijn. Lukt dat altijd? Ik
denk het niet. Af en toe zie ik iemand tijdens
mijn preek indutten, maar ook krijg je te
horen: “daar kan ik weer wat mee!” Kortom:
we moeten ons best blijven doen!
Tenslotte de samenkomst na de viering. Ik
noem het al jaren ons achtste sacrament.
Koffie- en theedrinken na de viering is zo
belangrijk! Je kunt napraten over de viering.
Mopperen over de niet mee te zingen
liederen of over de enthousiaste koorzang.
Napraten over de veel te lange, onduidelijke
of juist inspirerende preek. Maar je kunt ook
vragen: “Hoe is het met het onderzoek in het
ziekenhuis afgelopen dat je deze week moest
ondergaan?” Of: “Red je het een beetje nu je
liefste lief er niet meer is?” Of: “Ga je ook
mee met kerkenpad? Nee? Kom op zeg,
meegaan hoor, het is hartstikke leuk en
interessant en je rollator is geen enkel
probleem!” De plek voor het achtste
sacrament moet goed bereikbaar zijn en
aansluiten bij de vier-ruimte. In de
ontmoetingsruimte dus, of als die er niet is
achterin de kerk. Is dat een ontheiliging van
de ruimte? Natuurlijk niet. Jezus op het
hoogaltaar ziet het met veel plezier
gebeuren. Zo hoort Hij nog eens wat en
constateert dat de interesse en belangstelling
voor elkaar nu precies dat is wat hij in zijn
evangelie preekt. Het achtste sacrament: een
beledigende opmerking? Welnee, de heilige
Thomas van Aquino uit de Middeleeuwen
kende wel een paar honderd sacramenten!
Ko Schuurmans, pastor
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Voor jong en oud(er)

11 november is de dag!
Op 11 november wordt op veel plaatsen, ook
in de Zaanstreek, Sint Maarten gevierd.
Kinderen lopen met een brandende lampion
langs de huizen en winkels en krijgen wat
lekkers als ze hun Sint Maartenliedje hebben
gezongen.
Maarten was een soldaat, die lang geleden
op een koude winterdag zijn mantel met zijn
zwaard in tweeën sneed. De ene helft gaf hij
aan een bedelaar en de andere helft hield hij
zelf. Hij droomde de volgende nacht dat hij
Jezus zag, gekleed in die halve mantel van de
bedelaar. “Je hebt me je mantel gegeven, zei

Jezus, “Dank je wel”.
Maarten wilde daarna geen
soldaat meer zijn, maar
goede dingen doen voor de
mensen, en licht zijn in de
duisternis. Hij liet zich
dopen en voortaan was hij
christen. Hij heeft veel
mensen geholpen en werd
ook nog bisschop van Tours
(dat ligt in Frankrijk). Na zijn dood vertelden
de mensen veel mooie verhalen over
Maartens goede daden. Hij werd een heilige.

arm

lampion

rijk

bedelaar

licht

sint

bisschop

liedje

snoep

christen

maarten

soldaat

delen

mantel

verhaal

halve

november

winter

koud

paard

zingen
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De vieringen in Regio Zaanstreek noord
HH. Martelaren v G. H. Petrus
H.M. Magdalena H. Jozef
Pinkstraat 14
Snuiverstraat 2 Dorpsstraat 351 Veldbloemenweg 2
Koog a/d Zaan
Krommenie
Wormer
Zaandam
Za 22 okt

