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Leven om te sterven, sterven om te leven
In de herfst maakt de natuur zich op voor een
nieuwe periode. De dagen worden korter, de
natuur maakt zich klaar voor een rustperiode
en behalve de Zaanse geuren van cacao en
linoleum is er ook de geur van de herfst, van
de vergankelijkheid. In deze periode vieren
en gedenken mensen hun band met hen die
zijn overleden. Op allerlei plaatsen binnen en
steeds vaker buiten de kerken wordt dit vorm
gegeven met lichtjesavonden. Levenden en
doden houden een relatie met elkaar.
Velen die dagelijks moeten leven met verlies
voelen in dit soort dagen verbondenheid met
hen die zijn voorgegaan.

handen nooit varen. Na de dood is alles nog
mogelijk, omdat God er is. De profeten geven
een getuigenis dat een gemeenschap die
dood leek opnieuw tot leven komt, een leven
in het hier en nu, een herrijzen van mensen
die geen leven meer hadden en het hier
opnieuw krijgen.
Steeds weer waren (en zijn) er gelovigen die
door hun trouw aan God tot martelaar van
hun geloof worden. In het boek van de
Makkabeeën wordt over hun marteldood
verhaald. Op het einde der tijden worden zij
met hun verminkte lichaam tot leven gewekt.
En natuurlijk is er het verhaal van Jezus’
opstanding, het getuigenis bij uitstek van
leven over de dood heen. Christus’ verrijzenis
is uniek, omdat hij niet aan het einde der
tijden zal opstaan maar dat nu al doet. En zijn
verrijzen zal ook gebeuren aan zijn
volgelingen, maar dan aan het einde der
tijden.

In onderzoeken naar kerkelijkheid en geloven
blijkt dat het klassieke geloof in een
hiernamaals afneemt. Maar tegelijkertijd
hoor ik bij afscheidsbijeenkomsten vele
sprekers een leven na de dood verkondigen,
want ‘ome Jan gaat gewoon door met
vissen’. Er is een brede verscheidenheid aan
wijzen van voortbestaan: in de hemel,
verrijzenis, voortleven in herinnering,
voortbestaan van de ziel, weerzien van
dierbaren, reïncarnatie.
In het christendom is dit leven na de dood
verbonden met hoe jij op aarde hebt geleefd.
Afbeeldingen van het laatste oordeel bij vele
oude kerken geven bijna fotografisch weer
hoe een goed leven tot de hemel leidt en een
slecht tot de hel. In het moderne geloof van
een leven na de dood doet je levensweg er
niet meer toe: iedereen leeft voort.

In het verleden is er gedacht aan een hemel
boven ons, met Petrus aan de poort of aan
een onsterfelijke ziel, los van het lichaam.
Maar sinds we met sterrenkijkers het heelal
afspeuren zijn we die hemel nog niet tegen
gekomen.
Door Jezus’ optreden is de vernietigende
macht van de dood doorbroken. De
volgelingen lijden nog steeds onder het
leven, ze gaan nog steeds dood, maar aan het
einde van de weg wacht een nieuwe
toekomst.

In de Bijbel wordt er zeer divers over leven
en sterven gesproken. In het eerste of oude
testament is er vaak geen sprake van een
verder leven na de dood. De hemel is de
plaats waar God woont en daar is geen
ruimte voor stervelingen. De dood is het
einde. Er komt een einde aan relaties, zelfs
aan de relatie met God. Een ander geluid dat
klinkt is dat een rechtschapen en een met
God verbonden leven een open einde heeft.
God blijft trouw en laat het werk van zijn

Eén pagina is veel tekort om al die beelden
van dat mysterie van sterven en leven te
ontvouwen. We hebben daar elkaar en een
mensenleven voor nodig, totdat we zelf in
dat mysterie binnengaan.
Huub Oosterhuis dicht:
Van U is de toekomst – kome wat komt.
Matthé Bruijns, pastor
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Caritaszondag: Samen tegen Armoede
zondag 18 november 2018
Op deze zondag staat de caritas van alle
Zaanse parochies stil bij wat wij samen
kunnen doen tegen armoede. Een uitdaging,
omdat armoede vaak niet zichtbaar is. Toch
kan een parochie op een eenvoudige manier
een bijdrage leveren aan het tegengaan van
armoede.
De caritaszondag valt dit jaar samen met de
Tweede Werelddag van de Armen. Een dag,
uitgeroepen door Paus Franciscus, waarop hij
alle kerken uitnodigt zich te bezinnen over
wat armoede doet met mensen en wat
kerken kunnen doen voor hen.

Die maaltijd bestaat uit een pak pasta en
pastasaus.
De IPCI vraagt u om op zondag 18 november
een maaltijd mee te nemen.
Twee of meer mag ook natuurlijk!
Met acht parochies willen wij proberen om
250 maaltijden in te zamelen.
Doet u mee?
Cliënten en vrijwilligers van Voedselbank
Zaanstreek zijn u er dankbaar voor!

of

In de Zaanstreek betekent dit, dat de IPCI
(Inter Parochiële Caritas Instelling)
Zaanstreek in alle acht parochies een maaltijd
wil inzamelen voor de cliënten van de
Voedselbank Zaanstreek.

Voedselbank Zaanstreek hield Open Huis
Assendelft
Op zaterdag 20 oktober stonden van 14.00
tot 16.00 uur de deuren open van het nieuwe
magazijn van de Voedselbank Zaanstreek aan
de Industrieweg 15C te Assendelft.
Geïnteresseerden konden zien hoe in het
magazijn wekelijks de voedselpakketten
gereed worden gemaakt. Daarnaast kon men
luisteren naar de ervaringen en verhalen van
de chauffeurs, en van de vrijwilligers van het
telefoonteam, de intake en de uitdeelpunten.
Zo kreeg men een goed beeld van wat er
allemaal bij komt kijken.
Voor alle bezoekers stond de koffie klaar.
Wim Niekus
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De terugkeer van het geloof
Terugkeer? Ik hoor uw verbazing. Lezen we
niet steeds – ook in dit parochieblad – over
de leegloop van kerken en daardoor soms
een noodzakelijke sluiting? Toch kwam ik de
afgelopen weken diverse malen artikelen
tegen waarin het geloof nog altijd levendig
blijkt. Mensen weten alleen de weg naar de
kerk niet meer zo goed te vinden, helaas.

titel: “De zin van het bestaan? Vraag ’t aan de
dominee, niet aan je psych.”
Zij reageerden in dit stuk op een artikel in het
NRC van hoogleraar en psychiater Damiaan
Denys, waarin deze klaagde: “Het gewone
lijden is compleet gemedicaliseerd en
daardoor slibt de ggz dicht. Vragen rond
verlies, rouw, onvrede, en de
onmaakbaarheid van het leven horen niet
thuis bij psychologen en psychiaters, maar
toch worden ze daar vaak besproken.
Een groot deel van deze vragen over
zingeving werd vroeger behandeld in de kerk.
Bij levensvragen kon je terecht bij een
pastoor of dominee. En dikwijls kwam daar
een antwoord uit waar men mee vooruit kon.
Nu velen het in de kerk niet meer vinden,
slibt de gewone geestelijke gezondheidszorg
dicht.” Aldus Damiaan Denys.

Yvonne Zonderop schrijft in haar boek
Ongelofelijk, over de
verrassende comeback van
religie, over die terugkeer
van het geloof. Mensen zijn
nog altijd spiritueel, ondanks
dat zij de kerk minder of zelfs
helemaal niet bezoeken.
“Het is tijd dat we religie
weer serieus nemen als maatschappelijk
verschijnsel dat betekenis geeft,” vindt
Yvonne Zonderop.
Als meisje verliet ze stampvoetend de
katholieke kerk, maar ze voelt zich wel nauw
verbonden met de christelijke cultuur.
Ze beschrijft de recente geschiedenis van een
ontzuilend Nederland, aan de hand van
persoonlijke ervaringen. Volgens haar slaat
de slinger nu weer de andere kant op - voor
wie open genoeg is om dit te zien.
Yvonne Zonderop (1955) is een betrokken
journalist met een onafhankelijke geest, zo is
te lezen bij haar boek op bol.com. Ze ziet
maatschappelijke trends en verduidelijkt die
voor anderen. Ik neem dus aan dat zij als
trendwatcher niet zomaar wat zegt. Een
uitgebreide recensie van het boek is te
vinden op de blog van Eveline de Nooijer
Alting: www.over-boeken.blogspot.com.

