
 

Welkom maaltijd zeer geslaagd 

Op 12 januari jl. werd er in de ontmoetingsruimte ’t Achterschip van de Maria 

Magdalenakerk in Wormer een speciale maaltijd gehouden voor vluchtelingen en 

Caritascliënten met hun begeleiders. 

De reden hiervan van was, dat Caritas op 24 december jl. o.a. een aantal heerlijke 

gourmetschotels, vruchtensappen, fruit en Surinaamse maaltijden kreeg aangeboden door 

een eetwinkel uit de omgeving, waarvan de eigenaar in Wormer woont. Wij hebben al dat 

heerlijks in de vriezer gestopt en besloten om daar een WELKOM-maaltijd van te maken. 

 

Op 12 januari waren er 19 vluchtelingen en Caritascliënten met 11 

begeleiders/hulpverleners aanwezig. De tafel was feestelijk gedekt en het eten bereid door 

enkele Caritasvrijwilligers samen met enkele dames van kookclub ’t Klepeltje van de Maria 

Magdalenakerk. 

Natuurlijk was rekening gehouden met de wens dat sommige gasten alleen halal-vlees 

mogen nuttigen of juist geen varkensvlees. 

Na een kort welkomstwoordje en -drankje ging iedereen aan tafel en gingen de 

gourmetstellen aan. 

Uit de reacties tijdens het eten en ook achteraf bleek, dat het zeer aan de verwachting 

heeft voldaan. Vluchtelingen maakten kennis met andere vluchtelingen en hulpverleners 

wisselden hun ervaringen met anderen uit. Kortom een geslaagd initiatief! 

Een van de aanwezige vluchtelingen - van beroep chef-kok - heeft al aangeboden om 

tijdens de sobere (vasten)maaltijd op 25 maart a.s. in de Maria Magdalenakerk een 

speciaal Syrisch gerecht te willen maken. Dat wordt dan ook weer smullen! De opbrengst 

van die maaltijd is dan bestemd voor De Voedselbank Zaanstreek. 

Op de foto’s: voorbereiding in de keuken en een feestelijk gedekte tafel 

 

  

 



 

Stamppotavond All Ages 

Vrijdagavond 16 februari beleefde All Ages een leuke Midwinteractiviteit.  

In plaats van de jaarlijkse nieuwjaarsborrel (destijds werd er immers nog ijverig geoefend 

voor de Kerstcd) dit keer iets later in het jaar een gezellige avond met elkaar. Dit ging 

gepaard met een heerlijk bord stamppot, een drankje, een spelletje en natuurlijk goed 

gezelschap! Een geslaagde avond! 

   

   

 

Gezinsviering en Palmpasenstokken 

Op zondag 25 maart is het Palmzondag en dan is er om 10.00 uur een gezinsviering in de 

Maria Magdalena kerk. Het projectjeugdkoor zorgt voor de muzikale omlijsting. Iedereen is 

van harte welkom. Op zaterdag 24 maart kunnen alle kinderen van 11.00 uur tot 12.00 uur 

een Palmpasenstok versieren in het Achterschip. Daarvoor gebruiken we crêpepapier, 

kuikens, eitjes, veertjes en allerlei leuke dingetjes. Deze zijn aanwezig. Zelf versiering van 

thuis meenemen mag natuurlijk ook. Mocht uw kind nog de Palmpasenstok van vorig jaar 

hebben, dan stellen we het erg op prijs als hij of zij die meebrengt om te hergebruiken. Als 

u geen stok meer heeft, zijn er wel wat stokken aanwezig. 

Als u uw kind(eren) wilt helpen bij het versieren, bent u ook van harte welkom. 

  

Tijdens de Palmpasenviering op zondag worden palmtakjes en broodhaantjes uitgedeeld.  



 

Met al die versierde stokken wordt het vast een mooie viering. Na de viering krijgen de 

kinderen hun eigen stok mee. Die kunnen ze dan bijvoorbeeld aan opa of oma geven of 

aan iemand anders. Opgeven is niet verplicht maar wel handig i.v.m. het kopen van de 

broodjes: f.rijs@quicknet.nl. 

We hopen op veel kinderen die komen versieren! 

  

Let op !! Kun je zaterdag misschien niet komen, maar wel op zondag? Dan mag je 

natuurlijk ook thuis een stok maken en versieren. Breng je mooie stok dan op zondag mee 

naar de kerk en je kunt gewoon meelopen tijdens de viering.  

 

 

Een beetje Bijbelkennis...!  

Met een paar jongeren, die het afgelopen jaar hebben deelgenomen aan het 

Vormselproject, zijn we een paar keer bij elkaar gekomen om nog eens na te praten. Bij de 

laatste bijeenkomst hebben we besloten om eens te “brainstormen” over een Bijbeltekst. 

Want laten we eerlijk zijn: als we het over de Bijbel hebben, dan geldt voor veel jongeren 

wel dat ze ergens de klok hebben horen luiden, maar waar die klepel hangt, blijft vaak een 

groot vraagteken. 

