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Hoor de wind waait door de bomen...
Hoor de wind waait door de bomen,
hier in huis waait zelfs de wind.
Zou de goede Sint nog komen
nu hij het weer zo lelijk vindt?

Adventsheilige Sinterklaas, die vreemdeling
uit Turkije inspireert mij tot een nieuwe tekst:
Hoor de wind, de bevrijdende Geest van God,
waait door de bomen,
hier in huis waait zelfs die wind,
maar zou de goede, heilige Messias wel
komen
nu hij het weer zo lelijk, zo woestijnachtig bij
ons vindt?

Het was weer zo ver: Sinterklaas, en we
vierden het feest van de goedheiligman. Een
feest goed voor de kinderen en de economie
in deze duistere bijna winterdagen. Aan het
begin van de Advent wachtend op uitkomst,
op de komst van het licht, ziedaar, een
lichtpunt: Sinterklaas. Nicolaas, wiens naam
betekent: hij die het volk overwint. Of: het
volk overwint. In de kern een historische
figuur en een combinatie van Nicolaas van
Myra en Nicolaas van Pinara, allebei uit KleinAzië, het huidige Turkije. Zo’n 1600 jaar
geleden leefden zij. Nicolaas staat model als
redder, verlosser, als brenger van heil. Oude
verhalen vertellen ons: op het moment van
het haast onafwendbare noodlot brengt
Sinterklaas een wending ten goede.
Doodarme meisjes krijgen de noodzakelijke
bruidsschat. Vermoorde jongetjes worden tot
leven gewekt en zeelieden worden door hem
van de ondergang gered. Lang geleden heeft
Sinterklaas veel voor de mensen gedaan.
Terecht vieren wij dus ieder jaar zijn
verjaardag in de vorm van een spel, waarin hij
bij de kinderen komt. Dit spel is geen
spelletje. Nee, het heeft diepgang. Er is sprake
van geheimzinnigheid, van verwachting en
verrassing. Wie zo Sinterklaas viert met kleine
en grote kinderen, viert in een spel de
overwinning van het goede op het kwade, van
het licht op de duisternis.
Sint Nicolaas: we vieren zijn feest niet omdat
hij de vervuller is van alle materiële wensen,
maar omdat hij staat voor alle onverwachte
goedheid en redding die je kunt ontmoeten in
je medemensen. Zo is hij in de Advent de
voorbode van Jezus Christus, redder bij
uitstek van kinderen klein en groot in donkere
dagen. Mens bij uitstek in wiens goedheid
God aan het licht komt.
Advent, tijd van verwachting, maar geen tijd
van rustig afwachten en het lied van de

‘Ja hij komt! Bereid zijn weg!’ horen wij de
profeten roepen in onze Adventsvieringen, als
wij maar doen wat onze handen vinden om te
doen.
Het Sinterklaasfeest is een spel. Sinterklaas
lijkt misschien wel op je buurman, maar we
twijfelen niet aan zijn bestaan, want hij is de
vleesgeworden goedheid, een echte
goedheiligman.
Zo is ook de Advent een spel, een heilig spel.
Het is geen tijd van gelaten afwachten tot het
als vanzelf wel Kerstmis wordt. Terwijl we
ondertussen de kerststal van zolder halen, de
boom optuigen en ons afvragen: ‘wat zullen
we eten en wie vragen we te gast?’ Nee, we
spelen het spel van het gespannen opwachten
van de Messias. Komt hij wel? Of niet? Maar
hij komt alleen als wij in deze woestijn, die het
leven voor veel mensen is, de weg die zij
moeten gaan, die wij met elkaar moeten
gaan, ontdoen van obstakels. We verzetten
bergen, we vullen de gaten in de weg met
gerechtigheid, opdat niemand zal struikelen.
En onder het werken aan de weg als echte
wegwerkers zingen wij om de moed er in te
houden, soms tegen beter weten in, maar
toch en met een knipoog naar Sinterklaas: ‘hij
komt, hij komt, de blijde dag is daar!’
Zo gaan wij op weg naar Kerstmis. Het feest
van de geboorte van redder Jezus uit de
schoot van zijn moeder Maria. Geboren uit de
barmhartigheid van God opdat ook wij
barmhartige mensen worden. Omwille van
licht en leven voor velen die nu nog in
duisternis leven!
Ko Schuurmans, pastor
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Geen plaats meer in de herberg?
In Griekenland zitten nog altijd duizenden
mensen vast in vluchtelingenkamp Moria
onder erbarmelijke omstandigheden. Fort
Europa heeft zich gesloten. Er is geen herberg
die deze mensen op wil nemen. Onderweg
naar een beter leven stuitten zij op een
muur.
Dit vluchtelingenkamp wordt gebruikt als
afschrikmiddel. Terwijl Europese leiders niet
weten wat zij aan moeten met de
vluchtelingencrisis, wachten en wachten
duizenden vluchtelingen in hun zelfgemaakte
tentjes op Moria. Ik hoop voor hen dat het
een zachte winter wordt.

Wat onze eigen parochies doen
De vluchtelingencrisis wereldwijd wijst ons
op het feit dat we onze welvaart nog beter
mogen verdelen. We kunnen zelf daaraan
een bijdrage leveren en onze parochies
helpen ons daarbij.
Zo steunt de Jozefparochie het project Kotor
Varoŝ in Bosnië. Het is fijn om van de
bewoners in dit Bosnische dorpje te kunnen
lezen hoe zij onze hulp ervaren.
Ook in de Martelaren van Gorcumparochie is
er een adventsactie. Zij steunen cacaoboeren
in Ghana. Met het MASO-programma van
Solidaridad worden nieuwe boeren opgeleid
en leren zij hun land te bewerken op een
milieuvriendelijke manier die tegelijkertijd
meer productie oplevert. Zo hoeven jonge
mensen niet langer naar de stad te trekken
waar hen vaak een uitzichtloos bestaan
wacht.

Wat te doen?
Ik zie dat steeds meer mensen zelf ook niet
meer zo goed weten wat zij aan moeten met
alle vluchtelingen die graag naar ons land
willen komen. Moeten we nu barmhartig zijn
en onze armen wijd openen of moeten we
toch ook onze grenzen bewaken? Wat is nu
wijsheid? En wat kunnen wij als gewone
burgers ondertussen doen?

Met deze hulp verwarmen wij zowel ons
eigen hart als dat van een ander. Een
onbekende ander, waarmee wij ons op deze
manier verbinden door een kleine bijdrage
voor hen over te hebben. Dat is naastenliefde
in de praktijk.

Voor de vluchtelingen in Griekenland kunnen
wij misschien weinig betekenen. Wel kunnen
wij natuurlijk petities ondertekenen en onze
leiders aansporen snel te handelen, zodat
mensen niet onnodig hoeven te lijden in de
kou. We kunnen ze gedenken in onze
gebeden en hopen dat deze mensen snel
duidelijkheid krijgen. Het is verdrietig en
frustrerend te merken dat je niet alle mensen
op deze wereld kunt helpen, maar zoals
Moeder Theresa zei: “Als je honderd mensen
niet kunt helpen, help er dan een.”

We kunnen misschien niet iedereen helpen,
maar laten we dan datgene doen wat we wel
kunnen doen: de mensen helpen in Bosnië en
Ghana. Al is de herberg vol, er is gelukkig nog
genoeg plaats in ons hart.

“Wat wij doen, is slechts een druppel in de
oceaan. Maar als we het niet deden, zou de
oceaan kleiner zijn vanwege deze
ontbrekende druppel.”

Corine Ewas
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Luisteren
leder mens verlangt ernaar thuis te komen.
Dat is geen weemoed naar vroeger, dat is
heden en ook toekomst. Het verlangen om
thuis te komen zit ook diep in mij. Dat
realiseer ik mij wanneer ik een paar dagen
mag optrekken met Anselm Grün, de
bekendste monnik van het westerse
christendom. Hij begint zijn lezing in
Heeswijk-Dinther en Egmond met het woord
thuiskomen en verbindt dat aan de toekomst
van de kerk. leder mens verlangt naar
zingeving, vertelt hij, ieder mens vindt het
daarom belangrijk om thuis te komen. Dat
geeft betekenis aan zijn of haar leven. En je
kunt alleen maar thuiskomen in de kerk als
die kerk meer wil luisteren naar het
verlangen dat in iedere mens sluimert.

