
Kerst - een terugblik 

Gezinsviering 24 december 18.30 uur met jeugdkoor 

 

Kerstavond 18.30 uur, net als vorig jaar, een gezinsviering met een project jeugdkoor. Het 

was Karin weer gelukt om vijftien enthousiaste koorleden bij elkaar te krijgen. Het koor 

heeft tijdens de gezinsviering prachtig en vol overgave gezongen. Het combo, met 

Susanne achter de vleugel, Brenda met dwarsfluit/saxofoon, Jannic achter het drumstel en 

Stef met gitaar, heeft geweldig gespeeld en het koor goed begeleid. 

Het thema van de gezinsviering was “Op naar het licht- om door te geven. De werkgroep 

was geïnspireerd door het prentenboek “De vier lichten” van Gerda Marie Scheidl.   

Het kerstspel (gespeeld door kinderen en volwassenen) en de overweging van pastor Ko 

Schuurmans waren krachtig.  

   

Het jeugdkoor                                                      Baas Gannef, herder Jan, herderin Lucia en Maria. 

 

Alle kinderen kregen tijdens de viering een lichtje mee om door te geven. Luisteren en 

kijken naar het kerstverhaal, bidden en meezingen met de kerstliedjes, zo begint 

kerstavond.  Het was een mooie gezinsviering.  Iedereen ging tevreden, kinderen met een 

lichtje in de hand, naar huis.  

 

Kindje Wiegen op 1e kerstdag 

  

        



 

De trotse ouders van Huub Krom hadden hun zoon in de kribbe gelegd, zodat hij Jezus kon zijn tijdens 

het  kerstverhaal. Er waren kinderen verkleed als herder, Jozef, Maria, koning of engeltje.  

 

Een klein kind, een onbeschreven blad. De geboorte van Jezus in een stal in Bethlehem 

waar de ezel nog aan het uithijgen is van de lange reis. De komst van de herders met hun 

schapen en de drie koningen die cadeautjes komen brengen voor het pasgeboren mensje. 

Dit verhaal dat hoop geeft aan zoveel mensen willen wij natuurlijk ook delen met onze 

kinderen. Op eerste kerstdag kregen wij hier traditiegetrouw de gelegenheid toe. Op zeer 

ongedwongen en speelse wijze werd het kerstverhaal uitgebeeld door kinderen die zich 

verkleedden als de herders, de koningen, de engelen en natuurlijk Jozef en Maria. 

Zij komen op een prachtige ezel aan en in de kribbe ligt een echte kleine baby. Altijd weer 

een feestje met veel liedjes en een begeleidend verhaal van Ilse Stoltenberg. Kinderen 

zingen en dansen en rennen ongedwongen door de kerk. Kortom weer een succes! 

 

 

Tweede kerstmiddag met meer dan 50 gasten weer 

een groot succes 

De OKM (Organisatie Kerst Middag), een groep jongeren die al 38 jaar een gezellige 

ochtend of middag organiseert voor alleenstaande ouderen uit Wormerland heeft ook op 

2e kerstdag 2017 weer een zeer geslaagde middag neergezet. 

Toen alle alleenstaande ouderen met eigen vervoer of met een door de jongeren 

geregelde chauffeurs in het Achterschip van de Maria Magdalena kerk waren aangekomen 

kon de middag beginnen met koffie met wat lekkers. 

  

 

 

 

Na een ronde bingo met weer hele mooie prijzen was het tijd voor de warme middag 

maaltijd die dit jaar bestond uit rollade gesponsord door de slager, gebakken 



 

aardappeltjes, asperges met een spekje eromheen en overheerlijke stoofperen en een 

bakje vla met slagroom toe. 

 

 

Tijdens het dessert konden de 

aanwezigen genieten van kerstliederen 

gezongen door een aantal leden van het 

Project Jeugdkoor van de Maria 

Magdalena Kerk begeleid door Susanne 

Mol op de piano en Brenda Conijn op 

dwarsfluit. 

Als verrassing kwam ook de kerstman nog 

langs die voor alle aanwezigen lekkere 

chocolade repen van Chocoladefabriek 

De Euforij had meegenomen. 

Na een spelletjes ronde ganzenborden, 

sjoelen en kaarten met een drankje met 

wat lekkers zat de middag er al weer op 

en gingen alle aanwezigen met een goed 

gevoel naar huis. 

     
 

 

 

Leidraad in ons leven 

We zijn heel blij dat onze parochiaan Tineke de Lange als theologe/docente ons inzicht en 

verdieping wil geven in de Bijbel: leidraad in ons leven. Zelf noemt ze het “bijbelbrokjes”, 

om het makkelijk te “behappen” en je niet gebonden bent aan een cursus. Het is de 

bedoeling om inleiding en gesprekken te houden op de tweede en de vierde dinsdag van 

de maand: van 20.15 tot 21.15 uur. De eerste avond is op 23 januari in het Achterschip 

van onze MM-kerk  en de volgende dus op 13 februari. Vanaf 20.00 uur staan koffie en 

thee gereed om U te ontvangen. Een ieder is van harte welkom.  

 



 

 
Vespervieringen 

Terugblik op de adventvespers 2017 

De vespervieringen tijdens de advent waren succesvol! De Doopsgezinde kerk liep vol met 

kerkgangers van alle kerken voor een moment van rust. Hierbij een impressie van de 

2eadvent vesper. 