En dat is nu juist zo jammer want binnen onze cultuur hebben we toch veel te maken met 

zaken die hun oorsprong of verwantschap hebben met Bijbelverhalen. Altijd leuk om het 

daar eens met elkaar over te hebben. 

Dus…… op dinsdagavond 6 maart a.s. is iedere jongere in het Achterschip van de Maria 

Magdalenakerk van 19.45 uur tot uiterlijk 21.00 uur  van harte welkom. 

Lijkt je dat leuk en heb je interesse, neem dan een vriend of vriendin mee, want hoe meer 

zielen, des te meer vreugd. Enne… je hoeft echt niet gedoopt of gevormd te zijn.  Iedereen 

is welkom. 

 

 

Bijbelbrokjes 

Op de tweede en vierde dinsdag van de maand geeft Tineke de Lange inzicht en 

verdieping in de bijbel: leidraad in ons leven. Zo is In de eerste twee bijeenkomsten het 

Sanctus uitgediept. Wist u dat deze tekst letterlijk in de bijbel te vinden is en welke 

verhalen daarom heen hangen? Elke “cursus-avond” staat in principe op zichzelf en duurt 

maar een uur (de tijd vliegt!). 

De volgende bijeenkomst is dinsdag 13 maart van 20.15 uur tot 21.15 uur. Vanaf 20.00 

uur (na de repetitie van het MM-koor) staat de koffie klaar. Van harte welkom! 

mailto:f.rijs@quicknet.nl?subject=Palmpasen


 

 

Oecumenische vastenvespers 2018 

De eerste vastenvesper vond afgelopen woensdag 21 februari in de Wijngaard plaats. De 

volgende is op woensdagavond 28 februari. Als u dit op tijd leest kunt u nog aanschuiven 

om 19.00 u in onze kerk, de tweede vastenvesper is namelijk in de Maria Magdalenakerk. 

Vervolgens gaan we wekelijks op woensdagavond de Dorpsstraat af om de laatste 

vastenvesper te vieren op 21 maart in Jisp. Zie hieronder het schema. 

28 februari     in de Maria Magdalenakerk 

7 maart           in de Doopsgezinde Vermaning 

14 maart         in de Nieuwe kerk 

21 maart         in de Dorpskerk in Jisp 

Tijd: van 19.00-19.30 u. 

U bent van harte welkom! 

 

Zondagmiddagconcert 18 maart 

Balkanorkest Zadar en de Bruiloft der Zeven Zigeuners 

 

ZADAR is in oktober 1984 opgericht en bestaat uit muzikanten die in diverse ensembles 

ervaring hebben opgedaan met volksmuziek uit Oost Europa. Aanvankelijk heeft  de groep 

zich gespecialiseerd in muziek uit het voormalig Joegoslavië. Ook  speelden 

zij volksdansmuziek als begeleiding bij theatervoorstellingen van folkloristische 

dansgroepen. De laatste jaren verzorgt het ensemble vooral concerten. 

Op zondagmiddag 18 maart neemt ZADAR u mee op een muzikale reis  naar Ohrid in 

Macedonië  en brengen het verhaal van een boeren bruiloft, 

DE BRUILOFT DER ZEVEN ZIGEUNERS is een verhaal van A. den Doolaard. Het speelt 

voor de Tweede Wereldoorlog in Joegoslavië. Het gaat over de fotograaf Branko 

Markovitsj en het meisje Doesjka. Orkest Zadar vertelt het verhaal, speelt de liederen en 

brengt de bruiloft in balkanstijl, weer tot 

leven. http://www.zadar.nl/Zadar/A._den_Doolaard.html 

 

http://www.zadar.nl/Zadar/A._den_Doolaard.html


 

 

Datum:  Zondag 18 maart 

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 

Meer info: www.concertenwormer.nl   en facebook 

 

Liturgieplanning 

 

Zondag 4 maart 10.00 uur MM-kerk 

Eucharistieviering m.m.v. Floris Bunschoten en All Ages. 

 

Woensdag  7 maart 19.00 uur Doopsgezinde Vermaning 

Vastenvesper 

 

Zondag 11 maart 10.00 uur MM-kerk 

Woord- en communieviering m.m.v. Piet Kramer en Caeciliakoor 

 

Dinsdag 13 maart 16.30 uur Torenerf 

Woord- en gebedsviering m.m.v. Willem van der Berg 

 

Woensdag 14 maart 19.00 uur Nieuwe Kerk 

Vastenvesper 

 

Zondag 18 maart 10.00 uur 

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

 

Woensdag 21 maart 19.00 uur Hervormde Kerk (Jisp) 

mailto:concertmmwormer@gmail.com
http://www.concertenwormer.nl/
https://www.facebook.com/Concerten-Wormer-1427568404160556/


 

Vastenvesper 

 

Zondag 25 maart 10.00 uur 

Eucharistieviering (Gezinsviering) Palmzondag m.m.v. Henk Vermunt en Jeugdprojectkoor 

  

  

 

 

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 11 april 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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