Dat is ook het verlangen naar een leven waar
geheeld wordt in je wonden die ieder
oploopt in het leven.
Dat is het verlangen naar liefde en
vertrouwen in een wereld vol van cynisme en
wantrouwen.
Dat is een verlangen naar hoop. Want waar
de hoop is, wordt de hemel tastbaar op
aarde.
En dat is een verlangen naar schoonheid.
Want als je iets mooi vindt, ben je nooit meer
alleen. Schoonheid bevrijdt je uit de
gebrokenheid van het leven.
Als de kerk luistert naar dit verlangen,
kunnen mensen ook in de toekomst
thuiskomen in de kerk en is er ondanks alle
negatieve verhalen perspectief. Sterker nog,
als de kerk luistert naar het verlangen van
mensen, komt God vanzelf tevoorschijn. En
misschien is dat waar mensen het meest naar
verlangen, een God die ons bevrijdt uit onze
zorgen en angsten.
Als de kerk deze verlangens hoort en God in
het middelpunt plaatst, is er toekomst voor
de geloofsgemeenschap.

Anselm Grün weet dat de kranten vol staan
met verhalen over seksueel misbruik, hij
beseft heel goed dat ook bisschoppen en
kardinalen ruziën met elkaar en met de paus.
Maar hij weigert te wanhopen over de kerk.
Deze Duitse monnik is een mens van de hoop
die blijft geloven in het visioen. Als de kerk
maar luistert naar het verlangen van mensen.
Dat is het verlangen naar een nieuwe taal die
ontdaan is van macht.

Leo Fijen,
KRO-magazine 6-12 oktober

Liefde Accepteren – Liefde Geven
Wanneer wij de liefde accepteren die ons
wordt aangeboden, dan zal ons leven steeds
minder leeg en ellendig worden. We hoeven
onze ogen maar te openen.
Veel mensen geven ons liefde en aandacht.
We hoeven deze maar aan te nemen.

Er bestaan geen ouders die hun kinderen
helemaal niets geven. Ook al waren onze
ouders beperkt in het geven van liefde, we
hebben allemaal hun liefde geaccepteerd.

Wij moeten van onze ouders de liefde
accepteren die zij ons schenken. Een ieder
van ons mocht van zijn vader of van zijn
moeder een beetje genegenheid ontvangen.

En alleen omdat we deze liefde hebben
geaccepteerd, kunnen we liefde geven.
Anselm Grün (Het Kleine Boek Geluk)

3

Eerste communie 2019
We merken dat het aantal bij de parochie
betrokken gezinnen afneemt. Dat zien we in
het aantal dopelingen, dat zien we na een
aantal jaren ook terug in het aantal
communicanten.
Vandaar dat we om de twee jaar een
voorbereiding organiseren tezamen met de
parochies van Wormerveer, Koog-Zaandijk en
Krommenie-Assendelft-Noord en Zaandam
Kogerveld.
Wanneer u een kind heeft dat in groep 4, 5 of
6 zit, meldt u zich dan aan.
Dit komende voorjaar waarschijnlijk in mei
zullen er weer eerste communievieringen
zijn. Dit kan in de parochie zijn waar u zich
thuis voelt of centraal in Krommenie. Dit nog
ter nadere bespreking.

Wilt u een zoon of dochter opgeven, dan
graag uiterlijk voor 31 december een bericht
aan Snuiverstraat 2, 1561 HD Krommenie
t.a.v. eerste communievoorbereiding met
naam, adres, telefoon en e-mailadres of naar
petrusvis@planet.nl, het e-mailadres van
ondergetekende.
U krijgt daarna een uitnodiging voor de
eerste ouderavond.

Het is noodzakelijk dat de kinderen die mee
doen aan de eerste communievoorbereiding
minimaal in groep 4 van de basisschool zitten
(dit is nodig voor het leesniveau).

Matthé Bruijns

Heilig vormsel 2019
Durf jij te kiezen voor Jezus?
In 2019 start de regionale vormselvoorbereiding. Dit doen we in twee groepen
leeftijdscategorieën.
Ben jij tussen de 13 en 18 jaar en kies jij ook
voor Jezus? Meld je dan aan voor het
vormsel. Bel of whatsapp met diaken Jeroen
Hoekstra, 06 – 41 22 50 63 of mail naar
pastor Matthé Bruijns petrusvis@planet.nl.

Bij het vormsel komt de bisschop om de doop
te bevestigen.
Het vormsel is dus een bevestiging van je
geloof in Jezus. Met andere woorden: kies jij
voor Jezus?
Kent u een jongere tussen de 13 en 18 jaar
die misschien het vormsel zou willen doen?
Ook dan horen wij het graag, zodat wij hem
of haar kunnen uitnodigen.

Wat is het vormsel?
Het vormsel is de voltooiing van het doopsel.
Vaak zijn we als baby al gedoopt.

Diaken Jeroen Hoekstra
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Programma Vorming & Toerusting 2018 – 2019
Hieronder het programma van oktober en november. Het is een samenvatting van
de informatie uit het groene boekje Vorming & Toerusting, dat achterin de kerk ligt
om mee te nemen.
Meditatief schilderen
Bij meditatief schilderen wordt
meestal vanuit een gedicht of
een verhaal uit een boek
gewerkt. Het schilderen is een
proces dat je in staat stelt om
dicht bij je innerlijk te komen
en van je inzichten te leren. De inleiders zijn
Marian Neeft en Coby Huijpen. Voor de
materiaalkosten betaalt u per keer € 2,50.

Tineke de Lange, beleidsmedewerker van de
Katholieke Raad voor het jodendom,
presenteert ons iets van de hedendaagse,
levende werkelijkheid die het jodendom is.
Een ontmoeting met een volk en religie
waarvan we nog lang niet genoeg weten.
Iedereen is van harte welkom bij deze
inleiding.
Datum en tijd:
Plaats:
Leiding

Datum: 7 dec. 4 jan. en 1 febr.
Tijd:
13.30 -16.00 uur
Plaats: Achterschip Maria Magdalenakerk,
Wormer
Aanmelden: Liesbeth Patist  075-642 11 11
 stuurgroepvent@gmail.com

vrijdag 1 febr. 20.00 uur
Bonifatiuskerk, Zaandam
Tineke de Lange

Renaissance in Venetië
Cees Tromp neemt u mee naar de vijftiende
en zestiende eeuw, de renaissance . De tijd
dat Bellini, Carpaccio, Titiaan en Tintoretto
prachtige werken hebben gemaakt.

Zin in Film
Een aantal verhalen met inspirerende en
ontroerende fragmenten. De films worden
onder het genot van een drankje
nabesproken. Wanneer u informatie over
een film wilt hebben, kunt u
dat per e-mail opvragen of let
op de mededelingen in de
kerk.

Datum en tijd: vrijdag 8 febr. 20.00 uur
Plaats:
Petruskerk, Krommenie
Leiding:
Cees Tromp
Gespreksgroep voor volwassenen
Ook de komende periode
gaan we weer met elkaar in
gesprek over geloven aan
de hand van de Geloven Nu
reeks.
Vooraf krijgen de
deelnemers die zich hebben aangemeld, ter
voorbereiding, achtergrondinformatie thuis.
Tijdens het gesprek proberen we er samen
achter te komen wat de tekst met ons doet.