Zo 23 okt
30e zondag dhj

Woord&Comm
K. Schuurmans
koor Marbosko

Za 29 okt

Zo 30 okt
31e zondag dhj

Wo 2 nov
Allerzielen

Woord&Comm
A. Dijkers
Allerheiligen en
Allerzielen
koor Marbosko
Geen viering

Za 5 nov

Zo 6 nov
32e zondag dhj

Woord&Comm
M. Bruijns
koor Marbosko

Za 12 nov

Zo 13 nov
33e zondag dhj

Woord&Comm
A. Dijkers
samenzang

Za 19 nov

Zo 20 nov
Christus Koning

Za 26 nov

Woord&Comm
T. Molenaar
koor Marbosko

Woord&Comm
S. Baars
samenzang
Woord&Comm
S. Baars
koor Rotsvast
Allerheiligen
Woord&Comm
M. Bruijns
samenzang
Woord&Comm
M. Bruijns
Allerheiligen
inloopkoor
19:30 uur
AllerzielenM. Bruijns
rouwkoor
Woord&Comm
M. Bruijns
samenzang
Woord&Comm
T. Molenaar
koor St. Caecilia
Woord&Comm
M. Bruijns
samenzang
Woord&Comm
K. Schuurmans
koor Rotsvast
Woord&Comm
M. Bruijns
samenzang
Woord&Comm
M. Bruijns
koor St. Caecilia
Eucharistie
G. Noom
samenzang
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Woord&Comm
T. Molenaar
herfstkoor

DOP M. Niekus
en I. de Lange
koor Con Brio

DOP
koor All Ages

Woord&Comm
W. Waardijk
Allerzielen
Gemengd Koor

19.30 uur
AllerzielenR. Casalod
M.M.-koor

Geen viering

DOP
Caeciliakoor

Woord&Comm
S. Baars
Gemengd Koor

Woord&Comm
R. Casalod
koor All Ages

Woord&Comm
M. Bruins
Gemengd Koor

Eucharistie
N. Kerssens
Caeciliakoor

Woord&Comm
Diaconale zondag
J. Hoekstra
Gemengd Koor

HH. Martelaren v G. H. Petrus
H.M. Magdalena H. Jozef
Pinkstraat 14
Snuiverstraat 2 Dorpsstraat 351 Veldbloemenweg 2
Koog a/d Zaan
Krommenie
Wormer
Zaandam
Zo 27 nov
1e Advent

Eucharistie
G. Noom
koor Marbosko

Za 3 dec

Zo 4 dec
2e Advent

Woord&Comm
M. Bruijns
samenzang

Za 10 dec

Zo 11 dec
3e Advent

Eucharistie
G. Noom
koor Marbosko

Woord&Comm Oecumenisch
M. Bruijns
diverse
koor Rotsvast voorgangers
Caeciliakoor
Eucharistie
G. Noom
samenzang
Eucharistie
DOP
G. Noom
koor All Ages
koor St. Caecilia
Eucharistie
G. Noom
koor Rotsvast
Woord&Comm Woord&Comm
S. Baars
M. Bruijns
samenzang
Caeciliakoor

Woord&Comm
W. Waardijk
Gemengd Koor

Woord&Comm
J. Hoekstra
koor Con Brio

DOP M. Niekus
en I. de Lange
Gemengd Koor

Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders
aangegeven. DOP= Dienst onder leiding van parochianen, zondag dhj = zondag door het jaar

Intenties
Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
23 oktober 2022
James Baly
Jan de Boer
Klaas Avondrood

20 november 2022
James Baly
Marijke van Bossum-Steenman
Corrie Schleeper-Konijn

30 oktober 2022
Marijke van Bossum-Steenman
Jo Finke-Boon
Tonnie Zieverink-Berentsen

27 november 2022
Nico Hoogenhoud
Marja van der Horst
Rie van Sante

6 november 2022
Overleden ouders Goudriaan-Vergeer
Daan en Tini Goudriaan-van Lieshout
Piet, Mien, Truusje
Joop en Tineke Goudriaan-Komen
Hans van de Toorn
Hendrik Engelbert Holkamp

4 december 2022
Henk Smit
Margriet Leo-Rijken
Ed Tiggers
11 december 2022
Yvonne Ingeline van Driel-van Soest
James Baly
Marijke van Bossum-Steenman

