
 

Terugblik op de startviering 

 

We kijken terug op een bijzonder fijne startviering. Een mooi en sterk begin van 

het werkjaar 2017-2018, waarbij de saamhorigheid van de Maria 

Magdalenaparochie duidelijk naar voren kwam. 

Pastor Ria heeft op haar vertrouwde wijze alle parochianen hartelijk welkom 

geheten in de startviering van het nieuwe werkjaar, waarin alle koren zich van 

hun beste kant lieten horen. Zelfs een klein jeugdprojectkoor was aanwezig. 

Aan het eind van de viering nam de voorzitter van het parochieteam het woord 

om de koers van onze parochie uit te leggen en om samen sterk te staan. 

Daarna nodigde pastor Ria een ieder uit om de presentaties van alle 

werkgroepen en commissies uitgebreid te bekijken. 

Dank aan alle parochianen voor de heerlijke 'baksels', de oproep om cake, taart 

of ander lekkers te bakken is enthousiast opgepakt. 

De presentatie van de vele werkgroepen was een groot succes: de salades van 

kookgroep 't Klepeltje, het openstellen van de vernieuwde aula, de oproepen 

voor nieuwe koorleden, extra chauffeurs, de uitleg wat er allemaal gedaan 

wordt in onze parochie, de aandacht voor oecumene, een prachtig schilderij 

van de bloemengroep; hiermee is lang niet alles opgenoemd, maar het was 

een feestelijk geheel. 

Wij hopen dat u er van genoten hebt en indachtig ons credo Kerk Wij Samen, 

vertrouwen wij erop dat we er samen een mooi kerkelijk jaar van zullen maken. 

 

  



 

  

 

Deurcollecte Sri Lanka 

Tijdens de startviering heeft de deurcollecte voor Sri Lanka € 316,45 heeft 

opgebracht. Een prachtig bedrag. 

Tineke en Cees willen u hiervoor hartelijk danken. 

 

Eén Caritasinstelling in de Zaanstreek 

 

Per 1 september 2017 zijn de vijf Zaanse Caritasinstellingen gefuseerd, 

waarmee de IPCI Zaanstreek definitief tot stand is gekomen. Op 18 september 

jl. tijdens een Caritas-avond in het “’t Achterschip” van de Maria Magdalenakerk 

in Wormer werd het nieuwe bestuur gepresenteerd. 

Zowel Pastoor F. Bunschoten als Hulpbisschop Mgr. J. Hendriks waren 

aanwezig en spraken de aanwezigen toe, blikten terug en feliciteerden het 

nieuwe bestuur. 

 

Door de fusie kwam ook het moment voor  PCI-bestuurders om afscheid te 

nemen.Leo Punt, Dick Vierveijzer, Carolina van Steen, Jan Duijn, Henriëtte 

Reimerink en Gerhard Heck hebben zich allen vele jaren ingezet en kregen 

naast een bedankje met een bloemetje en een attentie ook de Caritas-

speldmet oorkonde, die door Mgr. Hendriks werd uitgereikt.



 

 

  

 

 

 

Op zaterdagmiddag en -avond 4 

november vanaf 16.00 uur zal onze 

jaarlijkse vrijwilligersdag gehouden 

worden. Voor verdere informatie 

verwijzen we u naar de komende 

PM, maar dan kunt u deze datum 

vast vrijhouden! 

 

 

 

Oproep "Archief fotograaf" 

  

Tijdens de open monumenten dag is er gevraagd of men onze doop- en 

huwelijksboeken zou mogen inzien. Dat vinden we natuurlijk prachtig om te 

doen, maar we realiseerden ons meteen ook hoe kwetsbaar deze documenten 

zijn. 

We willen daarom graag onze doopboeken en huwelijksboeken pagina voor 

pagina gefotografeerd hebben en opslaan in een digitaal archief. 

  

Ook kregen we vragen over het bezichtigen van de toren. Helaas gaat dat niet, 

de toren is daarvoor niet toegankelijk genoeg. Maar... we zouden wel prachtige 

foto’s kunnen maken van alle onderdelen van de toren, zoals het uurwerk, de 

klokken, het uitzicht. 

Kortom, wie wil er voor ons fotograferen en met ons meedenken? 

Je mag een mailtje sturen naar vanderberg20@hotmail.com 

mailto:vanderberg20@hotmail.com


 

 

Sam's Kledingactie                      

  

Ook dit jaar vindt de kledinginzamelactie van SAM’s Kledingactie voor Mensen 

in Nood plaats en wel op zaterdag 4 november 2017 van 10.00 tot 13.00 uur. 

U kunt (gebruikte) kleding, schoenen (samengebonden) en huishoudtextiel 

(o.a. lakens, dekens, gordijnen, kussenslopen, dekbedovertrekken en 

handdoeken) in gesloten plastic zakken inleveren op de volgende adressen: 

- Het Dorpshuis, Wijdewormerplein 3 in Wijdewormer en 

- Maria Magdalenakerk, Dorpsstraat 351 in Wormer. 

Er komt nog verder informatie in de volgende PM, maar dan kunt u alvast kijken 

of u een bijdrage heeft voor Sam's kledingactie! 

CARITAS Maria Magdalena Wormer,                          

Arno Korver                                                            

 

 

 

 

Liturgieplanning 

 

Zondag 8 oktober  10.00 uur MM-kerk 

Eucharistie m.m.v. Diaken I. Molenaar en Caeciliakoor 

 

Dinsdag 10 oktober 16.30 uur Torenerf 

Woord- en gebedsviering m.m.v. Cees Beumer of Piet van Velen 

 

Zondag 15 oktober  10.00 uur MM-kerk 

Eucharistie m.m.v. Pater G. Noom en All Ages 

  



  

 

Stuur deze email door...  

Kent u iemand in uw omgeving die ook geïnteresseerd is in de Maria Magdalena Parochie Wormer? 

Stuur deze Nieuwsbrief dan door. Diegene krijgt de mailing eenmalig. Als hij of zij de mailing wil blijven 

ontvangen dan kan dat via de website www.mariamagdalenawormer.nl of klik hier 

 

 

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op 15 november. 

 

  

 

   

  

  

 

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 
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