Datum en tijd: donderdag 17 jan. 20.00 uur
Plaats:
Petruskerk, Krommenie
Nabespreking: Tineke de Lange
Datum en tijd: woensdag 13 febr. 14.00 uur
Plaats:
OLVG-kerk, Wormerveer
Nabespreking: Liesbeth Patist

Datum:
Tijd:
Plaats:
Met:

dinsdag 28 jan. en 25 febr.
20.00 tot 21.30 uur
Martelaren van Gorcum, Koog
Nicolette Schouten en
Ben Commandeur
Aanmelden: Liesbeth Patist-Dupon
075 642 1111 stuurgroepvent@gmail.com

Stromingen binnen het hedendaags
jodendom
Welke stromingen bestaan er tegenwoordig
binnen het religieuze jodendom
en waar staan zij voor?
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Misdienaar
Onlangs verscheen in het Noord-Hollands
Dagblad een ingezonden brief van onze
parochiaan Gerard Kersten (85), met
herinneringen aan zijn carrière als misdienaar
tijdens de oorlogsjaren. Omdat niet iedereen
het Noord-Hollands Dagblad leest, laten wij u
in De Samenklanken meegenieten van dit
mooie verhaal.

per auto niet mogelijk. Dat betekende bijna
de hele dag niet naar school.
Voor hoogtijdagen, zoals Pasen, Goede
Week, Kerstmis enz. moest je als misdienaar
onder leiding van de pastoor, later de
kapelaan, oefenen. Zo ook op 24 december
1944. Ik herinner me dat de technici van het
kerkbestuur experimenteerden met het licht.
Want ook de kerk had in die tijd geen stroom.
Men probeerde met accu’s en autolampen
wat licht in de kerk te brengen.
Op 25 december liep ik al vroeg van mijn huis
naar de kerk om als misdienaar op tijd
aanwezig te zijn. Bij het naderen van de kerk
was mij opgevallen dat de kerkramen helder
licht uitstraalden. Zo veel licht had ik van de
accu’s niet verwacht. Maar wat bleek, de
bezetter had de kerk op het elektriciteitsnet
aangesloten. Dit was in die donkere tijd
opzienbarend en indrukwekkend.
Toen ik in de kerk kwam, was deze al geheel
gevuld met parochianen, maar ook met vele
niet-parochianen, deze moesten met een
staanplaats genoegen nemen. Dit was voor
mij het hoogtepunt van het kerkbezoek in de
Parochiekerk van de Martelaren van Gorcum
in Koog aan de Zaan. Toen het orgel de
kerstliederen inzette, konden velen hun
tranen niet bedwingen.
Maar na de kerst moest de misdienaar, de
pastoor of de kapelaan weer met een kaars
voor het licht zorgen.

Met veel interesse heb ik het artikel gelezen
over het rijke Roomse leven in de Martelaren
van Gorkum-kerk in Koog aan de Zaan
(Dagblad Zaanstreek, 1 oktober), met daarin
de jeugdherinneringen van verslaggever
Peter de Jong. Mijn eigen herinneringen zijn
van de oorlogsjaren: van 1942 tot 1945 ben
ik misdienaar geweest.
Dat was tijdens pastoor Bakker. Tijdens zijn
voorganger pastoor Vloothuis maakte ik geen
kans. Maar toen pastoor Bakker kwam
probeerde ik het opnieuw. Die gaf mij een
boekje met de Latijnse gebeden voor de
misdienaar. ’Als je deze gebeden uit het
hoofd kent, kan je beginnen’. Na enkele
weken begon ik als misdienaar, onder leiding
van Jan Even, de oudste zoon van de
toenmalige hoofdonderwijzer van de
Leonardusschool.
Ik herinner mij pastoor Bakker als een
gezellige pastoor. In mijn ogen was hij heel
modern, want hij liep niet in toga zoals zijn
voorganger maar in een zwart pak. Bijzonder
was dat je hem tijdens het heren-zwemmen
in het Zaandijker zwembad kon tegenkomen.
Wanneer het je beurt was om te dienen, keek
je op zaterdagmiddag in de sacristie, de
kamer ter voorbereiding van de dienst.
Heel bijzonder was een begrafenisdienst,
meestal onverwachts. Als misdienaar ging je
dan mee naar het r.-k. kerkhof in Zaandam,
op de Zuiddijk. Dat gebeurde in een rijtuigje,
gereserveerd voor de pastoor en
misdienaars. Door de oorlog was het vervoer

Zolang als het mogelijk was, organiseerde
pastoor Bakker het jaarlijkse misdienaarsuitje, namelijk poffertjes eten bij Loggen in
Zaandijk.
Met Kerstmis kregen we altijd een taaipop.
Dat zijn even wat herinneringen die ik graag
kwijt wilde.
Gerard Kersten (85), Krommenie
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Opbrengsten diaconale zondag
18 november 2018
Zondag 18 november was de Caritaszondag:
Samen tegen armoede.
Die dag heeft de Interparochiële Caritas
aandacht besteed aan de cliënten van de
Voedselbank Zaanstreek.

Bekruipt u het gevoel bij het lezen van dit
verhaal: wat jammer, dat ik geen bijdrage
heb kunnen leveren.
U kunt altijd nog een donatie doen op de
bankrekening: NL46 INGB 0000 0151 00 t.n.v.
Voedselbank Zaanstreek.
Vermeld u dan nog even: bijdrage Caritas
zondag, dan zal ik zorgen dat deze bijdragen
bij de hierboven genoemde opbrengst
worden bijgeteld.

In totaal zijn er in de 8 parochies in de
Zaanstreek ruim 360 maaltijden opgehaald.
Een fantastisch resultaat! Dat betekent voor
iedere cliënt van de voedselbank minstens 1
maaltijd!

Uw donatie kunt u als gift aftrekken bij de
Aangifte Inkomstenbelasting.

De opbrengst uit de 8 collectebussen was
ruim € 1.700,00.
Met dit geld gaan we zorgen dat onze
cliënten een extra feestelijk pakket krijgen
met de kerst. Daarbij valt te denken aan een
kerstbrood, een diepvrieskip en een
banketstaaf. Het bestuur van de voedselbank
gaat kijken hoever we kunnen komen.

Hartelijk Bedankt!

Alle parochianen heel veel dank voor wat u
heeft bijgedragen.
Dat was ver boven verwachting!
Alle Caritas vrijwilligers en coördinatoren,
bedankt voor de hulp om deze actie tot zo’n
groot succes te maken.

Wim Niekus,
Penningmeester

Kerstconcert Amsterdam Brassband
op 9 december in de Jozefkerk
Op zondagmiddag 9 december zou er een
kerstconcert zijn in de Jozefkerk. De
Amsterdam Brassband zou dan kerstliederen
ten gehore brengen.

Door omstandigheden ging dit kerstconcert
helaas niet door.
De redactie

Kerstconcert Vocaal Ensemble Intermezzo
op 15 december in de Kogerkerk
Onder leiding van Frank Hilberink en begeleid
door organist Bas Westerhof treedt het koor
op met bekende kerstliederen zoals L'adieu
des bergers van Hector Berlioz en In the
bleak winter van Harold Darke. Tot slot wordt
Star Carol van de Engelse componist John

Rutter gezongen. Ook is er samenzang met
orgelbegeleiding van de bekende
kerstliederen. Het feestelijk concert begint
om 16.00 uur. Kerk open vanaf 15.15 uur.
Samenzijn na afloop met Glühwein.
Toegang vrij.
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Kerstconcert Whale City Sound
verzorgd door het grote mannenkoor Whale City Sound uit de Zaanstreek
op zondagmiddag 16 december in de Maria Magdalenakerk te Wormer om 14.30 uur
Het bekende Barbershop-showkoor uit
Zaandam gaat ook nu weer een prachtig
kerstconcert brengen. De laatste vier jaren
voerden zij het uit in de Duif in Amsterdam.
Deze keer is gekozen voor de Maria
Magdalenakerk in Wormer en nu voor het
eerst met de nieuwe dirigent Chiel van Tok.
De dirigent heeft al ruime ervaring in het
koorwerk en is een veelgevraagd begeleider
van vocal groups en solisten in NoordHolland. In deze periode is hij intensief bezig
met kerstpresentaties; veel belovend dus.
Het koor dat a-capella zingt en zonder
bladmuziek optreedt, zal een programma
brengen met een mix van kerst en regulier
repertoire. Enkele bekende songs als Oh
Come Ye Faitful en Hark The Herald Angels
Sing zullen niet ontbreken. Muzikale
omlijsting en een intermezzo worden

verzorgd door Sterre Althuis dwarsfluit en
Jytte Balm viool. Beiden zijn veelbelovende
talenten uit de Fluxus selectiegroep.