13 november 2022
Yvonne Ingeline van Driel-van Soest
Godfried Groot
Bert Asselman
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Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Pinkstraat 14, 1541 HD Koog a/d Zaan - 06-12182931
www.goedespoor.nl - Martelaren@outlook.com
NL95 INGB 0000 423946

Van de Parochieraad.
Toekomst
Onze toekomst blijft onzeker. We mogen van
het bisdom tot juli 2023 blijven vieren in de
Pinkzaal. Hoe het daarna kan en mag is nog
niet duidelijk. Wat de mogelijkheden zijn voor
onze parochie hebben wij besproken met
pastor Floris Bunschoten. Pastor Floris steunt
ons met raad en daad, maar het bisdom heeft
soms andere prioriteiten. Daarom wil de
parochieraad contact opnemen met onze
bisschop mgr. Hendriks om onze situatie en
wensen duidelijk te maken.

Er is een nieuwe naam t.w. Chat parochianen
bedacht. Zo past de naam precies bij het doel
van de berichten.
Poster op het raam
Aan de straatkant van het BWZ-gebouw is op
een poster voor het raam te zien dat de
Martelarenparochie elke zondagmorgen daar
actief is. De tekst op de poster is nog niet
helemaal goed, o.a. de aanvangstijd willen we
duidelijker zichtbaar hebben.
Activiteit
Op zondag 30 oktober herdenken we in de
Allerzielenviering de overledenen die ons zo
dierbaar zijn. Na de viering willen we middels
een lunch met erwtensoep het samenzijn
vieren. Soepmakers én parochianen worden
uitgenodigd om mee te doen.

App-groep
De app-groep Kerk-info was gemaakt voor het
coördineren van de vele klussen tijdens het
opruimen bij onze Martlarenkerk. Nu deze
werkzaamheden afgerond zijn wordt de appgroep voor andere zaken gebruikt. De appgroep is nuttig, maar de naam klopt niet
meer.

Namens de Parochieraad,
Marga

Kledinginzameling in november
Elk jaar stapelen de zakken met kleding zich
op en doen we zo mee aan het ondersteunen
van noodhulpprojecten van Cordaid voor
mensen die het hard nodig hebben. Net als
vorig jaar is uw kleding welkom bij
onderstaande kerken.
Wat: schone bruikbare kleding en schoenen
Wanneer: zaterdag 5 november 10:00-13:00
Waar: Jozefkerk Zaandam
Maria Magdalenakerk ’t Kalf Zaandam
Petruskerk Krommenie
De Lorzie Wormerveer
Maria Magdalenakerk Wormer
De MOV groep

Op
zaterdag 5 november is in de Zaanse kerken
weer de jaarlijkse inzameling door Sam’s
kledingactie voor Mensen in Nood. Van 10 tot
13.00 uur kunt u zakken met gedragen kleding
en schoeisel brengen.
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Samen strijden voor erkenning!
Meer dan 5100 meter boven zeeniveau, tussen

Solidaridad: ondersteuning bij de oprichting
en het uitbouwen
Het effect daarvan is al snel zichtbaar. Zowel
thuis, waar de armoede afneemt, als in hun
gemeenschap. De deelnemende vrouwen
laten zien dat zij succesvol kunnen zijn met
hun bedrijf en verdienen inmiddels een
leefbaar inkomen.
De deelnemers betalen de leningen snel
terug. Dat betekent dat de financiële
investering lang zal doorwerken en dat veel
vrouwen gebruik kunnen maken van
hetzelfde fonds. Dit, samen met de
trainingen over gendergelijkheid, vergroot
hun betrokkenheid bij te maken beslissingen
in de thuissituatie, en heeft hun positie in de
gemeenschap verbeterd.