“Verwijs hulpzoekenden door naar de kerk,”
reageerden de predikanten. “Wij nemen er
wél tijd voor. Als klassieke predikanten
herkennen wij dit beeld. Veel van ons werk
bestaat uit gesprekken met mensen die zitten
met de gewone vragen van het leven. Wat is
de zin van mijn bestaan? Hoe ga ik ermee om
dat mij niet alles lukt, terwijl in onze huidige
wereld succes als een keuze wordt
gepresenteerd. Mijn leven is eindig, hoe
‘deal’ ik daarmee? Voor wie werkelijk een
open mind heeft en eerlijk durft toe te geven
dat het hier om levensvragen gaat, is een
gesprek met een geestelijke (van welke
richting dan ook) – met vrije tijd en een schat
aan verhalen – zinvoller dan dat met een
psychiater of psycholoog.”

Op 2 oktober was in het NRC een opiniestuk
te lezen van predikanten

En zo zijn we weer terug bij die open blik
waar ook Yvonne Zonderop het over heeft.
Als gelovige kan ik beamen dat een bezoek
aan de kerk heel helend kan zijn. Het zou
prachtig zijn wanneer meer mensen dat
kunnen ervaren.

Joost Röselaers en Tjaard Barnard met de

Corine Ewas
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Bij jouw afscheid
Jouw ogen die nu niet meer zien,
zullen gezien worden door de Liefdevolle;
Jouw oren die ons niet meer horen,
zullen nu geraakt worden door engelenkoren;
Jouw woorden neergelegd in onze harten,
zullen door ons worden doorgegeven;
Jouw daden die nu zijn stilgelegd
zullen we eindeloos doorvertellen;
Jouw doorzettingsvermogen en jouw kracht
zullen onze inspiratie zijn
in ons leven van morgen….

Nee lief mens,
jouw spirit en jouw humor
zullen ons nooit verlaten.
We raken over jou nooit uitgesproken
want je hebt ons hart geraakt
en ons ten diepste geroerd
om wie je bent geweest
om wat je hebt gezegd
en om wat je hebt gedaan.
Jij was voor ons uniek
geen ander zal ons liever zijn dan jij.
Ria Casalod-Brakenhoff

Einde van het IDB
Eind 2017 heeft het bestuur van het
Interkerkelijk Diaconaal Beraad Zaanstreek/
Waterland (IDB) in een vergadering met de
deelnemende kerkgenootschappen en
besturen van diaconieën en caritasinstellingen (PCI’s) besloten tot opheffing van
het IDB.
Na afwikkeling van een groot aantal zaken
was het zover. Op donderdag 18 oktober is er
in de Noorderkerk aan de Heijermansstraat in
Zaandam een slotavond georganiseerd.
De oorzaak is dezelfde als die men alom
hoort bij verenigingen en andere
organisaties: bestuursleden zijn vrijwel niet
meer te vinden, vooral omdat veel (jongere)
vrijwilligers een veeleisende baan hebben.

De eigen werkgroep Jodendom-ChristendomIslam heeft veel gedaan op het gebied van
integratie, onder meer door het organiseren
van het Gemeenschappelijk Gebed. Deze
werkgroep heeft zich onlangs aangesloten bij
de (interreligieuze) Stichting Samenbindende
Projecten.
De Werkgroep Voorbereiding Kerkdiensten
met Verstandelijk Gehandicapten Zaanstreek
verzorgt in vele kerken in Zaanstad
kerkdiensten. Ook dit werk gaat gewoon
door.
De werkgroep Zaans Interkerkelijk
Noodfonds (ZIN) heeft in de loop der jaren
veel financiële nood voor medemensen
helpen oplossen.

Het IDB heeft samen met de Sociale
Wijkteams thema-avonden over de Wmo en
de veranderende zorg aangeboden.
In de loop der jaren heeft het meegewerkt
aan de oprichting van de Voedselbank in
Zaanstad, de komst van de Stichting Present,
de Diaconale Stichting Gevangenenzorg en
een Zaanse afdeling van SchuldHulpMaatje,
die allen passen binnen de doelstelling van
het IDB.

In 2011 is het Diaconaal Centrum/Inloophuis
‘De Bron’ opgericht. Dit centrum speelt een
belangrijke rol bij de integratie in de
multiculturele wijk Poelenburg. In dit huis
heeft het IDB haar kantoor gehad. Daarom
neemt het een bijzondere plaats in, los van
het mooie werk dat daar wordt verricht.
Joop Seitner, voorzitter/secretaris
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Jozefkerk bestaat 55 jaar
In 1962 werd i.v.m. woningbouw besloten
om in het Kogerveld een R.K.-kerkgebouw
neer te zetten. Voor de aanbesteding werd
kapelaan Adr. A. van der Voort, geboren 7
mei 1914, gevraagd om de ‘zielzorg’ in het
Kogerveld op zich te nemen. Op 17 augustus
ontving hij de benoemingsbrief en een week
later trok de kapelaan in de pastorie aan ’t
Kalf en begon te “zielzorgen” in het
Kogerveld. Ongeveer 400 huizen waren
bewoond en ongeveer 65 gezinnen daarvan
waren kerkgaand katholiek. Zo’n 200
woningen van 'Volkshuisvesting' waren in
aanbouw en nog zo’n 200 woningen van ‘Leo
XIII’ stonden een eind verder over de Gouw
in de steigers.
Ofschoon nog kapelaan, noemden de eerste
bewoners van het Kogerveld hem direct
‘pastoor’. Hij vond onder hen een weldoend
enthousiasme voor hun nieuwe kerk en een
geweldige welwillendheid om mee te werken
aan een nieuwe parochiegemeenschap.

Na een bouwtermijn van circa elf maanden
waren de kerk met zijn losse toren en de
pastorie klaar.

Op 6 oktober 1963 werd met het voorlezen
van een brief van bisschop Dodewaard in de
diverse kerken van Zaandam en natuurlijk in
de Boerejonker de stichting van de H.
Jozefparochie officieel een feit. Op zondag 20
oktober vond de laatste dienst in de kantine
van de Boerejonker plaats.
Op donderdagavond 24 oktober werd de kerk
door deken Steur officieel ingezegend.
Kapelaan A. van der Voort werd als pastoor
van de H. Jozefparochie geïnstalleerd en
tevens vond de installatie plaats van het
kerkbestuur, bestaande uit de heren R.
Blommestein, W. Janmaat, D. Reumer en
C. Truyens.
Op zondag 27 oktober 1963 werd de kerk
met een plechtige Hoogmis in gebruik
genomen.

Daar de kerk nog in aanbouw was, werd er
gekerkt in de Boerejonker. De vieringen die
daar gehouden werden, ademden een
religieuze sfeer en bereidheid om mee te
doen.
De mensen antwoordden de voetgebeden in
het Latijn, baden Kyrie, Gloria, Credo, Pater
Noster en Agnus Dei met de priester mee en
de Latijnse begroetingen werden door de
gemeenschap beantwoord. (Dit was
natuurlijk nog voor het 2de Vaticaans
concilie.)

De bovenvermelde gegevens zijn ontleend
aan het artikel ‘Het ontstaan van de
Jozefparochie en de nieuwe kerk in
Kogerveld’, dat Hans Wickenhagen heeft
gepubliceerd in het herfstnummer van
Samenklanken in 2013 bij het 50-jarig
bestaan van de Jozefkerk en -parochie.
Nu vieren wij op zondag 28 oktober
met een feestelijke eucharistieviering
het 55-jarig bestaan van ‘De Jozef’.
De redactie
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Stuurgroep Vorming & Toerusting
Hieronder ziet u ons
programma voor de
komende periode.
Uitgebreide informatie
vindt u in het groene
boekje van Vorming en

Zin in Film

Dit seizoen hebben we zes
mooie films voor u uitgekozen.
De films worden onder het
genot van een drankje
nabesproken.
Wanneer u meer informatie over een film
wilt hebben kunt u dat per e-mail opvragen.
In deze periode zijn er twee voorstellingen.
Wanneer: woensdag 31 oktober 14.00 uur
Waar:
O.L.V. Geboorte, Marktstraat 4
te Wormerveer
Begeleiding: Liesbeth Patist
Wanneer: zaterdag 2 november 20.00 uur
Waar:
Ontmoetingsruimte St Petrus,
Snuiverstraat 2 te Krommenie
Begeleiding Matthé Bruijns