De kerk zal al in Kerstsfeer aangekleed zijn.
Zondag 16 december, aanvang 14.30 uur,
zaal open 14.00 uur. Reserveren kan op
telefoonnummers 6423388 en 6421282.
Voorverkoop bij Foto Wreenink-Goedheer
à € 16,00 of via
concertmmwormer@gmail.com.
Niet gereserveerde kaarten aan de zaal
€ 18,00. Website: www.concertenwormer.nl.

Traditioneel kerstconcert Kaskedieze
op 19 december in de Nicolaaskerk te Krommenie
Het internationaal folkloristisch koor
Kaskedieze uit Krommenie zingt al sedert
1989 met veel plezier liederen uit vele
landen.
Daarbij staan we onder leiding van onze
enthousiaste dirigent Jules Bart.
Op woensdagavond 19 december kunt u ons
kerstconcert bijwonen.
Plaats: Nicolaaskerk te Krommenie, hoek
Noorder-/Zuiderhoofdstraat en Heilige weg.
Met Bert Vos - viool en Erica Roozendaal accordeon van The Klezmer Society
(zie www.joodsemuziek.nl).
Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur).
In de pauze is er koffie, thee, glühwein en
kerstbrood.
Entree € 10,- inclusief de versnaperingen
(www.kaskedieze.nl).
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Kerstconcert Harmoniecorps Tuindorp
op 21 december in de Maria Magdalenakerk te Zaandam
Net als de voorgaande jaren geeft
Harmoniecorps Tuindorp (HCT), waarin ook
parochianen van de Maria Magdalenakerk
spelen, dit jaar weer een kerstconcert in de
Maria Magdalenakerk in het Kalf, Zaandam.
Onder leiding van dirigent Bert Willemsen
brengt HCT een concert met zeer gevarieerde
muziekstukken. Het verhaal van Anne Frank,
een indrukwekkende compositie van de
Oostenrijker Otto Schwarz. Ochtendlied van
de Engelse componist Philip Sparke. Fantasie
van de Fransman Jules Demersseman, waarin
Jesse de Bruyne een solo speelt op altsax.

Op het programma staan verder nog Spaanse
klanken in Cadiz en Malagueña en
(swingende) kerstmuziek, waarbij ook de
samenzang niet ontbreekt.
Vrijdag 21 december, Maria Magdalenakerk,
Kalf 162 te Zaandam. Aanvang 20.00 uur,
zaal open 19.30 uur. Toegang gratis.
In de pauze wordt koffie en thee verkocht.

Interreligieuze maaltijd
Het is woensdag 14 november 2018 rond
18.00 uur en de mensen verzamelen zich in
De Bovenzaal van de Jozefparochie voor de
interreligieuze maaltijd met het thema
“Ontmoeting rond de maaltijd”.
En een ontmoeting werd het. Er kwamen
mensen uit alle richtingen van Zaanstad:
Christenen, Moslims, Hindoestaans en Bahai.
Bij binnenkomst een drankje en iedereen was
enthousiast, want er kwamen meer dan 60
personen op de uitnodiging af, zelfs twee
fractieleden van de partij Denk.
De zaal was ingericht met diverse tafels waar
zes personen omheen konden zitten en deze
werden gelukkig ook gemengd bezet voor
een optimale ontmoeting.
Ds. Mirjam Sloots (De Ontmoeting) heette als
voorzitter van de Stichting Samenbindende
Projecten iedereen van harte welkom en was
blij verrast met de grote opkomst.
Terwijl Mirjam het woord voerde, werd
ondertussen de soep door Margriet van
Engelen en Rosa Meulenkamp (Mattheus)
gemaakt en rondgedeeld. Deze viel zeer goed
in de smaak.
Hasrat Bagkari had met zijn vrouw, Kausar,
een Indiase maaltijd gekookt, rijst met een
kipsaus. Eenvoudig maar zeer smaakvol.

Daarnaast was er een heerlijke salade van
Bert Valk (Kogerkerk).
Als dessert nog een fruitsalade van Marga
Breed (Martelaren van Gorcum) en een kopje
koffie toe met een zoet hapje.
Uiteraard hebben we niet op een droogje
gezeten, we werden rijkelijk voorzien van de
drank die men wenste, verzorgd door de St.
Jozefparochie.
Tussen het eten en drinken door werd er aan
de tafels gezellig gesproken en kennis
gemaakt.
Bij het vertrek werd er door verschillenden
mensen al aangegeven, dat men genoten had
en dat dit voor herhaling vatbaar was.
Al met al was het organiserend comité
tevreden met het resultaat van deze avond.
Met dank aan de mensen van de
Jozefparochie, Mieke, Jolanda, Tine en
Annemarie onder leiding van Ger Swart, die
de hele avond met enorm veel inzet hebben
verzorgd.
Hartelijk dank namens de
voorbereidingsgroep,
Martin Meulenkamp
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Advent verlangen
We zien uit naar een bijzondere gebeurtenis.
Groeiend als een diep gekoesterd verlangen in ons hart.
Een heftig verlangen, soms vol pijn,
als het verlangen naar Iemand die op komst is;
een gevoel diep van binnen, alles verterend heimwee!
Verlangen is een heftige emotie; het kan terugzien én toekomst zien.
Verlangen naar vrede in je eigen huis,
verlangen naar die ene, die nooit meer komen zal…
verlangen naar mensen die beter zorg dragen voor deze, ónze wereld.
Ons verlangen in deze donkere dagen voor Kerstmis
gaat uit naar Iemand die het ons schenkt om niet!
Ria Casalod

Anselm Grün
over
advent

‘Wij hebben verlangens nodig opdat de koude wereld van onze kennis
helemaal wordt verwarmd.’
‘Als mensen naar iets verlangen, dan komen ze in contact met hun hart.’

over
kerst

‘Als God mens wordt, ontstaat er licht.’
‘Met Kerstmis vieren we de goddelijke schoonheid die van het Kind van Bethlehem
op ons afstraalt en die ons in ieder menselijk gelaat tegemoet schijnt.’
‘Kerstmis nodigt ons uit om zelf voor anderen een ster te worden die hun nacht
verlicht en hun een gevoel van veiligheid schenkt.’

Boekenmarkt in Petruskerk
op 16 december in Krommenie bij de kerstmarkt
Krommenie wordt voortgestuwd in de vaart
der volkeren met een jaarlijkse kerstmarkt.
Vele mensen schuifelen dan door het
centrum. Om hen ook met de Petruskerk te
laten kennismaken willen we haar
zondagmiddag 16 december open stellen van
14.00 – 16.00 uur voor een boekenverkoop.
Vele duizenden boeken worden er door het
jaar aangeleverd en door een commissie

gesorteerd op genre en schrijver. Op
palmzaterdag was er een markt waar
tientallen mensen voor de deur stonden te
wachten. Een boek voor onder de kerstboom
of de lange winteravonden. Dus weet u
mensen die hier interesse in hebben, laat het
hen horen.
Matthé Bruijns
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Even voorstellen... Joke Drewes
coördinator inloophuis de Bron
Afgelopen september ben ik begonnen als
coördinator van inloophuis de Bron. De
maand september werkte ik nog samen met
mijn voorganger, Marleen Kramer en in
oktober mocht ik officieel het stokje, of
eigenlijk de huissleutels, overnemen. Ik vind
het heel fijn om mijzelf ook op deze plek voor
te stellen.

Ook leer ik wat ons
bindt: het willen
samenleven met elkaar,
de zoektocht naar
verbinding.
Als inloophuis zijn we
een positieve en veilige plek in de wijk waar
we werken aan verbinding, aan échte
aandacht voor elkaar en waar aandacht is
voor zingeving. We hebben uiteenlopende
activiteiten die waarde hebben in het leven
van wijkgenoten.
Dit huis kan alleen bestaan dankzij onze
trouwe achterban en dankzij de vele
vrijwilligers. Ik ben heel dankbaar dat ik ook
wat dat betreft in een warm bad ben
terechtgekomen.