harde wind en vallende sneeuw, vinden we
de pallaqueras. Zij werken in de bergen met
een ambachtelijke en voorouderlijke manier
van mijnbouw.
Het leven van de pallaqueras, voornamelijk
vrouwen, kent vele uitdagingen, waarvan een
van de grootste het gebrek aan erkenning is.
Dat maakt hen kwetsbaar voor uitbuiting en
zorgt voor een onzeker bestaan. Bijna 70
procent van de pallaqueras verdient minder
dan het Peruaanse minimumloon. “Er is hier
geen enkele legale koper, alleen de zwarte
markt,” vertelt mijnwerker en activist Julia
Pomalique.
Vrouwelijke mijnwerkers bundelen hun
krachten in nationaal netwerk
In hun strijd voor erkenning van het
onmisbare werk van de pallaqueras, richtten
enkele leiders met hulp van Solidaridad een
nationaal netwerk op. Dit is het eerste
nationale netwerk van deze vrouwelijke
mijnwerkers in Peru. “Ons eerste doel is om
vrouwelijke mijnwerkers op te leiden om
zichzelf zichtbaar te maken en hun deelname
aan ambachtelijke en kleinschalige mijnbouw
aan te moedigen”, legt de verkozen
voorzitter María Elena Reyes, een mijnwerker
uit Arequipa, uit. Het nationale netwerk
verenigt de stemmen van de pallaqueras, en
versterkt daarmee hun moeilijke positie aan
de onderhandelingstafel.

Helpt u mee?
En er zijn nog veel meer vrouwen die graag
willen deelnemen. Steunt u de vrouwen door
bij te dragen aan workshops en trainingen?
Uw steun is namelijk hard nodig. Samen
solidair in de strijd tegen armoede is winst
voor ons allemaal!
Doneer via NL45RABO0129911151
Tijdens de advent is elke zondag een tweede
collecte voor Solidaridad.
https://www.solidaridad.nl/kerkenactie
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Startviering nieuw kerkelijk werkjaar 2022-2023
Het was een drukke week begin
september. We gingen op pad met
Kerkenpad, twee dagen later lieten
we ons de barbecue goed smaken
en de dag daarna was de
startviering.
Het nieuwe kerkelijk werkjaar werd
geopend. Pastor Bruijns was
voorganger in deze goed bezochte
viering.

blijven vertrouwen dat alles goed zal
gaan,dat het wel meevalt. Je kan het
je haast
niet voorstellen. Vandaar dat dit
thema zo goed gekozen is.
Er is zelfs een kort lied gemaakt op
dit thema, “Blijf Vertrouwen”. Ons
koor Marbosko heeft het al enkele
keren gezongen en de tekst is als
volgt:

Het thema van het nieuwe kerkelijk jaar is:
‘blijf vertrouwen’. Dat is heel toepasselijk in
al zijn facetten, want we leven in een erg
moeilijke tijd. Een tijd waarin de prijzen van
de boodschappen, gas en licht hoger en
hoger worden, er is een klimaatcrisis, er is
oorlog in Oekraïne, onze boeren voeren
stevig actie om hun beroep te kunnen blijven
uitoefenen en er is de onzekerheid of het
Corona-virus zich koest houdt. Ben ik nog iets
vergeten? Misschien, maar wat hier wordt
genoemd is al meer dan genoeg om ons
behoorlijk dwars te zitten.

“Kijk vooruit en blijf vertrouwen in een wereld
vol onzekerheid.
Want Gods eindeloze liefde is de weg naar
vrede en gerechtigheid.”
Wat is dat mooi, zulke bemoedigende
woorden. De tekst stond ook al genoemd in
ons parochieblad dat pas is verschenen. Maar
ik schrijf het nogmaals op, omdat het zo mooi
is, en omdat je de tekst niet vaak genoeg bij
jezelf kunt inprenten. Juist in deze moeilijke
tijd.
Ik hoop dat het helpt om weer een beetje
vertrouwen te krijgen en te geloven in een
betere toekomst.

