
 

Sfeervol Kerstconcert 17 december 

 

Door All Ages met Serge Makarchev en Ruud Luttikhuizen met solisten 

  

All Ages: het koor van 40 zangers en zangeressen onder leiding van Lieke Mol- 

Rozemeijer gaat dit jaar ons kerstconcert verzorgen. De begeleiding is in 

vertrouwde handen bij Serge Makarchev op de vleugel en Marjon van den Berg 

met dwarsfluit. 

Ook Ruud Luttikhuizen is weer present met vier geweldige solisten uit het Groot 

Omroepkoor: Judith Petra (sopraan), Anjolet Rotteveel (alt), Alan Belk (tenor) en 

Hans de Vries (bas). Hieruit kunt u opmaken dat dit opnieuw een prachtig 

kerstconcert gaat worden in een kerk die dan al in Kerstsfeer is aangekleed. 

  

Voorverkoop kaarten à € 12,- bij Foto Weenink/Goedheer, Dorpsstraat 34a, 

Wormer. 

Of reserveren via tel 6421282, 6423919 of via 

mail: concertmmwormer@gmail.com. 

Bij de toegangsprijs is een pauze drankje  inbegrepen.Meer 

info:www.concertenwormer.nl. 

  

Niet gereserveerde kaarten aan de zaal € 14,-. 

Aanvang 14.30 uur, zaal open 14.00 uur. 

 

 

 

  

 

http://www.concertenwormer.nl/


Kerstvieringen in de Maria Magdalenakerk 

 

Kerstmis is voor veel mensen geen feest als ze niet naar de kerk zijn geweest. Om 

zoveel mogelijk mensen een mooie en bij hen passende kerstviering te bieden, zijn 

er verschillende vieringen voorbereid. Het Kerstfeest blijft hetzelfde, maar de 

beleving kan verschillen, daarom vinden wij  het belangrijk om u te informeren over 

de verschillende vieringen, zodat er keuze is om te bepalen bij welke viering u zich 

het meest thuis voelt. 

 

24 december 

10.00 uur geen viering  

 

KERSTAVOND 

18.30 uur Gezinsviering met projectjeugdkoor. Voorganger pastor Ko 

Schuurmans. 

Het kerstverhaal wordt verteld en door kinderen uitgebeeld. Deze viering is 

geschikt voor kinderen vanaf de basisschool. Tijdens de viering is er geen 

kinderopvang. Voor de allerkleinsten is er Kindje Wiegen op 1e Kerstdag (zie 

verder in het artikel). 

20.30 uur Traditionele kerstnachtviering met Caeciliakoor met bekende 

Nederlands-, Engels- en Franstalige kerstliederen.  Voorganger diaken Ingo 

Molenaar. 

22.30 uur Kerstnachtviering met All Ages met veel eigentijdse teksten en 

Nederlands- en Engelstalige liederen. Voorganger pastor Ria Casalod. 

  

Vanwege de verkeersdrukte op de Dorpsstraat en de beperkte 

parkeermogelijkheden raden wij u aan om (indien mogelijk) lopend of op de fiets 

naar de kerk te komen. 

  

25 december 1e kerstdag  

10.00 uur een feestelijk kerstviering met Caeciliakoor. Voorganger pastor Kiki Kint. 

15.00 uur Kindje Wiegen Een bijeenkomst voor de allerkleinste kinderen met hun 

broertjes en zusjes. Waar (groot)ouders met hun (klein)kinderen een bezoek 

kunnen brengen aan het kerstkind. Ilse Stoltenberg zal het kerstverhaal vertellen, 

wat uitgebeeld wordt door kinderen die zich mogen verkleden als de figuren in de 

kerststal. Tussendoor kunnen de kinderen meezingen met kerstliedjes. En 

uiteraard is er gelegenheid om rond te lopen om de kerststal en het Kindje in de 



 

kribbe van heel dichtbij te bekijken. 

  

OUDJAARSVIERING 

Op zondag 31 december om 10.00 uur sluiten we samen met de Pastoraatsgroep 

het jaar 2017 af, waarbij All Ages zal zingen. Voorganger pastor Matthé Bruijns. 

Voor een viering op 1 januari kunt u terecht in Krommenie. 

  

NIEUWJAARSRECEPTIE  

Op 7 januari is onze Nieuwjaarsviering met het Caeciliakoor gevolgd door een 

gezellige Nieuwjaarsreceptie. Voorganger pastor Ria Casalod. 

  

 

 

Visie en beleidsstuk 

 

Afgelopen weekend heeft u in de brievenbus het Visie en beleidsstuk van onze 

parochie middels een brief ontvangen. Mocht dat niet zo zijn wilt u dat dan 

doorgeven aan de parochieadministratie: secretaris@mariamagdalenawormer.nl  

 

Liturgieplanning 

 

Zondag 17 december 10.00 uur MM-kerk 

Viering met zang m.m.v. een parochiaan 

 

Kerstavond 

Verschillende vieringen, zie hierboven 

 

Maandag 25 december 10.00 uur MM-kerk 

Viering m.m.v. pastor Kiki Kint en Caeciliakoor 

 

Zondag 31 december 10.00 uur MM-kerk 

Woord- en communieviering m.m.v. pastor Matthé Bruijns en All Ages 

 

Zondag 7 januari 10.00 uur MM-kerk 

Woord- en communieviering m.m.v. pastor Ria Casalod en Caeciliakoor 

mailto:secretaris@mariamagdalenawormer.nl


 

 

Zondag 14 januari 10.00 uur MM-kerk 

Woord- en communieviering m.m.v. pastor Ko Schuurmans 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 17 januari 2018 

 

  

 

   

  

  

 

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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