Mijn wieg stond in Zwolle, en via
omzwervingen langs Eindhoven, Wageningen
en Naaldwijk zijn mijn vrouw en ik
neergestreken in Almere. Ik heb in Ede de
opleiding 'Godsdienst Pastoraal Werk'
gedaan. Ik leerde mijn enthousiasme over het
werken met mensen en de verbinding met
God professioneel in te kunnen zetten. Na
mijn opleiding werkte ik als twintigerswerker
in een protestantse gemeente in Naaldwijk.
Samen met twintigers op zoek naar hoe zij
kerk-zijn vorm willen geven en wat voor hen
daarin belangrijk is. Na het beëindigen van dit
project realiseerde ik me dat ik op zoek wilde
naar werk wat zich niet alleen in de kerk,
maar meer middenin de samenleving
afspeelt. Ook had ik de wens om me in te
mogen zetten voor een doelgroep met een
grotere diversiteit in bijvoorbeeld afkomst en
leeftijd.

Het brengt me ook tot een hulpvraag: we zijn
altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers, voor
bijvoorbeeld het inschenken van de koffie,
het geven van naailessen. Of wie weet heeft
u een heel ander talent wat ingezet kan
worden in de Bron! Mocht u/je het leuk
vinden om u in te zetten, kunt u altijd even
mailen of bellen. En natuurlijk is iedereen
altijd welkom om tijdens de inloopochtend
op dinsdag of donderdag van 10.00 - 12.00
uur een bakje koffie te komen doen!

Met het werk als coördinator van een
inloophuis in Poelenburg val ik met deze
beide aspecten met mijn neus in de boter. Na
de eerste weken werken merk ik met name
hoe ontzettend veel ik kan leren van zoveel
mensen met zo'n grote diversiteit aan
achtergrond en verhalen. Wat een rijkdom
aan culturen en levenservaring! Maar ook:
wat een schrijnende en verdrietige verhalen
kunnen er zijn, en wat goed dat ook die
gedeeld kunnen worden.

Tot ziens in de Bron!?
Met hartelijke groet,
Joke Drewes
dcdebron@outlook.com
06-1031 9163
Lobeliusstraat 71
1504 EZ Zaandam
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Afrikaanse liederen op zondagmiddag 27 januari
verzorgd door het Jambokoor uit Zuidermeer (een dorpje onder Hoorn)
in de Maria Magdalenakerk te Wormer om 14.30 uur
Zondagmiddag 27 januari zal het Jambokoor
een concert verzorgen. Het 60 leden tellende
Jambokoor, waarvan de meeste leden uit
West-Friesland komen, zingt met veel
enthousiasme Afrikaanse liederen. Het koor
komt uit Zuidermeer (een dorpje onder
Hoorn) en is een begrip in West Friesland.
Een Hollands koor dat Afrikaanse liederen
zingt! De teksten en melodieën komen uit
verschillende Afrikaanse landen en bevatten
verschillende talen en dialecten. De
doelstelling van het koor is “vreugde en
warmte brengen die zo bij deze muziek past”,
ten eerste door de muziek, maar ook door
dans en beweging. Zo ontstaat een unieke
sfeer, bruisend en vol ritme en soms ook
ontroerend. Dit meemaken is een echte
belevenis. Het koor staat onder leiding van
Teun Steur, een bevlogen dirigent.

Aanvang 14.30 uur, zaal open 14.00 uur.
Kaarten in voorverkoop en reservering
€ 10.00.
Reserveren op telefoonnummers 64212826423388. Voorverkoop bij Foto WeeninkGoedheer.
Kaarten aan de zaal € 12.00.

‘POP ART’ op zondagmiddag 17 februari
verzorgd door het Pop- en musicalkoor uit Graft-De Rijp
in de Maria Magdalenakerk te Wormer om 14.30 uur
Een koor van jeugdig formaat met een
heerlijke swing. Ook dit koor hebben wij zien
optreden en dat was heel bijzonder. Prima
stemmen en een sfeervolle aankleding
zorgen tezamen voor een mooi concert. Denk
niet dat het een popconcert is in de vorm van
een buitenfestival maar wel heerlijk om dit in
Wormer mee te maken.

Toegangskaarten in voorverkoop en
reservering € 13.00, aan de zaal € 15.00.
Aanvang 14.30 uur, zaal open 14.00 uur.
Voorverkoop bij Foto Weenink-Goedheer.
Reserveren op telefoonnummers 64212826423388 of per mail
concertmmwormer@gmail.com.
Website: www.concertenwormer.nl.
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Blijf Het Verhaal Vertellen
We trekken Het Verhaal
als ooit de Vlaamse primitieven
niet langer vol verlangen naar ons toe.
We kunnen het redelijkerwijs niet meer geloven,
laten de oren hangen naar het consumptieve,
zijn de strekking moe.
Daar komt het machteloos besef bij,
na elk appèl op het geweten,
je doet het toch nooit goed.
Wijs laten wij ons door niemand maken.
Woorden die ons moeten raken zijn versleten,
en zo zakt de moed.
We hebben geen behoefte meer aan vragen,
waar we geen antwoorden op weten. En nog het minst van alles
zitten we te wachten op een preek.
Maar wat blijft er over van een wereld
zonder geloof in goed en beter?
Wat moet er worden van ons leven,
als de geest ontbreekt?
Blijf Het Verhaal vertellen.
De wereld kan niet zonder.
En ieder pasgeboren kind
is, behalve een mysterie,
bewijs van het wonder,
dat het leven steeds opnieuw begint.
Freek de Jonge
In Trouw december 2017
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Voor jong en voor oud(er)

Een witte kerst
door Godfried Bomans
Er was eens een man die het kerstfeest
grondig wilde vieren.
Hij haalde een laddertje uit de schuur en
spande langs het plafond de rode papieren
slingers die daarvoor garant zijn. Aan de lamp
hing hij een van die rode bellen, die
opgevouwen weinig lijken, maar naderhand
nog aardig meevallen. Toen dekte hij de tafel.
Hij had hiervoor urenlang over drie winkels
verdeeld in de rij gestaan, maar het zag er
dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij ten
slotte een kaarsje aan, waarvan je er tien in
een doos koopt, en klapte in zijn handen. Dit
was het teken om binnen te komen. Zijn
vrouw en kinderen, die al die tijd in de
keuken elkaar met een verlegen glimlach
hadden aangekeken, kwamen bedremmeld
binnen.

"Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook altijd
wat." Hij knoopte zijn servet los, sloeg de
kruimels van zijn knie en slofte naar de
voordeur.
Er stond een man op de stoep met een baard
en heldere, lichte ogen. Hij vroeg of hij hier
ook schuilen mocht, want het sneeuwde zo.
Het was namelijk een witte kerst, dat heb ik
nog vergeten te zeggen, hoe kan ik zo dom
zijn. De beide mannen keken elkaar een
ogenblik zwijgend aan en toen werd de een
door een grote drift bevangen. "Uitgerekend
op Kerstmis," zei hij, "zijn er geen andere
avonden?" En hij sloeg de deur hard achter
zich dicht. Maar terug in de kamer kwam er
een vreemd gevoel over hem en de tulband
smaakte hem niet. "Ik ga nog eens even
kijken," zei hij, "er is iets gebeurd, maar ik
weet niet wat."
Hij liep terug naar de stoep en keek in de
warrelende sneeuw. Daar zag hij de man nog
juist om de hoek verdwijnen, met een jonge
vrouw naast zich, die zwanger was.

"Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet
moeten doen."
Maar omdat hij het toch gedaan had gingen
ze blij zitten en keken elkaar warm aan.
"En nu gaan we niet alleen smullen," zei de
man, " we moeten ook beseffen wat er nu
eigenlijk gebeurd is."

Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af,
maar er was niemand meer te zien. Die twee
leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. Want
het was, zoals gezegd, een witte kerst.
Toen hij weer in de kamer kwam, zag hij
bleek en er stonden tranen in zijn ogen. "Zeg
maar even niets," zei hij, "die wind is wat
schraal, het gaat wel weer over." En dat was
ook zo, men moet zich over die dingen
kunnen heen zetten.
Het werd nog een heel prettig kerstfeest, het
was in jaren niet zo echt geweest.

En hij las voor hoe Maria en Jozef alle
herbergen afliepen, maar nergens was er
plaats. Maar het kind werd ten slotte toch
geboren, zij het in een stal. En toen
begonnen ze te eten, want nu mocht het, al
was er dan veel ellende in de wereld.
"Kijk," zei de man "dat is nu kerst vieren en
zo hoort het eigenlijk." En daarin had hij
gelijk. En zij verwonderden zich over de
hardvochtigheid van al die herbergiers, maar
het was ook tweeduizend jaar geleden moet
je denken, zo iets kwam nu niet meer voor.
En op dat ogenblik werd er gebeld. De man
legde de banketstaaf die hij juist aan de
mond bracht, verstoord weer op zijn bord.

Het bleef sneeuwen,
de hele nacht door,
en zelfs het kind
werd opnieuw
in een schuur
geboren.
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De vieringen in Regio Zaanstreek

Zo 9
december
2e advent

HH. Martelaren v G
Boschjesstraat 115
Koog a/d Zaan

H. Petrus
Snuiverstraat 2
Krommenie

Woord & Comm.
K. Schuurmans
Marbosko

Woord & Comm. Eucharistie
R. Casalod
F. Bunschoten
Koor St.Caecilia St. Caeciliakoor

Za 15
december
Zo 16
december
3e advent
Za 22
december

Eucharistie
G. Noom
samenzang
-

Zo 23
dec.
4e advent
Ma 24
december
Kerstnacht

Woord & Comm.
M. Bruijns
Marbosko
18.30 uur
viering voor
jong en oud
M. Bruijns
Gelegenheidskoor
21.00 uur
Woord & Comm.
K. Schuurmans
Marbosko
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Eucharistie
G. Noom
Samenzang
Woord & Comm.
S. Baars
Koor St. Caecilia
Woord & Comm.
M. Bruijns
samenzang
Eucharistie
N. Kerssens
Koor Rotsvast
20.00 uur
Woord & Comm.
M. Bruijns
Koor Rotsvast

22.00 uur
Eucharistie
G. Noom
Koor St. Caecilia

H. M. Magdalena
Dorpsstraat 351
Wormer

O.L.V. Geboorte
Marktstraat 4
Wormerveer

H. Bonifatius
Oostzijde 12
Zaandam

H. M. Magdalena
Kalf 160
Zaandam

H. Odulphus
Dorpsstraat 570
Assendelft

H. Jozef
Veldbloemenweg 2
Zaandam

Woord & Comm. Eucharistie
M. Bruijns
A. Goedhart
Samenzang
S. Fieggen

Eucharistie
N. Kerssens
St. Caeciliakoor

Eucharistie
B. Dijkman
St. Caeciliakoor

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

Eucharistie
A. Goedhart
Woord & Comm. Woord & Comm. Eucharistie
M. Bruijns
A . Dijkers
A. Goedhart
All Ages
Cantare
Eucharistie
N. Kerssens

Eucharistie
F. Bunschoten
St. Caeciliakoor

Viering olv
Parochiaan
St. Caeciliakoor
18.30 uur
Gezinsviering
Woord & Comm.
K. Schuurmans
Tiener/jeugdkoor

Eucharistie
A. Goedhart
N. Kerssens
19.00 uur
Familieviering
Woord & gebed
A. Goedhart

Eucharistie
N. Beemster
St. Caeciliakoor
19.00 uur
Familieviering
Woord & gebed
N. Kerssens
Liturgiekoor

22.00 uur
Eucharistie
A. Goedhart

22.00 uur
Eucharistie
N. Kerssens
St. Caeciliakoor

20.30 uur
Woord & Comm.
R. Casalod
St. Caeciliakoor
22.30 uur
DOP viering
All Ages

Woord & Comm.
T. Molenaar
Samenzang
20.00 uur
Woord & Comm.
A. Dijkers
Cantare

Eucharistie
N. Kerssens
herenschola
Eucharistie
N. Kerssens
Koor Da Capo
Eucharistie
F. Bunschoten
orgelspel
Eucharistie
B. Dijkman
St. Caeciliakoor
19.00 uur
Eucharistie
F. Bunschoten
Koor Da Capo

22.00 uur
Eucharistie
F. Bunschoten
St. Caeciliakoor

Woord & Comm.
J. Hoekstra
Gemengd koor

geen viering

22.00 uur
Woord & Comm.
W. Waardijk
Gemengd koor

Di 25
december
1e Kerstdag

Wo 26
december
2e Kerstdag

HH. Martelaren v G
Boschjesstraat 115
Koog a/d Zaan

H. Petrus
Snuiverstraat 2
Krommenie

H. M. Magdalena
Dorpsstraat 351
Wormer

O.L.V. Geboorte
Marktstraat 4
Wormerveer

H. Bonifatius
Oostzijde 12
Zaandam

H. M. Magdalena
Kalf 160
Zaandam

H. Odulphus
Dorpsstraat 570
Assendelft

H. Jozef
Veldbloemenweg 2
Zaandam

10.00 uur
Woord & Comm.
A. Dijkers
Marbosko

8.30 uur
Herdertjesmis
M. Bruijns

10.00 uur
Woord & Comm.
T. Molenaar
St. Caeciliakoor

10.00 uur
Eucharistie
G. Noom
Cantare

10.00 uur
Gezongen
Eucharistie
A. Goedhart

10.00 uur
Eucharistie
N. Kerssens
St. Caeciliakoor

10.00 uur
Familieviering
Eucharistie
F. Bunschoten

10.00 uur
Woord & Comm.
W. Waardijk
Gemengd koor

10.00 uur
Eucharistie
A. Goedhart

10 u. N. Groenl.
Eucharistie
F. Bunschoten
Liturgiekoor
-

10.00 uur
Eucharistie
N. Kerssens
org. J. Martens
Eucharistie
N. Kerssens
orgelspel
Eucharistie
N. Kerssens
St. Caeciliakoor
Eucharistie
F. Bunschoten
St. Caeciliakoor

-

Za 29
december
Zo 30
december
Fst vd H Fam

Woord & Comm.
M. Bruijns
Marbosko

Ma 31
december
Oudjaar
Di 1
januari
Nieuwjaar
Za 5
januari
Zo 6
januari
Driekoningen
16

Woord & Comm.
T. Molenaar
samenzang

10.00 uur
Woord & Comm. 15.00 u
M. Bruijns
Kindje wiegen
Koor Rotsvast
Ilse Stoltenberg
10.00 uur
Woord & Comm.
M. Bruijns
Koor St. Caecilia
GEEN VIERING

Woord & Comm. Woord & Comm. Woord & Comm.
K. Schuurmans
R. Casalod
S. Baars
Koor St. Caecilia Winterkoor
samenzang
17.00 uur
Oudjaar viering
M. Bruijns
Koor Rotsvast
10.00 uur
Woord & Comm.
M. Bruijns
Koor St. Caecilia
GEEN VIERING

Eucharistie
A. Goedhart
Eucharistie
A. Goedhart

Eucharistie
F. Bunschoten
St. Caeciliakoor

10.30 uur
Eucharistie
A Goedhart

10.30 uur
Eucharistie
F. Bunschoten
Liturgiekoor
-

10.00 uur
Eucharistie
N. Kerssens
Herenschola
Eucharistie
F. Bunschoten

Eucharistie
N. Kerssens
S. Fieggen
Liturgiekoor

Eucharistie
F. Bunschoten
St. Caeciliakoor

Eucharistie
N. Kerssens

Woord & Comm. Woord & Comm. Woord & Comm. Eucharistie
A. Dijkers
R. Casalod
M. Bruijns
A. Goedhart
Koor St. Caecilia St. Caeciliakoor Cantare
Nieuwjaarreceptie

Woord & Comm.
J. Hoekstra
Gemengd koor

Woord & Comm.
W. Waardijk
Gemengd koor

HH. Martelaren v G
Boschjesstraat 115
Koog a/d Zaan

Za 12
januari
Zo 13
januari
Doop vd Hr

Woord & Comm.
M. Bruijns
Marbosko

Za 19
januari
Zo. 20
januari
2e zo dhj.