Veel mensen maken zich grote zorgen en dat
is niet verwonderlijk. Het lijkt moeilijk om te

Mirjam Rem-Zuckerholz

Samen eten op 30 oktober
Op zondag 30 oktober herdenken we in de
viering de overledenen die ons zo dierbaar
zijn, we vieren dan Allerzielen. Na de viering
gaan we die zondag voor wie wil het
koffiedrinken uitbreiden met een kop soep.
We gaan samen erwtensoep eten.

Soepmakers én
parochianen
worden
uitgenodigd om
aan te melden voor
de erwtensoep.

Omdat in de keuken van de Pinkzaal geen
kookplaat is, kunnen we daar geen soep
klaarmaken. We willen daarom parochianen
vragen om een pannetje erwtensoep te
maken en die met ons te delen.

Meld u aan
bij Ineke Boon of Ineke Arends
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Barbecue 2022
Amper bekomen van ons Kerkenpad-dagje
uit, was het wederom feest binnen onze
parochie. De jaarlijkse barbecue werd
gehouden. Hoewel de herfst naderbij komt,
was daarvan niets te merken. Het was een
zonnige zomeravond en op de parkeerplaats
moesten vanwege de
warmte zelfs de
tafeltjes en stoelen in
de schaduw van de
bomen worden
neergezet. Aan het hek
hingen ballonnen ter
verwelkoming van de
gasten.

wat rustiger aan wilden doen was er frisdrank
te over.

Ook aan het toetje was gedacht en men kon
kiezen uit drie verschillende soorten ijsjes.
Als afsluiting volgden koffie en thee.
Voor we het wisten was het tijd om op te
breken en gingen we weer op huis aan, met
in herinnering deze ontzettend gezellige en
zeer goed georganiseerde avond.

De organisatie van de barbecue was in de
bekwame handen van Ineke Boon en Ineke
Arends. Toen de barbecue eenmaal op stoom
was, zorgde Ruud Arends voor het grillen. En
dat deed hij uitstekend. Naast de verschillende soorten vlees waren er twee grote
salades en een schaal met meloen-stukken.
Zoals dat hoort bij een diner, waren er
verschillende soorten wijn om de kelen te
smeren, maar voor degenen die het

Een bedankje aan de Inekes, Piet Boon en
Ruby en alle anderen die aan deze
fantastische barbecue hebben meegewerkt.
Tekst: Mirjam Rem-Zuckerholz
Foto’s: Piet Boon

Groet uit Velp
Afgelopen winter verhuisde onze organist Frans
Joosen onverwacht naar het Brabantse Velp.
Vanwege de gezondheidstoestand van zijn
vrouw was het beter om in een huis te gaan
wonen met verzorging. Helaas overleed Henny
voordat zij zelf van het revalidatiecentrum naar
Frans kon verhuizen. Door de vermaledijde
corona en het uitvallen van vieringen hebben
we Frans nooit meer fysiek kunnen bedanken
voor zijn jarenlange trouwe orgelspel in de
Petruskerk op de zaterdagavond en in de
Martelaren op de zondagmorgen.

Oosterhuis en Barnard hadden er hun
opleiding.
Het gaat Frans met zijn 88 jaar goed. Hij heeft
een kennissenkring opgebouwd. Zit inmiddels
in de ‘bewonersraad’, gaat iedere middag
wandelen met een voormalige Nederlandse
missionaris uit Ghana en speelt iedere avond
op zijn orgel dat in de recreatiezaal staat,
waarbij een andere
bewoner inspiratie
vindt om naast hem te
gaan schilderen.
Inmiddels heeft hij 88
levensjaren
volgemaakt. Hij doet
ons allemaal van harte
de groeten.