Toerusting.
Meditatief schilderen
Het idee achter meditatief schilderen is:
werken vanuit een gedicht
of een verhaal. Niet het
resultaat telt, maar het
proces van het ontstaan.
Loslaten op het juiste
moment is de kunst, en dat geldt ook in het
dagelijks leven.
Dit jaar zijn de inleiders weer Marian Neeft
en Coby Huijpen.
Wanneer: 2 november en 7 december
13.30 - 16.00 uur
Waar:
Achterschip Maria
Magdalenakerk, Wormer
Kosten:
€ 2,50 per keer voor materiaal
Aanmelden: Liesbeth Patist-Dupon
075 642 1111 stuurgroepvent@gmail.com

Dromen in de Bijbel
Er worden heel wat dromen gedroomd in de
H. Schrift. Maar wat betekenen ze?
Bart Koet, diaken in ons bisdom en
hoogleraar Nieuwe Testament en
Vroegchristelijke Geschriften, gaat in op
dromen in de Bijbel en zoomt daarna in op
de droom van aartsvader Jacob in Bethel
(Genesis 28), en op de droom van koning
Salomo (1 Koningen 3). Neem uw bijbel mee!
Wanneer:
vrijdag 9 november 20.00 uur
Waar:
Pastorie Odulphus,
Dorpsstraat 572 te Assendelft
Begeleiding: Prof. dr. B.J. Koet

Gespreksgroep voor volwassenen
Ook het komende seizoen
gaan we weer met elkaar in
gesprek aan de hand van de
Geloven Nu reeks. Een
landelijke methode, waarbij
een Bijbeltekst leidraad is. Als deelnemers
vanuit hun persoonlijke behoefte een
Bijbeltekst willen bespreken is hier alle
ruimte voor. Vooraf aanmelden is raadzaam.
Wanneer:
23 oktober, 27 november
20.00 - 21.30 uur.
Waar:
Ontmoetingsruimte H.H.
Martelaren van Gorcum,
Koog a/d Zaan
Begeleiding: Nicolette Schouten en Ben
Commandeur.
Aanmelden: Liesbeth Patist-Dupon
075 642 1111 stuurgroepvent@gmail.com

Messias: droom, werkelijkheid?
Wij noemen ons christenen, maar wat
betekent dat eigenlijk? Hoe kijken we tegen
de Messias aan? In dit leerhuis ontmoeten
we een aantal beelden en bewoordingen van
de Messias en Christus uit de schriften.
Tot slot komen ook enkele vragen uit de
Talmoed aan de orde.
U bent welkom op een interactieve avond
onder begeleiding van Kok Klever.
Wanneer: donderdag 22 november 20.00 uur
Waar:
Ontmoetingsruimte St Petrus,
Snuiverstraat 2 te Krommenie
Leiding: Kok Klever
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Bijeenkomst in de Martelaren van Gorcum
over de verkoop van het kerkgebouw
Op 30 september was er na de dienst een
bijeenkomst voor de parochianen waarin
vragen konden worden gesteld. Marga Breed
vertelde ons namens het bestuur over de
stand van zaken betreffende de verkoop van
onze kerk, iets wat veel parochianen aan het
hart ging, gezien de drukte. Ook waren er die
ochtend een journalist en fotograaf aanwezig
(ik meen van het Noord-Hollands Dagblad).
De sfeer was behoorlijk emotioneel. Er was
wat onrust ontstaan nadat een artikel in de
krant had gestaan, waarin werd gezegd dat
de kerk al in de zomer van 2019 gesloten zou
worden. Marga gaf aan dat hiervan geen
sprake is en dat de parochianen altijd eerst
geïnformeerd zullen worden en zij dergelijk
nieuws niet uit de krant hoeven te halen.
Vervolgens mochten mensen vragen stellen.
Ik ben trots op alle mensen die dat deden,

ook al vonden zij dat moeilijk en namen de
emoties soms de overhand. Sommige
parochianen gaven aan dat zij al tientallen
jaren vrijwilligerswerk verrichtten in de kerk,
en zich nu in de kou gezet voelden. Maar ik
denk dat iedereen uiteindelijk wel begreep
dat we niet anders kunnen dan de kerk
sluiten, ondanks dat we dit allemaal niet
willen. Het positieve is dat we als parochie
graag bij elkaar willen blijven en dat er
gezocht wordt naar een alternatief
onderkomen, waar we in de toekomst samen
kunnen komen. Voorlopig kunnen we nog
gewoon naar onze eigen, vertrouwde
parochie en hopen we stiekem dat de
verkoop nog heel lang op zich zal laten
wachten. Of dat de makelaar ons vergeet.
Corine Ewas

Overeenkomsten en verschillen
Deze cartoon,
waarop te zien is
dat de paus helpt
de stellingen van
Luther aan de
slotkapel in
Wittenberg te
spijkeren, vonden
wij bij een artikel
over de paus
waarin werd
gesteld dat hij sympathie heeft voor de
protestanten. Hier ter plaatse hebben de
verschillende kerken ook veel sympathie voor
elkaar en de samenwerking is uitermate
plezierig.
Vorig jaar is er een avond geweest over de
verschillen tussen protestants en katholiek.

Dat was een goed bezochte en
verhelderende bijeenkomst die natuurlijk
veel te kort was.
Daarom werd er gevraagd om nog zo’n
avond. In die wens kan worden voorzien: op
woensdag 7 november om 20.00 uur komt er
in de Nicolaaskerk een vervolg. Dat wordt
natuurlijk geen herhaling van vorig jaar: er
zullen weer andere onderwerpen aan de
orde komen.
U bent van harte welkom!
Wanneer: woensdag 7 november 20.00 uur
Waar:
Nicolaaskerk, Kerkplein te
Krommenie
Matthé Bruijns en Neeltje Reijnders
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OLV-kerk Zaandam eindelijk verkocht
Dagblad Zaanstreek van donderdag 11 oktober 2018
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Naar Rome en Assisi
in april 2019
Op verzoek van verschillende reisgenoten
van onze laatste parochiereis is er contact
gezocht met TravelXL Reisbureau Mukro om
de mogelijkheden voor een reis naar Rome
en Assisi in de eerste week van april 2019 te
bespreken. Onder voorbehoud van
wijzigingen volgt hier het voorstel.

Inbegrepen: vlucht Amsterdam – Rome v.v.;
luchthavenbelasting en heffingen; vervoer ter
plaatse in luxe touringcar; overnachting in
2-persoonskamer op basis van logies en
ontbijt; entreegelden Galleria Borghese en
Vaticaanse musea; audiosysteem;
toeristenbelasting en begeleiding door een
deskundige Nederlandssprekende SRCreisleider.

➢ Zaterdag 30-03-2019, dag 1
Reis van Amsterdam naar Rome.
’s Avonds een rondrit door Rome.
➢ Zondag 31-03-2019, dag 2
Bezoek aan Galleria Borghese en Villa
Borghese. Mooie stadwandeling, van de
Spaanse trappen en de Trevifontein naar
het Pantheon.
➢ Maandag 01-04-2019, dag 3
Bezoek aan de Santa Maria Maggiore en
de Santa Prassede basiliek, kennismaking
met het klassieke Rome. Hierna vrij.
➢ Dinsdag 02-04-2019, dag 4
Bezoek aan de Sint-Pieter, het Vaticaans
Museum en de Sixtijnse Kapel. Hierna vrij.
➢ Woensdag 03-04-2019, dag 5
Reis naar Spoleto, Montefalco en Assisi,
de stad van Franciscus. Na inchecken in
het hotel vrij.
➢ Donderdag 04-04-2019, dag 6
Wandeling door Assisi en bezoek aan
onder andere de St. Franciscus Basiliek,
Santa Chiara Basiliek en de San Giorgio.
Hierna vrij.
➢ Vrijdag 05-04-2019, dag 7
’s Morgens stadswandeling door Perugia,
de hoofdstad van Umbrië. Daarna terug
naar Assisi, misschien via Eremo delle
Carceri of de Portiuncula. Hierna vrij.
➢ Zaterdag 06-04-2019, dag 8
In de loop van de dag terug naar Rome
voor de vlucht naar Amsterdam.

Niet inbegrepen: overige entreegelden,
ca. € 45,- p.p.; ruimbagage KLM; openbaar
vervoer op dag 2, 3 en 4; fooien; reis- en
annuleringsverzekering en verplichte bijdrage
aan het calamiteitenfonds à € 2,50.
NB! Het is een reis met vele wandelingen
over ongelijke wegen met veel hoog en laag.
Een goede conditie is dus noodzakelijk.
Heeft u belangstelling of wilt u zeker mee,
meld u dat dan vanaf 25 oktober 2018 per
e-mail, een briefje of telefonisch aan
ondergetekende. Graag uw naam, het aantal
personen, uw adres en woonplaats, uw
telefoonnummer en eventueel uw
e-mailadres. Inschrijving op volgorde van
aanmelding. Ook suggesties zijn welkom.
De inschrijving sluit op 15 november. Op 19
november is er een informatie- en
boekingsavond bij TravelXL Reisbureau
Mukro, Heiligeweg 41, 1561 DE Krommenie.
Hierover ontvangen de geïnteresseerden nog
nader bericht.