Woord & Comm.
A. Dijkers
samenzang

Za 26
januari
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Zo. 27
januari
3e zo dhj.
Za 2
februari

Woord & Comm.
K. Schuurmans
Marbosko

Zo. 3
februari
4e zo dhj.
Za 9
februari

Woord & Comm.
T. Molenaar
samenzang

Zo. 10
februari
5e zo dhj.

Oecumenische v.
M. Bruijns e.a.
in de Tuinstraat
Marbosko e.a

H. Petrus
Snuiverstraat 2
Krommenie

H. M. Magdalena
Dorpsstraat 351
Wormer

O.L.V. Geboorte
Marktstraat 4
Wormerveer

H. Bonifatius
Oostzijde 12
Zaandam

H. M. Magdalena
Kalf 160
Zaandam

H. Odulphus
Dorpsstraat 570
Assendelft

H. Jozef
Veldbloemenweg 2
Zaandam

Eucharistie
A. Goedhart

-

-

Eucharistie
A. Goedhart
S. Fieggen
Eucharistie
A. Goedhart

Eucharistie
F. Bunschoten
St. Caeciliakoor

Woord & Comm. Eucharistie
T. Molenaar
A. Goedhart
Cantare

Eucharistie
J. de Wit
St. Caeciliakoor

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

-

Eucharistie
G. Noom
Koor Rotsvast
Woord & Comm. Woord & Comm. Woord & Comm.
S. Baars
J. Hoekstra
K. Schuurmans
Koor St. Caecilia All Ages
samenzang
Geen viering

Oecumenische
Oecumenische
dienst
viering in de
div. voorgangers Nieuwe Kerk
div. voorgangers
Woord & Comm.
M. Bruijns
samenzang
Woord & Comm. Woord & Comm.
T. Molenaar
M. Bruijns
Koor Rotsvast
St. Caeciliakoor
Woord & Comm.
M. Bruijns
samenzang
Woord & Comm Viering olv
A. Dijkers
parochiaan
Koor St. Caecilia St. Caeciliakoor
Eucharistie
G. Noom
Koor Rotsvast
Woord & Comm Eucharistie
S. Baars
St. Caeciliakoor
Koor St. Caecilia

Eucharistie
A. Goedhart

-

Woord & Comm. Eucharistie
A. Dijkers
A. Goedhart
samenzang
Eucharistie
N. Kerssens

Eucharistie
N. Beemster
St. Caeciliakoor

Woord &Comm.
M. Bruijns
Cantare

Eucharistie
N. Kerssens
Liturgiekoor

Eucharistie
A. Goedhart
Eucharistie
A. Goedhart

Eucharistie
G. Noom
samenzang

Eucharistie
A. Goedhart

Eucharistie
F. Bunschoten
St. Caeciliakoor

Eucharistie
N. Kerssens
Gemengd koor

Woord & Comm.
W. Waardijk
Con Brio

Eucharistie
F. Bunschoten
Gemengd koor

Woord & Comm.
J. Hoekstra
Gemengd koor

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

HH. Martelaren v G
Boschjesstraat 115
Koog a/d Zaan

Za 16
februari
Zo. 17
februari
6e zo dhj.
Za 23
februari

Woord & Comm.
A. Dijkers
samenzang

Zo. 24
februari
7e zo dhj.

Nog niet bekend
Marbosko

H. Petrus
Snuiverstraat 2
Krommenie

Eucharistie
G. Noom
samenzang
Eucharistie
G. Noom
Koor St. Caecilia
Woord & Comm.
M. Bruijns
Samenzang
Woord & Comm
M. Bruijns
Koor Rotsvast

H. M. Magdalena
Dorpsstraat 351
Wormer

O.L.V. Geboorte
Marktstraat 4
Wormerveer

H. Bonifatius
Oostzijde 12
Zaandam

H. M. Magdalena
Kalf 160
Zaandam

Eucharistie
N. Kerssens
Woord & Comm
K. Schuurmans
All Ages

Woord &Comm.
R. Casalod
Cantare

Eucharistie
A. Goedhart

Eucharistie
F. Bunschoten
St. Caeciliakoor

Eucharistie
A. Goedhart
Woord & Comm
K. Schuurmans
All Ages

Woord &Comm.
T. Molenaar
samenzang

Eucharistie
A. Goedhart

Eucharistie
N. Beemster
St. Caeciliakoor

H. Odulphus
Dorpsstraat 570
Assendelft

Eucharistie
F. Bunschoten
orgelspel
Eucharistie
N. Kerssens
Koor Da Capo
Eucharistie
N. Kerssens
orgelspel
Eucharistie
B. Dijkman
St. Caeciliakoor

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 dhj. = 30e zondag door het jaar
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.
(Vrijdag 4 jan. 1 febr.)
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.
(vrijdag 21 dec. 4 jan. 18 jan. 1 febr. 15 febr.)

Kerstwens
De redactie van Samenklanken wenst u
fijne en hartverwarmende kerstdagen
en een mooi en gezond 2019
Maurien, Paul, Corine & Marga
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H. Jozef
Veldbloemenweg 2
Zaandam

Woord & Comm.
W. Waardijk
Gemengd koor

Eucharistie
N. Kerssens
Gemengd koor

Intenties
Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Zondag 9 december 2018
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
André Tambach
Juliana Hanzens

Joop Beijer
Henk Smit
Margriet Leo-Rijken
Jenny Mary van Zeelt-de Neef
Bep Miltenburg-van Breemen
Rie Smit-Dekker
Wim Antonissen
Godfried Groot
Zondag 13 januari 2019
Yvonne Ingeline van Driel-van Soest
Overledenen familie Bergervoet-van DaelRanzijn
Elisabeth Sistermans-Kunst
Dolf Fallenstein

Zondag 16 december 2018
Guda Huijboom
Theresia Haarsma-Kooyman
Ton van Rooijen

Zondag 20 januari 2019
Juliana Hanzens
Rie de Reus-Duinmeyer

Zondag 23 december 2018
…

Zondag 27 januari 2019
Bram Hen
Jan Fleur

Maandag 24 december 2018 - kerstavond
Johan Anton Tönis
Jessica Arends
Aldert Johannes Hooijschuur
Coba Hooijschuur-Kaatee
Bep Miltenburg
Wilma Miltenburg
Tonny Winters-Berendsen
Johan Anton Tönis
Jaap Room
Olga Room-Mantjes
Overledenen famiie Metze-Koekoek

Zondag 3 februari 2019
Joop Beijer
James Baly
Margriet Leo-Rijken
Henk Smit
Jenny Mary van Zeelt-de Neef
Bep Miltenburg-van Breemen
Rie Smit-Dekker
Arnold van der Wardt

Dinsdag 25 december 2018 - 1e kerstdag
Aldert Johannes Hooijschuur
Coba Hooijschuur-Kaatee
Johan Anton Tönis
Overledenen familie Metze-Koekoek

Zondag 10 februari 2019
Rie van Sante
Overledenen familie Bergervoet-van DaelRanzijn
Yvonne Ingeline van Driel-van Soest

Zondag 30 december 2018
…

Zondag 17 februari 2019
Dorus Lionarons

Zondag 6 januari 2019
James Baly

Zondag 24 februari 2019
Bert Asselman
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Beste parochianen,

Financiën
Er zijn wat strubbelingen in de communicatie
met het bisdom rondom de financiële
afdracht. We wachten met onduidelijke
betalingen richting bisdom totdat er
helderheid is.

