Wormerland geeft om...
van werkgroep naar stichting
In de PM van oktober 2017 maakte het Parochieteam melding van uitbreiding
diaconale samenwerking in Wormerland, die zij van harte ondersteunt.
Achtergrond
De werkgroep Wormerland geeft om… is in 1990 gestart vanuit onze parochie
met het verzamelen van voedselpakketten voor gezinnen in Polen.
In de jaren daarna is er een reeks van projecten ondersteund in de vorm van
een financiële bijdrage vaste sponsors.
Het ging (meestal) om een 3-jarige ondersteuning van deze projecten:
Kindercrèche in Zuid Afrika, Huisvesting ouderen in Bosnië, School in Peru,
School in Tanzania, Vrouwenopvang in Peru en als laatste project Timon:
opvang jonge moeders in Amsterdam.
Werkgroep
De interkerkelijke samenstelling van de werkgroep heeft na de start met Polen
snel vorm gekregen. Er ontstond een groep met vertegenwoordigers vanuit de
Nieuwe kerk, Hervormd Jisp, Wormer Doopsgezind, de Maria Magdalena
parochie en later de Wijngaard. Tot op heden functioneert deze werkgroep.
We doen het samen
De afgelopen jaren hebben laten zien dat een stevige band met deze
kerkgemeenschappen onderling waardevol is. Kijk ook naar de oecumenische
vieringen en vespers. Na overleg met de besturen van alle kerken werd er in
oktober groen licht gegeven om verdere samenwerking op het diaconale vlak
verder uit te werken.
‘We doen het samen’, dat deden we al, alleen gaan we nu weer een stap
verder. Op dit moment maken we een keuze voor een nieuw 3-jarig project.
Daarnaast brengt iedere kerk een eigen diaconaal project in wat gedurende
2018 door alle kerken wordt ondersteund. In 2018 zullen we een stichting
oprichten voor een transparante verantwoording. Later in dat jaar wordt
armoede ondersteuning in Wormerland verder uitgewerkt.
Wilt u meer weten over Wormerland geeft om… of wilt u ook onze sponsor
zijn? Vraag het ons of stuur een mail naar wormerdijk@gmail.com
Gerard Schavemaker, IPCI Zaanstreek

Ina van Kleef, lid Pastoraatgroep Diaconie
Dick van Dijk, voorzitter Wormerland geeft om ...

Vrijwilligersmiddag
Zaterdag 4 november was het zover: de lang verwachte vrijwilligersmiddag van
onze Maria Magdalena Parochie. Volgens de intekenlijst zouden we met
ongeveer 100 personen zijn en dat was ook zo... Ontvangst met koffie en
gebak en vervolgens een verfrissend drankje met wat lekkers er bij. Rond de
klok van vijf opende "de gids" van de middag. Ook Ton van Overbeek
en pastoor Floris Bunschoten spraken onze vrijwilligers toe.
Een ieder zocht elkaar op, sprak met elkaar, lachte en genoot van de
ontspannen sfeer... totdat... "De gidsen" van de middag (Liesbeth en Gerrit)
aandacht vroegen van een ieder om de hersenen te breken over de 30
quizvragen. Leuke, leerzame, interessante vragen over de Kerk en Wormerland
en omstreken werden met veel overleg beantwoord.
Het overheerlijk warm en koud buffet, geheel tot in de puntjes verzorgd door
hotel-restaurant " De Hofjes", viel bij iedereen in de smaak. Tussen het eerste
deel en het toetjesbuffet werden de prijswinnaars van de quiz nog bekend
gemaakt en verrast met een kleine prijs.
Rond de klok van half negen was het einde van een gezellige, wel verdiende,
vrijwilligersmiddag daar. Alle hulptroepen gingen nog gezamenlijk aan de slag
om de kerk en het achterschip weer viering waardig te maken voor de
zondagmorgen.
Lieve mensen.... Allemaal hartelijk dank voor al jullie inzet!
Tot een volgende keer,
Gerrit