Peter Smit, J.H. Dunantstraat 33,
1561 BB Krommenie, tel. 075-6282517,
e-mail: pcs.smit@kpnmail.nl

Reissom bij 20 deelnemers: € 916,- per
persoon o.b.v. 2-persoonskamer (onder
voorbehoud).
Toeslag 1-persoonskamer: € 133,-.
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Adventskrans
Sommigen zien een verwantschap van de
adventskrans met de kaarsen in het
jodendom, die in dezelfde periode steeds een
kaars meer aansteekt.
De eerste adventskrans werd bedacht door
de Lutherse theoloog Johann Hinrich Wichern
(1808–1881). Hij ving veel kinderen op die uit
armoedige gezinnen afkomstig waren. De
kinderen vroegen vaak wanneer het eindelijk
kerst was. In 1839 besloot hij uit een houten
wiel een krans te maken met vier grote en 24
kleine kaarsen. Voor elke adventszondag
werd een grote kaars aangestoken en voor
elke andere dag een kleine. Sinds 1860 wordt
de adventskrans met dennengroen versierd.
In enkele gebieden zijn er tradities van zes
adventszondagen in plaats van vier zoals in
het aartsbisdom Milaan en in de orthodoxe
kerken. Daar zie je dan ook adventskransen
met zes kaarsen.

De originele adventskrans van de Duitser
Wichern met extra 24 kleine kaarsen
De adventskrans is uit het Duitse taalgebied
overgewaaid. Ook in de Scandinavische
landen komt dit gebruik veel voor. In de
Scandinavische- en Duitstalige landen zie je
dat ook in de huisgezinnen en in de winkels
adventskransen worden neergezet of
opgehangen.
In katholieke kringen is het de traditie om de
derde adventskaars een roze kleur te geven,
dit als verwijzing naar de groeiende vreugde.
De protestantse kerk van Noorwegen heeft
deze traditie trouwens ook.

Wikipedia

Kerstconcert in de Jozefkerk
Op zondagmiddag 9 december is er een
kerstconcert in de Jozefkerk. De Amsterdam
Brassband zal dan kerstliederen ten gehore
brengen.
Amsterdam Brass is één van de
toonaangevende brassbands in Nederland en
bestaat uit ongeveer dertig fanatieke
koperblazers en slagwerkers uit de regio
Amsterdam.
De band speelt niet alleen het traditionele
brassbandrepertoire, maar zoekt graag de
muzikale grenzen op. Er worden daarom
regelmatig uitstapjes gemaakt naar
bewerkingen van klassieke muziek, pop of
swing.
Het hoogste doel van Amsterdam Brass is om
samen zo mooi mogelijk muziek te maken.
Liefst op het allerhoogste niveau, maar wel
op een ontspannen manier.
Het orkest is in zijn thuisbasis regelmatig te

vinden op diverse podia, denk aan het
Muziekgebouw aan ’t IJ, de Beurs van Berlage
of het DeLaMar Theater. De band doet ook
graag mee aan een wedstrijd en neemt
daarom jaarlijks deel aan de Nederlandse
Brassband Kampioenschappen (NBK), maar
ook aan andere festivals of concoursen in
binnen- en buitenland. Sinds 2003 is de band
een vaste waarde in de kampioensdivisie.
We hopen dat u komt luisteren en genieten
van het kerstconcert dat zij geven in de
Jozefkerk.
De redactie
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Liefde sterft niet!
Het wordt weer Allerzielen, de dag waarop
wij onze doden van lang of kort geleden
gedenken. Het is een heel goede gewoonte in
onze kerk om dat te doen. Ook al krimpt de
kerk in veel opzichten en vinden veel mensen
dat geloven geen zin (meer) heeft, het
gedenken van onze doden wordt ook buiten
de kerk ‘populair’. Het aantal bijeenkomsten
en manifestaties rond 2 november waarop
dat gebeurt neemt toe. Je leest over
Allerzielen Alom, Lichtjesavonden,
Troostbijeenkomsten en noem maar op. Het
geeft aan dat wij onze doden – zij die ons zijn
voorgegaan – niet willen en kunnen vergeten.
Of je nu gelovig bent of niet. Definitief
afscheid nemen van iemand die je lief is, gaat
je immers niet in de koude kleren zitten.
Mijn moeder zaliger gedachtenis zei enkele
jaren na de dood van mijn vader, alweer lang
geleden: ‘het went nooit. Het is net als met
een houten poot, je leert er hooguit mee
leven!’ Een uitspraak die door velen beaamd
zal worden. Wat wil je ook als iemand, die
lang in ons midden is geweest er niet meer is.
Dan zing je bij de uitvaart en lang daarna:

wekkende staat van dienst. Het ‘van de
doden niets dan goeds’ viert dan dikwijls
hoogtij. Het is kanjer voor en kanjer na. ‘Mag
het een onsje minder zijn?’ denk je af en toe,
heiligen hebben we al genoeg! Gods
barmhartigheid en liefde lijkt nauwelijks nog
nodig.
Vaak vergeet men dat dat ‘van de doden niets
dan goeds’ een verkeerde invulling is van de
oorspronkelijke uitspraak, van de Griekse
filosoof Chilon van Sparta (6de eeuw voor
Christus), die stelde ‘van de doden niets dan
op de juiste wijze’. En zo hoort het toch?
John Bell, priester in de Anglicaanse Kerk van
Schotland schreef een prachtig lied voor de
uitvaart van zijn eigen kindje. Het begint met:
We kunnen niet meer verder voor je zorgen,
je wiegen, op je kreetjes zijn gespitst,
maar weet, al scheidt ons nu een doodse
stilte, liefde sterft niet.
En het eindigt met bidden tot God:
Uw armen wiegen ons en heel de schepping.
Ontvang ons kind, God, aan de dood voorbij.
Geef dat hij/zij ademt op uw levensadem,
en leeft bij U!

Al ben je niet meer onder ons, voorgoed ver
weg gegaan,
geborgen blijf je in ons hart zolang wij hier
bestaan.
Je wijze woorden, goede raad, je liefde
zonder meer,
verdrietig zeggen wij je dank, je heengaan
doet ons zeer.

Tot de dode die veel langer heeft mogen
leven zingen wij:
Ben jij bij God gekomen nu –
gehoopt, geloofd, verwacht?
Zien wij daar eens elkander weer,
nieuw leven ongedacht?
En bidden wij:
God schenk uw licht aan deze mens –
geliefd, gekend, bemind.
Doe haar/hem bij U in vrede zijn,
omarm uw eigen kind.

Maar als mensen maar heel kort onder ons
hebben geleefd, kinderen die heel jong zijn
gestorven, zijn we die dan weer snel
vergeten? Ben je gek?! Een kind verliezen is
het ergste wat een ouder kan overkomen.
Kinderen moeten niet eerder doodgaan dan
hun ouders. Alle vezels in je lijf verzetten zich
ertegen. Maar het gebeurt toch! Uitvaarten
van kinderen zijn daarom heel verdrietige
bijeenkomsten. Wel zijn het hele eerlijke
bijeenkomsten. Er wordt niets teveel gezegd.
Dit vaak in tegenstelling tot de uitvaart van
volwassenen, soms met een indruk-

Als God ons deze liederen hoort zingen, zal
Hij zeker ons gebed verhoren en deze, Zijn
grote en kleine kinderen omarmen. Hij stuurt
ze vervolgens vast als engelen erop uit om
ons, verdrietige mensen, te troosten en te
bemoedigen. Want niet alleen onze liefde,
maar vooral Gods liefde is eeuwig en sterft
toch niet?
Ko Schuurmans, pastor
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Voor jong en voor oud(er)

De feesten van eind oktober en begin november
Halloween 31 oktober

De meeste heiligen leefden honderden jaren
eerder. Vooral in de eerste drie eeuwen
werden veel christenen vervolgd vanwege
hun geloof. Mensen die sterven voor hun
geloof worden ook wel martelaren genoemd.
Vaak werden martelaren heilig verklaard
door de Paus. Bekende heiligen
zijn Sint Maarten en Sint Nicolaas, Heilige
Maria, de moeder van Jezus en Sint Jozef, de
vader van Jezus.