   

   

Vooruitblik op de vastenvespers 2018 

De vastenvespers van de afgelopen jaren worden altijd druk bezocht. De gezamenlijke 

kerken willen er daarom graag een vervolg aan geven. Wij zullen daarom op 5 

woensdagavonden in de 40 dagentijd gezamenlijk op weg gaan naar Pasen, te beginnen 

op woensdag 21 februari tot en met 21 maart. De eerste vastenvesper wordt gehouden in 

de Wijngaard, waarna we de Dorpsstraat afgaan om de laatste vastenvesper te vieren op 

21 maart in Jisp, (Maria Magdalenakerk, Doopsgezinde Vermaning, Nieuwe Kerk, 

Hervormde kerk Jisp) Tijd: van 19.00-19.30 u. U bent van harte welkom! 

 

Woord van dank  

Tijdens de kerst heeft de collecte van Sri Lanka maar liefst € 1.521,73 euro opgebracht. 

Met dit geld kunnen Tineke en Cees in Februari weer heel veel mensen helpen in 

Marawilla. Zij zullen persoonlijk medicijnen en schermen voor het ziekenhuis halen en 

betalen. Ook kunnen zij de peuters van Marawilla aan nieuwe materialen voor op school 

helpen. Ook voor het dorp van Herman Steur kunnen zij weer het nodige betekenen.  

Namens Tineke en Cees heel hartelijk bedankt. 



 

  

nb. Onze “sobere maaltijd” in de vastentijd is op zondag 25 maart. 

Schrijf deze datum alvast in uw agenda, zodat u van ons lekkere eten kan genieten. 

 

Iers koor 'Out-Cider' geeft 21 januari concert in 

Wormer  

 Het Iers Folkkoor Out-Cider zal een concert geven met Ierse ‘traditonals’, daarnaast is er 

ook ruimte voor Schotse, Britse en zelfs Nederlands-talige liedjes. De muzikanten soleren 

in sommige liedjes met het spelen van een reel of jig. 

Out-Cider is opgericht in november 2002 en vierde november j.l. het 15 jarig bestaan. 

Het bestaat uit tien zangeressen. De instrumentale begeleiding wordt uitgevoerd door vier 

muzikanten. Zij begeleiden het koor in afwisselende bezetting met basgitaar, twee gitaren, 

twee violen, fluit of mandoline. 

De leiding is in handen van Andrea Sombroek. Ze is de spin in het web en maakt o.a. de 

stemmen-arrangementen van het koor. Daarnaast is er veel ruimte voor de zangeressen 

en muzikanten om eigen ideeën in te brengen. 

Out-Cider treedt veelvuldig op bij korenfestivals en is daar een graag geziene groep. Zo 

waren ze bijvoorbeeld het afgelopen jaar deelnemer bij festivals in Amsterdam, Hoorn, Jisp 

Zandvoort, Enkhuizen en meer dichter bij huis in Wormerveer. 

Nu, als eerste concert dit jaar in de Maria Magdalena Kerk te Wormer. 

 

 

 

Datum:  Zondag 21 januari. 

Plaats: Maria Magdalenakerk, Dorpsstraat 351 Wormer 

Aanvang:  14:30 uur, zaal open 14:00 uur. 

Reserveren à € 12,- via tel: 075-6423388, 075-6421282 of via 

mail:concertmmwormer@gmail.com 

Niet gereserveerde kaarten aan de zaal € 14,- inclusief pauzedrankje 

mailto:concertmmwormer@gmail.com


 

Meer info: www.concertenwormer.nl  en facebook 

  

 

 

Kerst-CD All Ages  

Op Driekoningen heeft ons koor All Ages een CD met kerstliederen opgenomen onder 

leiding van A.V.V. Zaanstad en Studio John Meijer. Een hele leuke dag waar alle 

professionaliteit uit de kast werd gehaald om er een mooie CD te maken. Het duurt nog 

even voor de CD's daadwerkelijk klaar zijn, maar het is natuurlijk ook nog geen 

Kerst...! Geïnteresseerden kunnen nu alvast inschrijven voor een CD door te mailen 

naarallages@live.nl. Vermeld a.u.b. naam, adres, emailadres, telefoonnummer en het 

gewenste aantal. De kosten zijn EUR 10,- 

 

 

 

 

 

Liturgieplanning 

 

Zondag 21 januari 10.00 uur MM-kerk 

Woord- en communieviering m.m.v. dhr. Paul Kramer en Caeciliakoor 

 

Zondag 28 januari 10.00 uur MM-kerk 

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

 

Zondag 4 februari 10.00 uur MM-kerk 

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

 

Zondag 11 februari 10.00 uur MM-kerk 

Eucharistieviering m.m.v. pastor Floris Bunschoten en Caeciliakoor 

http://www.concertenwormer.nl/
http://allages@live.nl/


  

 

 

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 28 februari 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 
 

  
 

  

 

http://www.mariamagdalenawormer.nl/
http://eepurl.com/c6Bbqf
https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=5d6004c18c&e=%5bUNIQID%5d&c=8990d0c188
mailto:secretaris@mariamagdalenawormer.nl
http://www.mariamagdalenawormer.nl/
http://www.mariamagdalenawormer.nl/

