Hoera...onze eerste nieuwsbrief
De eerste Nieuwsbrief van onze parochie Maria Magdalena verschijnt nu op uw
scherm…
We zijn er supertrots op dat dit orgaan gestalte heeft gekregen nadat het idee
voor een nieuwsbrief besproken werd in het parochie team. Naarstig werd
gezocht naar mensen die dit voor onze parochie zouden willen uitvoeren en
voilà! Willy Klijn en Femke Rijs zijn degenen die ervoor gaan zorgen dat u deze
nieuwsbrief regelmatig zal ontvangen. Wij zijn heel blij met hun inzet en hun
nodige ervaring hiermee.
Waarom een nieuwsbrief, zult u zich misschien afvragen?
Zeer zeker niet om ons parochie blad PM te vervangen maar wel om de laatste
mededelingen en nieuwtjes aan u te melden. En in deze digitale tijd waarbij de
meesten onder ons dagelijks gebruik maken van computer, tablet of mobiele
telefoon valt zo’n nieuwsbrief direct bij ons binnen. Wij gaan mee met onze
tijd…
Willy en Femke zullen niet zelf de nieuwtjes schrijven maar zijn afhankelijk van
wat zij aan input krijgen vanuit diverse hoeken van onze parochie. Let er wel op
of uw inbreng misschien niet bestemd is voor de redactie van de PM.
Voor nieuws en laatste mededelingen voor de nieuwsbrief kunt u mailen
naar klijn3@hetnet.nl Hier kunt u ook naar toe mailen als u deze digitale
nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen.
Wij hopen dat met de start van onze nieuwsbrief de communicatie tussen ons
parochianen weer een stukje zal verbeteren. Veel leesplezier toegewenst!
Namens het parochieteam,
Peggy Alting Siberg

Startviering 17 september
17 september om 10.00 uur beginnen we het nieuwe kerkelijke werkjaar met de
startviering. Het jaarthema 'Hem Achterna' is met aandacht uitgebreid tot 'Met
aandacht Hem achterna'.
In de viering gaat pastor Ria Casalod voor, alle koren doen hieraan mee,
inclusief een klein jeugdprojectkoor.

Na de viering besteden we uitgebreid AANDACHT aan alle vrijwilligers binnen
de parochie. Alle werkgroepen zijn gevraagd om hun werkzaamheden onder de
AANDACHT te brengen.
Koffie, thee, een hapje en drankje, een gesprek en ontmoeting.
U bent van harte uitgenodigd!

Na de startviering
Speciaal voor de jongsten in onze parochie: Zondag 17 september gaan we na
de startviering in de Maria Magdalena kerk letters zoeken!
Van die letters kun je een woord maken. Als je het juiste woord hebt gevonden,
dan hebben we een kleine verrassing voor je.
We zouden het leuk vinden als je komt.

Werkgroep gezinsviering
Maria Magdalena kerk

Kerkroute
Op Monumentendag afgelopen weekend hebben 31 mensen onze kerk
bezocht. Dat is toch een respectabel aantal. 's Morgens was het weer niet best,
maar 's middags klaarde het gelukkig op.
Gerrit van der Berg was een echte gastheer en Liesbeth Patist zorgde voor een
kopje koffie met wat lekkers. Hans Beenen hees de vlag en deed nog hand en
spandiensten.

Oproep
Na 15 jaar is An Oudejans op zoek naar iemand die haar taken wil overnemen.
An zorgt voor de bevoorrading van koffie, thee en frisdrank voor het gebruik in
het Achterschip. Ook beheert zij de agenda van het Achterschip voor wat
betreft vergaderingen en speciale gelegenheden.
Natuurlijk is zij bereid om de nieuwe beheerder in te werken!
Heeft u interesse of wilt u informatie, neem dan contact op met An Oudejans,
Prins van Oranjestraat 18, 6423388.

Liturgieplanning
Zondag 24 september 10.00 uur MM-kerk
Eucharistie m.m.v. Pastor Henk Vermunt en Caeciliakoor
Dinsdag 26 september 16.30 uur Torenerf
Woord- en gebedsviering m.m.v. Willem van den Berg

U ontvangt deze mail omdat u zich ingeschreven heeft voor de nieuwsbrief of omdat u ingeschreven staat
bij de parochie Maria Magdalena te Wormer.

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich hier Afmelden
Maria Magdalena Parochie
Dorpsstraat 351
1531 HJ Wormer
075-6421216
Secretariaat: secretaris@mariamagdalenawormer.nl
Website: www.mariamagdalenawormer.nl