Halloween is van oorsprong een oud
Keltisch feest. De naam ‘Halloween’ komt van
All Hallows Evening. Dat betekent letterlijk:
‘De avond voor Allerheiligen’.
Allerheiligen wordt gevierd op 1 november.
All Hallows Evening werd al snel verbasterd
tot Halloween…

Allerzielen 2 november
Op Allerzielen
herdenken we alle
mensen die het
afgelopen jaar
zijn overleden.
Veel mensen zetten
bloemen op het graf
van hun familie.
In sommige landen is
dat een enorm feest,
compleet met
picknick op het kerkhof. Ken je iemand die
pas is overleden, dan kan je op 2 november
speciaal aan die persoon denken. Op vrijdag
2 november is er in onze kerk een speciale
viering waarin iedereen uit onze parochie die
in het afgelopen jaar is gestorven, en ook alle
andere mensen die wij niet willen vergeten,
worden herdacht.

In de Keltische kalender is 31 oktober de
laatste dag van het jaar. Het nieuwe jaar
begint op 1 november. Als alles goed was
gegaan, was de oogst binnengehaald
(voordat het te koud zou worden) en was er
dus reden voor een oogstfeest.
De Kelten in Groot-Brittannië geloofden ook
dat de doden van het jaar dat ten einde was,
op 31 oktober uit hun graf zouden komen. Je
kon ze bij jezelf weglokken door voedsel voor
je deur te leggen.
Om deze doden verder af te schrikken,
droegen de levenden allerlei dierenmaskers
en huiden. Ook nu verkleden de mensen zich
op Halloween, vooral om elkaar schrik aan te
jagen!

Sint Maarten 11 november
Het feest van Sint
Maarten, die zijn mantel
deelde met een arme
bedelaar, vieren we op
11 november. Dat is een
bedelfeest: vlak voor de
winter mochten arme
mensen voedsel vragen.
Nu vragen kinderen om
snoep.

Allerheiligen 1 november
Heiligen zijn mensen die iets bijzonders
hebben gedaan of die voor hun geloof zijn
gestorven. Je kunt daarbij denken aan
mensen die hun hele leven bezig zijn geweest
om arme mensen te helpen, bijvoorbeeld
Moeder Teresa.
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De vieringen in Regio Zaanstreek
Koog a/d Zaan

H. Petrus
Snuiverstraat 2
Krommenie

Woord & Comm.
K. Schuurmans
Marbosko

Eucharistie
G. Noom
samenzang
Woord & Comm.
M. Bruijns
Rotsvast

HH. Martelaren v G
Boschjesstraat 115

Za 27
okt.
Zo 28
okt.
30e zo

H. M. Magdalena
Dorpsstraat 351
Wormer

Woord & Comm.
R. Casalod
Caeciliakoor

O.L.V. Geboorte
Marktstraat 4
Wormerveer

Eucharistie
N. Kerssens
samenzang

Vrij 2
nov.
Allerzielen
19.30 uur
Gebedsdienst
K. Schuurmans
Marbosko

19:30 uur
Allerzielen viering
M. Bruijns
Rouwkoor
Eucharistie
G. Noom
samenzang

19.30 uur
R. Casalod
M.M.-koor

Eucharistie
G. Noom
samenzang

Woord & Comm.
A. Dijkers
St. Caecilia
Eucharistie
G. Noom
Rotsvast
Eucharistie
J. Stam
St. Caecilia

DOP

Za 10
nov.
Zo 11
nov.
32e zo
13

H. Bonifatius
Oostzijde 12
Zaandam

Eucharistie
N. Kerssens
orgelspel

Jubileumconcert
Zaans Interkerkelijk
Mannenkoor

Eucharistie
F. Bunschoten
Caeciliakoor

Eucharistie
A. Goedhart
zang

10.00 uur
Requiem
F. Bunschoten
Herenschola

Za 3
nov.
Zo 4
nov.
31e zo

H. Odulphus
Dorpsstraat 570
Assendelft

Woord & Comm.
J. Hoekstra
Marbosko

All Ages

Allerzielenviering
Woord & Comm.
M. Bruijns
Cantare

Gezinsviering
M. Bruijn
Jeugdkoor

Woord & Comm.
K. Schuurmans
samenzang

H. M. Magdalena
Kalf 160
Zaandam

H. Jozef

Eucharistie
L. Beemster
Caeciliakoor

Feestelijke Eucharistie
t.g.v. 55 jarig bestaan

Veldbloemenweg 2

Zaandam

van De Jozef
J. Broersen
Gemengd koor

10.00 uur
Requiem
N. Kerssens

19.30 uur
Gebedsdienst
F. Bunschoten
Lief- en Leedkoor
Eucharistie
F. Bunschoten
orgelspel

19.30 uur
Requiem
A. Goedhart
zang
Eucharistie
N. Kerssens

19.30 uur
Gebedsdienst
N. Kerssens
Caeciliakoor

Eucharistie
N. Kerssens
Caeciliakoor
Eucharistie met
F. Bunschoten
orgelspel
Eucharistie
B. Dijkman
Caeciliakoor

Eucharistie
A. Goedhart
zang
Eucharistie
A. Goedhart

Eucharistie
F. Bunschoten
Liturgiekoor

Allerzielenviering
Woord & Comm.
W. Waardijk
Gemengd koor

Eucharistie
A. Goedhart
zang

Eucharistie
N. Kerssens
Caeciliakoor

Eucharistie
F. Bunschoten
Gemengd koor

HH. Martelaren v G
Boschjesstraat 115

Koog a/d Zaan
Za 17
nov.
Zo 18
nov.
33e zo
Za 24
nov.

Woord & Comm.
A. Dijkers
samenzang

Zo 25
nov.

Woord & Comm.
M. Bruijns
Marbosko

Christus
Koning

Za 1
dec.

H. Petrus
Snuiverstraat 2
Krommenie
Woord & Comm.
M. Bruijns
Samenzang
Woord & Comm.
M. Bruijns
St. Caecilia
Eucharistie
G. Noom
samenzang
Woord & Comm.
K. Schuurmans
Rotsvast

Zo 2
dec.
1e adv.
Za 8
dec.

Woord & Comm.
T. Molenaar
samenzang

Zo 9
dec.
2e adv.

Woord & Comm.
K. Schuurmans

Eucharistie
G. Noom
samenzang
Woord & Comm.
M. Bruijns
St. Caecilia
Woord & Comm.
M. Bruijns
Rotsvast
Eucharistie
J. Stam

Marbosko
n.n.b.

St. Caecilia
n.n.b.

Zo 16
dec
3e adv.

H. M. Magdalena
Dorpsstraat 351
Wormer

DOP

O.L.V. Geboorte
Marktstraat 4
Wormerveer

Caeciliakoor

Woord & Comm.
T. Molenaar
Cantare

Eucharistie
N. Kerssens
Caeciliakoor

Woord & Comm.
A. Dijkers
samenzang

H. Odulphus
Dorpsstraat 570
Assendelft

H. Bonifatius
Oostzijde 12
Zaandam

Eucharistie
N. Kerssens
Herenschola
Eucharistie
N. Kerssens
Koor Da Capo
Eucharistie
F. Bunschoten
orgelspel
Eucharistie
F. Bunschoten
Caeciliakoor

Eucharistie
A. Goedhart

Eucharistie
A. Goedhart

Woord & Comm.
J. Hoekstra
All Ages

Eucharistie
G. Noom
Cantare

Eucharistie
F. Bunschoten

Woord & Comm.
M. Bruijns

Eucharistie
F. Bunschoten
orgelspel
Eucharistie
F. Bunschoten
Caeciliakoor
Eucharistie
F. Bunschoten
orgelspel
Eucharistie
B. Dijkman

Caeciliakoor
n.n.b.

samenzang
n.n.b.

Caeciliakoor
n.n.b.

H. M. Magdalena
Kalf 160
Zaandam

H. Jozef

Eucharistie
A. Goedhart
zang
Eucharistie
N. Kerssens

Eucharistie
F. Bunschoten
Caeciliakoor

Woord & Comm.
J. Hoekstra
Gemengd koor

Eucharistie
A. Goedhart
zang

Eucharistie
N. Beemster
Caeciliakoor

Woord & Comm.
W. Waardijk
Gemengd koor

Eucharistie
A. Goedhart
zang
Eucharistie
N. Kerssens

Eucharistie
N. Kerssens
Liturgiekoor

Woord & Comm.
R. Casalod
Con Brio

Eucharistie
A Goedhart

Eucharistie
N. Kerssens

zang
n.n.b.