Onlangs heb ik hem opgezocht, het was
‘slechts’ 140 kilometer. In een werkelijk
prachtige omgeving ligt een voormalig klooster
van de Jezuïeten, dat als opleidingsinstituut
werd gebruikt. Pater van Kilsdonk en de in Syrië
vermoorde pater Frans van der Lugt,

Matthé Bruijns
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Het mooiste en lekkerste kerstpakket weggeven?
Pakket maken
Maak een feestelijk kerstpakket. Iets dat je
zelf ook graag zou willen ontvangen. Doe er
wat leuks en wat lekkers in, maar geen
versproducten, alcohol of vlees. Lege dozen
zijn bij de supermarkten te vinden.
Vul de doos bijvoorbeeld met een feestelijk
koekje, een lichtje, een warme sjaal,
kerstversiering, een (gelezen)boek of een
tijdschrift en mogelijk iets voor een kind of
jongere.
Maak uw doos extra feestelijk door hem in te
pakken met kerstcadeaupapier.

Kerstpakkettenactie
We gaan weer kerstpakketten maken. Via het
Sociale wijkteam krijgen we adressen van
buurtgenoten voor wie de kersttijd een
donkere tijd is. Mensen lopen niet te koop
met hun problemen. Geen netwerk die hen
helpt. Geen goede gezondheid. Mensen met
ernstige psychische problemen. Het overzicht
kwijt zijn geraakt op financieel gebied. Die
soms zelfs op een betonnen vloer slapen.
Mensen in de ‘bijna vergeten laag’ van onze
Zaanse samenleving Er is veel verborgen
leed. Juist voor die mensen is een
kerstpakket een steuntje in de rug.

Inleveren en bezorgen
De pakketten worden verzameld in de
Pinkzaal. Op zondag 18 december nemen we
uw pakket graag in ontvangst. Die zondag
moeten de pakketten ook rondgebracht
worden.
Wilt u geen pakket maken maar wel helpen
met bezorgen dan kunt u zich daarvoor
aanmelden. De intekenlijst hangt de
komende zondagen aan het bord in de
Pinkzaal.
En blijven er pakketten over dan brengen we
die naar het huis van het Leger des Heils in
Koog aan de Zaan.

Je bent niet alleen zegt dat pakket, er wordt
ook aan jou gedacht.
Het Sociale wijkteam geeft aan de MOV
adressen door en slaat met de
kerstpakkettenactie een brug tussen vraag en
aanbod.

de MOV-groep

Geven
Dankbaarheid
maakt telkens twee mensen
gelukkig
Degene die geeft
en degene die krijgt.

Rijkdom en geluk
gaan moeilijker samen
dan dankbaar en tevreden zijn.
Uit: Zonder woorden kan je niet
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De nieuwe website: katholiekzaakstreek.nl

Sinds enige tijd kunnen we op internet al
onze parochie informatie goed vinden op
www.katholiekzaanstreek.nl
Onder “gemeenschappen” vindt u alle Zaanse
parochies. Even klikken op de foto met het
BWZ-gebouw en u komt bij de belangrijkste
informatie van Martelaren van Gorcum.

Al de informatie van de Martelearen parochie
vindt u onder de parochienaam, via de tabs
met de groene letters.

Direct naar het Martelarengedeelte? Ga naar:
https://katholiekzaanstreek.nl/martelarenvan-gorcum/

De Nieuwsbrieven en Samenklanken staan er
naast, onder de foto. Ga eens kijken!

www.goedespoor.nl
Op onze oude website www.goedespoor.nl
komen geen nieuwe artikelen meer. De
website blijft nog wel enige tijd bereikbaar,
maar zal op termijn verwijderd worden. Onze
webbeheerder Piet Boon heeft vele jaren
onze website beheerd.
Piet heel veel dank daarvoor.

Boven in het scherm in de groene balk ziet u
de algemene informatie van de regio met o.a.
de vieringen. Er zijn meerdere
vieringenschema’s, scrol dus naar beneden
voor het Martelaren vieringenschema.
Zijn (op internet) de letters te klein om goed
te lezen? Vergroot alles door op het
toetsenbord de knop Ctrl( links onderaan)
ingedrukt te houden en vervolgens
de plus toets (+ helemaal rechts bij de cijfers)
een paar keer in te drukken.
Weer kleiner? Ctrl en de min toets(- helemaal
rechts bij de cijfers).
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