Oproep
Projectjeugdkoor voor gezinskerstviering
Voor de gezinskerstviering op zondag 24 december om 18.30 uur met
voorganger pastor Ko Schuurmans ben ik op zoek naar jongens en meiden van
8 t/m 15 jaar die mee willen zingen met het projectjeugdkoor. Dit
gelegenheidskoor zal ik dirigeren. Het project jeugdkoor zal een aantal keer
repeteren samen met het combo. De eerste repetitie zal plaatsvinden op vrijdag
17 november van 19.15 uur tot 20.00 uur in de kerk. De agenda van de
volgende repetities krijg je via de mail nadat je je hebt opgegeven. Het zou toch
geweldig zijn als er met kerst, net als vorig jaar, weer een jeugdkoor zal zingen
tijdens de gezinsviering?
Ik hoop dat er veel enthousiaste jongens en meiden komen zingen want zonder
jullie lukt het zeker niet. Geef je meteen bij mij op, of als je vragen hebt,
via: rolkaconijn@planet.nl.
Ik hoop dat ik mijn mailbox veel kan openen met aanmeldingen. Ik heb er zin in!
Karin Conijn

Oeral kozakkenkoor in Wormer
Zondag 26 november in de Maria Magdalenakerk, Dorpsstraat 351
Russisch-Orthodox en folklore
Het Oeral Kozakkenkoor uit Den Haag zingt religieuze liederen uit de RussischOrthodoxe liturgie en folkloristische liederen uit het oude Rusland.
Ruim 40 jaar in Nederland
Het Oeral Kozakkenkoor is de voortzetting van het koor van het Russische
Oeral Kozakkenregiment, dat tot 1917 actief was en in 1924 in Parijs werd
heropgericht. In 1974 is het koor in Nederland voortgezet.
Het koor bestaat in Europa dus al meer dan 90 jaar, waarvan ruim 40 jaar in
Nederland. Onder bekwame leiding heeft het koor zich ontwikkeld tot een koor
van het hoogste niveau. De zangers zijn in staat fluisterzacht en toch volkomen
dragend te zingen. Ook kunnen zij grote zangkracht ontwikkelen zonder dat
daarbij ook maar de minste verruwing ontstaat.
Aanvang 14.30 uur, zaal open: 14.00 uur.
Voor informatie over voorverkoop van kaarten, verwijzen we u naar
onze website. Gereserveerde kaarten liggen voor aanvang concert klaar bij de
balie in de kerk op achternaam.
De Evenementencommissie

Sam's kledingactie 2017
Het bestuur van Caritas Wormer en de vrijwilligers willen iedereen bedanken
voor hun bijdrage aan SAM’s kledingactie in Wormer en Wijdewormer. De
opbrengst was weer flink en vergelijkbaar met die van vorig jaar: 1700 kilo.
Met de opbrengsten van deze inzamelactie steunen wij de slachtoffers van de
hongersnood in Zuid Soedan. Samen met Cordaid gaat SAMS`s kledingactie
4.000 gezinnen voorzien van een hulppakket. Zo`n hulppakket bestaat onder
andere uit vissersmaterialen, gereedschappen en zaden, zodat de gezinnen
weer zelf voor hun voedselvoorziening kunnen zorgen. Mocht u deze actie
zaterdag jl. hebben gemist, dan kunt u altijd gebruik maken van de
kledingcontainer op het parkeerterrein naast de kerk.
Wilt u hierover wat meer informatie? Neem gerust contact op met Arno Korver
en Gerard Schavemaker.
Caritas Wormer

Advent Vespervieringen
Advent is een periode van verwachting en bezinning. Het is de voorbereiding
op Kerstmis, waarin het wonder van de geboorte van Jezus wordt gevierd,
waarin we dromen van een ongekende vrede op aarde.
De oecumenische groep, bestaande uit vertegenwoordigers van 5 kerken in
Wormerland, biedt de komende adventsperiode wekelijks een kort moment van
rust en bezinning in een adventsvesperviering.
Op 4 woensdagavonden zullen wij gezamenlijk verwachtingsvol onderweg zijn
naar Kerst.
Kerst als het feest van het Licht. Licht als teken van een nieuw begin, licht als
teken van hoop.
De Doopsgezinde kerk, Dorpsstraat 371, opent hiervoor 4 woensdagavonden
haar deuren.

Op woensdag 29 november 1e Advent zullen we de 1e kaars ontsteken.
6 december 2e Advent
13 december 3e Advent
20 december 4e Advent
Tijd: van 19.00-19.30 u.
U bent van harte welkom!
Ellen Meijer

Liturgieplanning
Zondag 19 november 10.00 uur MM-kerk
Woord- en communieviering m.m.v. Pastor Truus Molenaar en Caeciliakoor
Zondag 26 november 10.00 uur MM-kerk
Woord- en communieviering m.m.v. Diaken Ingo Molenaar en Caeciliakoor
Dinsdag 28 november 16.30 uur Torenerf
Woord-Gebed en tafel m.m.v. Cees Beumer/Piet van Veelen

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 14 december 2017

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