Caeciliakoor
n.n.b.

Woord & Comm.
w.g. I. de Lange
en M. Niekus
Gemengd koor
Woord & Comm.
J. Hoekstra
Gemengd koor

Veldbloemenweg 2

Zaandam

Aanvangstijden: op zondag om 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur, tenzij anders aangegeven.
Woord & Comm. = Woord en Communie - DOP = Dienst onder leiding van parochianen - w.g. = werkgroep - 30e zo = 30e zondag door het jaar - adv. = Advent
Op elke 1e vrijdag van de maand: eucharistieviering in de H. Bonifatius om 9.30 uur en in de H. Odulphus om 10.00 uur.
Op elke 1e en 3de vrijdag van de maand: eucharistieviering in de Pax Christikapel, Pinasstraat 4, Zaandam om 10.00 uur met pastor J. Broersen.
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Intenties Martelaren
Vrijdag 2 november (Allerzielen)
Levende en Overledenen familie van
Begrafenisvereniging St. Barbara

Zondag 25 november
Tonny Winters-Berendsen
Zondag 2 december
James Baly
Tonny Winters-Berendsen

Zondag 4 november
Overledenen familie Van Breemen en
Miltenburg

Zondag 9 december
Yvonne Ingeline van Driel-van Soest
Joop Beijer
Margriet Leo-Rijken
Henk Smit
Jenny Mary van Zeelt-de Neef
Bep Miltenburg-van Breemen
Rie Smit-Dekker
Overledenen familie Bergervoet-van DaelRanzijn

Zondag 11 november
James Baly
Yvonne Ingeline van Driel-van Soest
Guda Huijboom
Overledenen familie Bergervoet-van DealRanzijn
Zondag 18 november
Aldert Johannes Hooijschuur
Coba Hooijschuur-Kaatee
Joop Beijer
Margriet Leo-Rijken
Henk Smit
Jenny Mary van Zeelt-de Neef
Bep Miltenburg-van Breemen
Rie Smit-Dekker

Diaconaal Weekend
Tegen armoede, voor de Voedselbank
Het derde weekend van november, 17 en 18
november, is in ons bisdom het moment om
hulp aan onze naasten, diaconie, in praktijk
te brengen. Het thema is dit jaar: ‘tegen
armoede’. In de Zaanstreek vullen we dat
thema in door de Voedselbank te helpen aan
de nodige levensmiddelen en geld.
Ook in onze omgeving voorziet de
Voedselbank nog steeds in een grote
behoefte: iedere week ontvangen 250
gezinnen een pakket en u kunt er van
overtuigd zijn dat die mensen dat heel hard
nodig hebben.
Hoewel er steun is van veel kanten blijft het
een hele klus om de grote hoeveelheid
wekelijkse pakketten gevuld te krijgen. Onze
hulp is dan ook zeer welkom.

We kunnen dat doen door met name lang
houdbare levensmiddelen zoals pasta en
pastasaus in te zamelen. De voedselbank
krijgt namelijk veel groenten en vlees.
Ook financiële ondersteuning blijft welkom,
want er moeten kosten worden gemaakt om
de Voedselbank draaiende te houden, ook al
drijft die helemaal op vrijwilligers.
Op zondag 18 november houden we een
inzameling van pasta en pastasaus in de
kerk.
Tijdens de viering collecteren we ook voor de
Voedselbank. We hopen op uw ruimhartige
bijdragen, zodat de Voedselbank weer een
tijd vooruit kan. Mogen we op u rekenen?
PCI
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Sluit de kerk in de zomer van 2019?
Wij, de parochieraad, waren net zo verrast
als u over deze zin in de krant. Iedereen weet
natuurlijk dat journalisten alles mooi kunnen
verwoorden, maar soms gooien ze weleens
wat door elkaar. Dat is in dit geval kennelijk
ook gebeurd.
Natuurlijk sluiten we niet al binnen een jaar.
We moeten de kerk verkopen, dat is helaas
niet anders. Maar we gaan niet hals over kop
de kerk verlaten. Wees gerust. We zullen
eerst inventariseren waar we SAMEN verder
kunnen gaan.

En we informeren u persoonlijk, dus niet via
de krant.

Verslag informatie over kerkverkoop (30 september 2018)
Namens de Personele Unie vertelt Marga dat
de kerk verkocht gaat worden. De parochie
wordt kleiner, de inkomsten uit kerkbalans
worden minder, er zijn steeds minder
vrijwilligers.
Het bisdom wil dat de kerk een waardige
bestemming krijgt. De makelaar (Brandjes)
moet ook in gesprek met de gemeente over
wat er met het gebouw mag gebeuren.
We willen samen met de parochianen verder,

in het spoor van Jezus. We willen omzien
naar elkaar.
De Parochieraad/het Martelarenberaad is
bezig een andere plek te zoeken, waar we
samen verder kunnen gaan. Het is dus niet
onze intentie direct uit te wijken naar een
andere kerk, want we willen onze
gemeenschap graag bij elkaar houden.
Marga maakt duidelijk dat ook wij niet staan
te springen de kerk te verkopen, maar het is
niet anders.

Vragen
V: Als we naar een ander gebouw gaan, zijn
daar dan ook eucharistievieringen?
A: Ja, eucharistie kan ook heel goed op
andere plekken. Een ander gebouw hoeft niet
per sé een kerk te zijn. Er zijn meer
gebouwen waar we kunnen vieren. Onze
parochie wordt niet opgeheven, maar we
gaan wel naar een andere locatie.

A: De bisschop heeft wel besloten de
parochie op te richten, en kan dus ook
besluiten de parochie te sluiten. Maar dat
gebeurt absoluut niet zonder ons. Want dan
bestaat de kans dat parochianen afhaken.
Maar het houdt voor ons helaas op als er
geen vrijwilligers meer zijn of als het geld op
is.

V: Kan via de gemeente een kerk beschikbaar
komen om daar samen te vieren?
A: Er wordt momenteel onderhandeld met de
gemeente. Maar vaak zijn er, naast de
viering, ook andere activiteiten in een kerk
(zoals inloopochtenden). Dat is belangrijk
voor een samenleving. We vinden het wel
prettig dat de gemeente meekijkt.

V: Maar tot wanneer gaan we dan door?
A: Zolang we vrijwilligers hebben, gaan we
met elkaar door, waar dan ook.
V: Ik vind dat heel jammer. Ik heb namelijk
heel veel vrijwilligerswerk gedaan.
A: Wij vinden het ook verschrikkelijk. Maar
ons verstand zegt: Zo kan het niet doorgaan.
Als het je eigen portemonnee was, zou je dat
al veel eerder gezegd hebben.

V: Wie neemt uiteindelijk de beslissing te
stoppen in onze kerk?
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V: Blijven andere katholieke kerken wel
open? Beslist het bisdom?
A: Voor nu is alleen bekend dat naast de
Martelaren ook de kerk van Wormerveer
verkocht gaat worden. En wij gaan zelf over
onze kerk. Het bisdom beslist dus niet.

de parochie is niet aan de orde. We gaan
samen verder op een andere locatie.
V: Gaat het geld na de verkoop naar het
bisdom?
A: Nee, het blijft van de parochie, zolang
onze parochie bestaat.

V: Is er al contact geweest met andere kerken
(protestant/christelijk)?
A: Die staan op ons lijstje van mogelijkheden.
Er is tot op heden nog geen contact mee
geweest. We werken meerdere scenario’s
uit.

V: Er zijn nu weinig vrijwilligers. Maar dat
verandert toch niet als we op een nieuwe
plek zitten?
A: Klopt. Alles hangt van de mensen af. Dus
de onzekerheid blijft. We weten nu nog niet
hoe het zal lopen.

V: Waar is Jeroen Hoekstra eigenlijk? Die
regelt toch de verkoop? Dan had hij hier
moeten zijn om vragen te beantwoorden.
A: Hij weet niet meer dan wij weten. De
makelaar regelt de verkoop en rapporteert
aan het Personele Unie bestuur.