Hieronder een kleine samenvatting van wat
o.a. besproken en afgehandeld is in de
laatste vergadering van het PU bestuur.
Pastoraal
Pastor Nico Kerssens zegt prettig ontvangen
te zijn in alle parochies.
Voor het nieuw te vormen bestuur zijn de
eerste stappen gezet. Het streven is om voor
maart 2019 een nieuw gezamenlijk bestuur
voor de hele regio te vormen.
In Wormer is op 11 november een mooie Sint
Maarten gezinsviering geweest. Veel
communicantjes van afgelopen jaar vanuit de
hele Zaanstreek hebben met hun lampion
hieraan deel genomen.

Gebouwen
Voor de verkoop van de kerken van OLV
Geboorte Wormerveer en de Martelaren
moet per parochie een uitgebreide
inventarisatie uitgevoerd worden waarin alle
aanwezige objecten (van kandelaar tot
hoofdaltaar) opgenomen zijn. Voor deze
inventarisatie is contact opgenomen met
specialisten van het Catharijne Convent, zij
gaan onze parochies hierin ondersteunen.
Met vriendelijke groet,
Marga Breed
secretaris

Uit de parochieraad van 12 november 2018
Inventarisatie (on)roerende zaken
Met een voorstel om een team samen te
stellen om de inventaris op te maken gaan
we akkoord. Er is ook contact geweest met
het Catharijne Convent voor ondersteuning
bij het inventariseren, we wachten nog op
een opgave van de kosten.

Allerlei
Voor een gezinsviering in Wormer waren
doopouders uit alle parochies uitgenodigd,
aanwezig 22 kinderen/ouders. Hieruit kwam
een voorstel van de ouders om samen
gezinsvieringen (interparochieel) op te
zetten.

(Week)mededelingen
We delen zondags geen papieren
mededelingen meer, alleen mondeling in de
viering.

De interkerkelijke maaltijd is dit jaar in de
Jozef, op 14 november. Er gaan een paar
mensen uit onze parochie heen.

Automatisering ledenadministratie
Er zijn wel cursussen geweest voor het
werken met het nieuwe programma, maar
die waren te ver weg. Wormer gaat nu als
pilot meedoen.
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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 Sefwi Sui
Hij is een 26 jarige timmerman uit Sefwi Sui,
een boerengemeenschap met een bevolking
van ongeveer 3000 mensen. In 2016
registreerde Enoch zich voor het MASOprogramma, net als meer dan 2000 andere
jongeren in Ghana. In de training leerde hij
alle kanten van de teelt en handel in cacao en
bijbehorende zakelijke vaardigheden. Zijn
familie bezat zelf geen grond en het ontbrak
hem aan middelen om land aan te schaffen.
Zeker voor jonge boeren zijn de drempels om
te starten hoog. Solidaridad neemt deze
drempels weg door het beschikbaar maken
van fondsen om land aan te schaffen, om
met de lokale gemeenschap land te delen of
te pachten en vanuit dat startpunt verder te
ondernemen.
Ondersteun de nieuwe generatie jonge
cacaoboeren en help hen te bouwen aan de
toekomst van chocola in Ghana.

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.

U kunt dit doen in de 2e collecte op 9 en 23
december en de kerstvieringen.

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.

Na de vieringen is achter in de kerk
chocolade te koop van de Wereldwinkel.
Ook zo steunt u de cacaoboeren
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Het mooiste en lekkerste kerstpakket weggeven?
Maak er een bijzonder pakket van waarvan u
denkt: ‘dat had ik zelf ook wel willen
krijgen’!

Ja, dat kan weer dit jaar!
Graag nodigen wij u uit
om een gezellig
kerstpakket bij de kerk in
te leveren voor iemand
uit de buurt.
De stichting Present helpt ons aan adressen
van mensen voor wie de Kerstdagen vaak
donkere dagen zijn. Wij kunnen iets van de
Kerstvreugde bij hen brengen.

Achter in de kerk ligt een intekenlijst en een
instructiebrief met aandachtspunten: geen
alcohol, geen vlees en liefst feestelijk
ingepakt. We krijgen meestal veel adressen
van alleenstaanden en maar enkele gezinnen.
Het aantal pakketten geven we door aan
Present en daarna krijgen we de adressen.
Let op: Op zondag 16 december nemen we
uw pakket graag in ontvangst en gaan we de
pakketten uitdelen.
B.v.d. de MOV-groep.

Kerst koor- en samenzang
Wilt U vast in de kerststemming komen?
Dat kan!
Zondag 23 december om ongeveer 11.15u
(na de viering voor en met verstandelijk
beperkten en een korte koffiepauze) zingt
Marbosko samen met het dameskoor van het
Kalf een paar mooie kerstliederen voor
iedereen die zin heeft om daarnaar te komen
luisteren. Dus kent u mensen die niet “kerks”
zijn, maar wel van kerstliederen houden: ze
zijn van harte uitgenodigd.

Natuurlijk zingen we ook samen een aantal
bekende kerstliederen. Het geheel zal
ongeveer een half uur
duren.
We hopen dat er na de
viering veel mensen
komen luisteren en
meezingen! Wij hebben
er in ieder geval heel
veel zin in.
Marbosko

Bedankt
In oktober heeft mijn man Henk de Jong een hartinfarct door gemaakt. Na
behandeling in het ZMC in Zaandam en het VUMC in Amsterdam is hij enige
dagen verpleegd in Zaandam. Na deze ervaring heeft hij bloemen ontvangen na
de viering van 20 oktober.
Dit hebben wij als zeer attent ervaren. Nu gaat het de goede kant weer op met
Henk. Hij neemt weer deel aan het "tuinonderhoud" van de kerk.
Nogmaals dank.
Vriendelijke Groet, Henk en Anneke de Jong22 Betjes

Alles rondom de vieringen van
Kerstmis op een rijtje.
21.30 uur Kerstnachtviering.
Voorganger is pastor Ko
Schuurmans. De zang wordt
verzorgd door ons eigen
Marbosko koor.
Mocht u alvast in de
kerstsfeer willen komen, kom
dan een kwartiertje eerder om kerstliederen
te horen en samen te zingen.

Zondag 23 december
10.00 uur Viering met mensen met een
verstandelijke beperking. Pastor Matthé
Bruijns gaat voor.
Het thema is: Verhaal van een nieuw begin.
Voor deze viering worden ook de dopelingen
van de afgelopen jaren met hun ouders
uitgenodigd.
In deze viering zingt het Marboskokoor
samen met het liturgiekoor van Het Kalf.
Er is een extra collecte voor onze
adventsactie: steun aan de cacaoboeren in
Ghana.
Na afloop van de viering drinken we eerst
koffie. Daarna is er nog een klein
kerstconcert. De koren zingen enkele
kerstliederen en natuurlijk zingen we ook
samen!

Er is een extra collecte voor onze
adventsactie: steun aan de cacaoboeren in
Ghana.

Dinsdag 25 december
10.00 uur Kerstviering.
Voorganger is pastor Annemarie Dijkers.
Ook nu weer zingt ons eigen Marbosko koor.
Er is een extra collecte voor onze
adventsactie: steun aan de cacaoboeren in
Ghana.

Maandag 24 december
18.30 uur Kerstviering voor jong en oud. Ook
hier is de voorganger pastor Matthé Bruijns.
Het thema heeft te maken met sterren.
Voor alle kinderen is er een lichtje om mee te
nemen naar huis.
We zijn op zoek naar zangers en zangeressen,
jong en oud(er) om tijdens deze viering het
koor te vormen. Dan graag om 17.45 uur
aanwezig, zodat we even kunnen oefenen!
In de viering speelt Frans van der Kroft
trompet; hij wordt door Elvis Sergo begeleid
op het grote orgel.
Er is een extra collecte voor onze
adventsactie: steun aan de cacaoboeren in
Ghana.

Zondag 30 december
10.00 uur oudjaarsviering
Voorganger is pastor Matthé Bruijns.
Bij deze viering zingt het koor.

Maandag 31 december
Geen viering!!
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