V: Krijgen we (financiële) ondersteuning van
het bisdom om te blijven bestaan?
A: Ook de bisdomstaf wordt kleiner. Dus ook
zij merken terugloop van inkomsten. Vorig
jaar is veel personeel afgevloeid dat
ondersteuning gaf op gebied van diaconie,
catechese, opbouwwerk en bouwbureau. Dat
betekent dat het bisdom ook minder kan
betekenen voor parochies. De dekenale
ondersteuning is jaren geleden door gebrek
aan financiën al weggevallen. We zien het
ook in het pastorale personeel. Pastor
Matthé Bruijns was ooit de jongste in het
bisdom, en bij de pastoraal werkers zijn er
twee qua leeftijd onder hem en drie boven
hem. Nieuwe pastoraal werkers in parochies
worden al jaren niet meer aangesteld.
Wij hebben de vrijheid zelf te beslissen over
onze toekomst. De Parochieraad heeft
besloten u niet los te laten We blijven omzien
naar elkaar.

V: Is er al een koper en/of belangstelling?
A: Momenteel is nog niet bekend of er
interesse is. De makelaar inventariseert het.
V: Zijn de buren al geïnformeerd?
A: De verkoop is nog in een pril stadium. Als
het zover is, zullen we de buurt informeren,
inclusief de school.
V: Gaat de actie kerkbalans door? Moet daar
niet een uitleg bij?
A: In het parochieblad zullen we zoveel
mogelijk informatie zetten. Maar ook bij de
actie kerkbalans zal een begeleidend
schrijven komen.
V: Blijft onze gemeenschap bestaan?
A: Ja, we stoten alleen het gebouw af, dat is
namelijk een hoge kostenpost. Opheffen van

Namens de Parochieraad,
Ineke Boon-Bronger

Gods woning
‘Waar woont God?’ Met deze vraag verraste
de rabbi van Kotzk enkele geleerde mannen,
die bij hem te gast waren.
Ze lachten hem uit: ‘Wat zegt u nu? De
wereld is immers vol van zijn heerlijkheid!’

Maar hij beantwoordde zijn eigen vraag: ‘God
woont, waar men hem binnenlaat.’
(Uit: M. Buber, Chassidische vertellingen)
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Hoe verder?
Uw pastorale team mag zorgen voor acht
geloofsgemeenschappen. Ze zijn ons
allemaal even lief. In elke parochie in het
Zaanse grondgebied zie ik zoveel goeds
gebeuren. De mensen die samen de
parochie van de Martelaren van Gorcum
vormen, zijn een mooi ‘stukje Kerk’.
Verknocht aan elkaar, en aan het mooie,
vanaf de Provincialeweg zo in het oog
springende gebouw.

Ons bisdom Haarlem-Amsterdam stuurt
er op aan dat parochianen van een te
sluiten kerk bij naburige parochies, naar
keuze, een nieuw geestelijk ‘thuis’, een
nieuwe kerkplek zouden vinden. Pastores
zijn in die visie degenen die hun
gelovigen de weg daarheen wijzen en hen
intensief naar de andere plek begeleiden.
Ik ben me bewust dat het niet altijd zo
werkt. Het kan zijn dat een gemeenschap
zegt: wij willen graag nog een tijd bij
elkaar blijven, elkaar vasthouden. Tegen
je zin een bepaalde kant opgeduwd
worden werkt niet. Als pastoor van de
Zaanstreek weet ik als geen ander dat
onze kerkgangers mondig en zelfbewust
zijn; ze weten wel wat zij willen en wat
niet. Misschien moeten pastores dus niet
teveel ‘duwen’.

En toen stonden daar zomaar artikelen in
de krant over het sluiten van de
Martelaren; dat dat aanstaande zou zijn.
Nee, die sluiting gebeurt niet volgende
week. Zoals wij goed weten wil de krant
altijd een sensationeel verhaal met
nieuwswaarde brengen. Terwijl er geen
nieuws is dat u nog niet weet. Maar er is
nu via Brantjes Makelaars wel een traject
in gang gezet dat tot verkoop van de kerk
zal leiden. Een stap waartoe (in
tegenstelling tot wat vaak wordt
gedacht) niet van bovenaf maar van
onderop besloten wordt. Bedenk altijd:
uw meest betrouwbare informatiebron is
en blijft echt uw parochieblad, niet de
krant!

Tegelijkertijd sporen we alle andere
parochies aan verwelkomend te zijn en
hun deur wijd te openen voor
parochianen die, ja laten we het zo maar
zeggen ‘thuisloos’ zijn geworden. Want
uiteindelijk horen we toch allemaal bij
elkaar? En al heeft elke kerk zijn eigen
sfeer, ons geloof in Hem maakt wel dat
we één familie zijn.

Zoals in de vorige ‘Samenklanken’ stond
aangekondigd bent u als parochianen van
de Martelaren op zondag 30 september
j.l. na de viering onder leiding van pastor
Matthé Bruijns bij elkaar gekomen. Het
verhaal over de toekomst van de
parochie werd verteld; er werd naar
elkaar geluisterd. Op een openhartige
manier zijn de feiten voorgelegd zoals ze
zijn. Iedereen die wilde heeft zijn ideeën
kunnen opperen, met vragen kunnen
komen, verdriet of hoop kunnen uiten.

Gelooft u mij, alle parochies voelen zich
nu kwetsbaar. De tijd van katholiek
triomfalisme is voorbij. Dat maakt
bescheiden. Ik bewonder de parochie de
die stap zet om het vertrouwde huis los
te laten. Maar wat niet wordt losgelaten
is ons geloof en elkaar.
pastoor Floris Bunschoten
voorzitter kerkbestuur Personele Unie
Zaanstreek-noord
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Beste parochianen,

Ongenode gasten
Ook de kerk heeft wel eens last van
ongenode bezoekers. Dit is het geval in de
Maria Magdalenkerk van Wormer. Waar de
boktor is aangetroffen. Gelukkig zijn we er op
tijd bij en kan deze gast met z’n familie
binnenkort verwijderd worden.

Hieronder een kleine samenvatting van wat
o.a. besproken en afgehandeld is in de
laatste vergadering van het PU bestuur.
De kerken in de krant
Het bestuur heeft besproken hoe de
afgelopen periode de communicatie naar de
parochianen over de verkoop van de kerkgebouwen van Koog en Wormerveer is
gegaan. We betreuren het ten zeerste dat
een journalist met niet geheel juiste
informatie ons voor was met een artikel in de
Zaanse krant. Dit had niet moeten gebeuren.
In de toekomst zullen wij er alles aan doen
om u goed en tijdig te informeren. In
Wormerveer en Koog zijn
informatiebijeenkomsten geweest waarbij
parochianen vragen konden stellen.

Vitaliteit scan
Het bisdom heeft door middel van de
gespreksnotitie parochiebesturen zeven
vitaliteitscriteria gegeven om de eigen, lokale
situatie mee te evalueren. Via de
Vitaliteitsscan en de vitaliteitsmonitor is het
mogelijk om een beeld van de sterke en
zwakke punten van de geloofsgemeenschappen te krijgen. De parochies worden nu
verzocht deze vitaliteitsscan in te vullen.
Met vriendelijke groet,

Pastoraal
Afgelopen periode waren er veel uitvaarten
waarbij opgemerkt wordt dat, ondank de
terugloop van kerkbezoek, op speciale
momenten in het leven veel behoefte is aan
pastorale zorg.

Marga Breed
Secretaris

Uitje met de parochie
Een tijdje terug kon je je inschrijven voor een
uitje naar Hoorn met de parochie. Ik heb daar
best even over moeten nadenken. Ik hou van
musea, in tegenstelling tot mijn kinderen die
meteen “saai” riepen. Ze wilden in ieder
geval niet mee, dat was wel duidelijk. “Mee
naar een museum, écht niet!”
Ik ben meestal alleen in de kerk, ik zit dan op
mijn vertrouwde plekje vlakbij het beeld van
Maria en de kaarsjes. Zou ik meegaan met
een groep die ik niet zo goed ken?

Ik besloot om toch de stoute schoenen eens
aan te trekken en wat heb ik genoten van die
dag! Niet alleen van een prachtig museum,
maar het was erg leuk om mijn
geloofsgenoten eens wat beter te leren
kennen en andere gesprekken met elkaar aan
te kunnen gaan.
Bedankt voor deze leuke dag!
Corine Ewas
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Nostalgie in Hoorn
Op 22 september is er door onze parochie
een uitje gepland naar Hoorn. Natuurlijk
schreven wij ons hiervoor in, want Hoorn is
een prachtige oude stad en er is altijd wel
iets te bekijken.
Eerst worden wij in de kerk ontvangen met
koffie of thee en een lekker stuk vlaai.
Daarna gaan we met naar de bus die ons naar
Hoorn zal brengen.
We zijn met 30 personen en ook pastor
Bruijns is van de partij.
Gelukkig is het weer goed, het is in ieder
geval droog en het blijft droog totdat wij 's
middags in Koog aan de Zaan weer de bus
uitstappen.

kreeg het gebouw de bijnaam “de
Krententuin”. In de volksmond wordt het
gebouw nog steeds zo genoemd. Nog weer
later vonden bedelaars er hun onderdak.
Nu huist het museum in het gebouw en dat
kan het beste beschreven worden als een
permanente tentoonstelling van allerlei
gebruiksvoorwerpen uit de 20e eeuw.

We rijden naar het noorden, met chauffeur
Gosse Plantinga aan het stuur van de bus van
de firma Hellingman, intussen onze
“hofleverancier”. Pastor Bruijns vertelt het
een en ander over wat er zoal te zien valt
onderweg.
Een enorme variëteit ontvouwt zich aan ons,
van speelgoed tot strijkijzers, van
kolenkachels tot snijbonenmolens, van radioen televisietoestellen tot telefoons, van
babykamers tot koektrommeltjes en nog veel
meer.
Het is voor iedereen een feest van
herkenning. We zien dingen waarvan we het
bestaan allang weer vergeten waren en
zaken die wij ineens weer herkennen. De
opmerkingen “Ach, kijk nou, die hadden wij
thuis ook!” zijn dan ook niet van de lucht.
Daar blijkt dan ook hoe snel de
ontwikkelingen zijn gegaan in de 20e eeuw.
Het verschil tussen de leefstijl in 1900 en
1999 is enorm.

In Hoorn gaat onze bus op zoek naar een
parkeerplaats, wat niet eenvoudig is. Hoorn
heeft een middeleeuws centrum met vaak
smalle straatjes waar bussen niet eens
mogen komen, of waar ze zich met moeite
doorheen moeten persen.
Na lang zoeken vinden we toch een plekje
waar onze bus kan uitrusten en we gaan
lopend verder, op weg naar het Museum van
de Twintigste Eeuw op het Oostereiland. Het
eerste wat wij zien zijn enkele zeer grote
steenblokken. Ze dateren uit de ijstijd en
werden vanuit Scandinavië naar ons land
getransporteerd om er hier dijken mee aan te
leggen. De blokken die hier aan de haven
liggen dienen als monument.
Het grote gebouw op het schiereiland aan de
Hoornse Hop dateert uit de 17e eeuw.
Oorspronkelijk vond de Admiraliteit daar
onderdak. Later was het in gebruik als
gevangenis. Omdat de gevangenen krenten
en rozijnen moesten uitzoeken en sorteren,
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Na anderhalf uur intensief rondstruinen
tussen deze ontzettend boeiende en leuke
museumstukken is het tijd om naar het
restaurant te gaan waar voor ons een
gezamenlijke lunch is gereserveerd. Bij
Eetcafé Het Schippershuis staan de
gereserveerde tafels al klaar en wij laten ons
de uitstekende lunch goed smaken.

terugweg spreekt pastor Bruijns zijn dank uit
aan alle aanwezige vrijwilligers, die zich voor
onze kerk inzetten en als dank dit uitstapje
mogen meemaken.

Als het tijd is om de bus weer op te zoeken,
wandelen we door het pittoreske Hoorn naar
de parkeerplek. We zijn het er allemaal over
eens dat dit een heel geslaagde dag is
geweest. Iedereen heeft er van genoten. Het
museum was ontzettend de moeite waard en
de lunch was lekker en gezellig. Op de

Moe maar voldaan stappen wij in Koog aan
de Zaan de bus weer uit, de regen in, maar
met een goed gevoel over wat wij op deze
superleuke dag hebben meegemaakt.

Marga Breed heeft veel werk gehad aan de
organisatie van dit dagje uit. Ook zij krijgt
bedankjes voor haar inspanningen.

Tekst: Mirjam Rem-Zuckerholz
Fotografie: Erik Rem

Smullen bij de barbecue
Aan het begin van het kerkelijk jaar, de avond
voor de startviering, is er voor de
parochianen van de Martelaren een
barbecue georganiseerd.
Achter in de kerk staan de gedekte tafels,
want hoewel het droog is, is het weer er toch
niet naar om buiten te zitten. Er zijn rond de
30 mensen die genieten van hetgeen voor
hen wordt klaargezet.

De barbecue wordt
bediend door Ruud
Arends en Piet Breed.
Speciaal voor mij, als
enige vegetariër,
heeft Piet een
speciaal gerecht
gemaakt met
groentespiesjes en
risotto. Om je vingers
bij af te likken.

Behalve de vele soorten vlees, zijn er
verschillende salades, sauzen, stokbrood en
kruidenboter en niet te vergeten een keur
aan drankjes, fris en mét. Aan de tafels is het
gezelligheid troef.

Veel dank aan Ineke Boon, Ruud Arends en
Piet Breed en alle anderen die deze avond tot
een succes maakten!

De voorbereiding en uitvoering ligt in handen
van Ineke Boon en vele anderen.

Mirjam Rem-Zuckerholz
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Adventsactie voor
We leiden jonge onafhankelijke cacaoboeren
op, die leren meer cacao te
produceren op een milieuvriendelijke manier.
Zij werken zo aan een menswaardig bestaan
en leren een leiderschapsrol vervullen in hun
gemeenschap.

Houdt u ook zo van chocola? De meeste
mensen vinden het heerlijk. Terwijl de vraag
naar cacao- en chocolade elk jaar groeit,
daalt de productie. Boeren leven in armoede.
Hun oogst vermindert door het gebruik van
traditionele landbouwmethoden, waarmee
de grond volledig wordt uitgeput.

Ontmoet Patience
Patience Normenyo (25) is een van de
duizenden jonge mensen die de
cacaoproductie in Ghana nieuw leven
inblazen. Patience moest stoppen met de
middelbare school vanwege financiële
problemen. Maar toen MASO naar haar dorp
Tweapease kwam, meldde ze zich direct aan
voor de cacao-academie.
Haar nieuwe vaardigheden openen deuren.
Zo koos de Ghana Cocoa Board
(toezichtorganisatie voor cacaoproductie)
Patience uit om als coördinator
handbestuiving te gaan werken; een techniek
die zij overbrengt op duizenden boeren en
waarmee zij helpt de cacao-opbrengst in
Ghana op een duurzame wijze te verhogen.
Patience: “Ik wil een rolmodel zijn voor
jongeren in Tweapease. Als ik hard werk en
financieel onafhankelijk ben, kan ik anderen
ook enthousiast maken over het werk in de
cacao”

Een toekomst als cacaoboer? Dat zien veel
Ghanese jongeren niet zitten. Zij trekken naar
de steden, waar vaak werkloosheid en een
onwaardig bestaan op hen wacht. Het
platteland loopt leeg en de cacaoproductie
neemt verder af. Solidaridad en haar partners
veranderen deze uitzichtloze situatie met het
MASO-programma in een geweldige
kans voor Ghana’s volgende generatie.

Ondersteun de nieuwe generatie jonge
cacaoboeren en help hen te bouwen aan de
toekomst van chocola in Ghana.

Het MASO-programma tilt jonge
cacaoboeren op.
MASO betekent ‘optillen’ in de lokale taal
Akan.
Met het MASO-programma maken we de
volgende generatie cacaoboeren weer
enthousiast.

U kunt dit doen in de 2e collecte op 9 en 23
december in onze kerk.
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Kerstpakketten maken voor Present
Het is nog oktober als dit blad uitkomt, maar
omdat het volgende blad begin december uit
komt wil ik toch alvast aandacht vragen voor
de kerstpakkettenactie.

Vorig jaar hebben we veel mensen blij
kunnen maken en dat doen we dit jaar weer.
U doet toch ook mee?
De kerstpakketten delen we uit aan mensen
die b.v. in een maatschappelijk
hulpverleningstraject zitten, vrouwen in het
Blijfhuis, of dakloze jongeren/ouderen. De
pakketten gaan altijd naar cliënten van
maatschappelijke organisaties waarmee
Present samenwerkt.

Hou voor het maken en inleveren van de
pakketten de berichtgeving in de kerk in de
gaten.

Samen met Stichting Present gaan we weer
Zaankanters die het moeilijk hebben,
verrassen met een kerstpakket.

MOV-groep.

Bedankt allemaal
In augustus heb ik een nieuw kniegewricht gekregen.
Na thuiskomst uit het ziekenhuis werd ik blij verrast
met de bloemen uit de kerk.
Heel erg bedankt daarvoor.
Hartelijke groet,
Marjo Stronks – Room
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