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Wormer geeft om...     

Wij sturen jullie een klein stukje van onze laatste nieuwsbrief.  

Als interkerkelijke werkgroep zetten wij vanaf 1990 ons in voor een rechtvaardige 

wereld. Vele sponsors uit Wormerland steunen ons met een financiële bijdrage.  

De komende periode zullen wij ons richten op het project Kilangala in Tanzania. 

Op zondag 15 april 2018 geeft Ds. Hendricks een toelichting van het project tijdens de 

oecumenische viering in de Wijngaard. Om de nieuwsbrief te lezen klik hier                 

 

 

Nieuw emailadres voor kopij Nieuwsbrief   

 Vanaf heden kunt u de kopij voor de nieuwsbrief sturen naar: 

nieuwsbriefmmwormer@gmail.com        

 

https://gallery.mailchimp.com/ea9e2611376897211f62edf87/files/0497946b-1c64-4403-b466-8c4da263ef8d/WGO_nieuwsbrf_MM_apr_2018.doc.pdf


 

 

18e reis naar Sri Lanka succesvol 

 

Van uw donatie hebben we veel kunnen kopen. 

• Palmbomen om bankjes te maken voor de boeddhistische school (125 kinderen). 

• Voor ons peuterschooltje (40 kinderen) fonteintje in toilet, een complete 

achterdeur. En div. schoonmaakartikelen. 

• Ook samen met Mak (dorp Herman Steur) diverse artikelen gekocht voor de arme 

mensen daar. 

• Donatie gegeven voor aanbouw dovenschool voor lokaal met computers. 

• In Colombo 6 grote rollen katoen gekocht voor schooluniformen (150) voor mensen 

die dit niet kunnen betalen. Handdoeken (50) voor bejaardenhuis dit tehuis krijgt 

geen ondersteuning van de regering. 

• Diverse voedselpakketten uitgedeeld. 

• Weer een andere school 25 stoelen gegeven. 

• Pater Felix donatie gegeven voor ziekenhuisje in het binnenland. 

• Het ziekenhuis in Marwila zuurstofapparaten voor longpatiënten. Bloeddrukmeters 

en controleapparaten voor diabeten. De nood was daar zeer hoog. Dit ziekenhuis 

is voor zeer arme mensen. Hier willen we in de toekomst matrassen voor gaan 

aanschaffen. 

Mensen waren ontzettend dankbaar en wat zijn wij “rijk” in Nederland. 

Voldaan en met een goed gevoel zijn we weer thuis. Wij danken u allen voor het 

vertrouwen en uw inzet. 

 

  

 



 

Vocal Invention 

Concert in de Maria Magdalenakerk te Wormer 

Op zondag 15 april verzorgt Popkoor Vocal Invention het laatste concert in de reeks 

zondagmiddagconcerten die de Maria Magdalenakerk jaarlijks organiseert. Dit is niet de 

eerste keer, al twee keer eerder gaf het koor een concert in de kerk, voor het laatst in 

2012. 

Onder leiding van hun enthousiaste dirigent Patrice van Opstal zal dit vijfstemmige, uit 90 

leden bestaande popkoor uit Zaandam een zeer afwisselend programma ten gehore 

brengen. Het wordt een mengeling van bekende, al eerder uitgevoerde nummers en 

kersvers nieuw ingestudeerd repertoire, variërend van ingetogen ballads tot swingende 

popsongs met tot slot een verrassende finale. De muzikale begeleiding van het koor is in 

handen van de vaste pianiste, Hanneke van den Dorpel. Zij wordt voor deze gelegenheid 

bijgestaan door Het Combo dat het koor ook bij eerdere concerten heeft begeleid. 

Wie:               Popkoor Vocal Invention 

Wat:               Zondagmiddagconcert 

Waar:            Maria Magdalenakerk,  Dorpsstraat 351 te Wormer 

aanvang concert 14.30 uur, zaal open om 14.00 uur, einde rond 16.30 uur 

Toegangsprijs aan de deur €16,- 

Voorverkoop: €14,-, inclusief pauzedrankje 

Kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar bij: 

Ringfoto Weenink/Goedheer, Dorpsstraat 34a, Wormer of reserveren via: 

telefoon: 075 6421282 (Piet van Diepen) 

telefoon: 075 6423388 (Ton Oudejans) 

of via mail: concertmmwormer@gmail.com (bevestiging retour) 

  

Gereserveerde kaarten liggen voor aanvang concert klaar bij de balie in de kerk op 

achternaam waar u tevens kunt betalen.  

 

Sobere maaltijd 

Op zondag 25 maart kwamen weer 47 mensen bijeen om van onze “sobere maaltijd” te 

genieten. Dit keer was de netto opbrengst voor Voedselbank Zaanstreek. Met behulp van 

vrijwilligers hebben we de mensen weer een heerlijke maaltijd kunnen maken. 

Het was erg gezellig en de heer Evert van Essen van Voedselbank Zaanstreek heeft ons 

weer wijzer gemaakt over het reilen en zeilen van de voedselbank. Je komt niet zomaar in 

aanmerking voor een pakket. En de vooroordelen zo die er nog zijn. Werden met zijn uitleg 

naar het land der fabelen gebracht. 



 

De netto opbrengst van deze maaltijd was maar liefst  € 605,00. Dit is inmiddels naar de 

voedselbank overgemaakt. 

Alle mensen hartelijk bedankt zowel onze helpers, (want zonder kunnen we niet) als de 

mensen die lekker eten en het gezellig maken zodat er ieder jaar weer meer mensen 

komen genieten en de opbrengst weer hoger wordt. 

 

 

Vastenactie 2018 

 

De opbrengst van de collecte tijden de paasdiensten is € 575,95. Dit is voor de kinderen in 

Mbala, Zambia. Om deze kinderen onderwijs, onderdak en maaltijden te kunnen 

geven. Hartelijk dank hiervoor. 

 

 

Verslag vergadering OC Liturgie 3 april 2018 

  

Daags na Pasen stond er alweer een bijeenkomst van Overlegcommissie Liturgie gepland, 

dus natuurlijk werd een groot deel van de vergadering besteed aan de evaluatie van de 

vieringen in de Goede Week. We mogen terugkijken op veel goede vieringen. 

We zijn dankbaar en tevreden hoe het, uiteraard met de hulp van alle vrijwilligers en 

voorgangers, gelukt is om al deze bijzondere momenten te kunnen gedenken en vieren in 

onze parochie. Het volledige verslag kunt u vinden in de komende PM. 

  

 

 

Palmzondag kooruitje jeugdkoor 

 

Na een hele mooie gezinsviering op Palmzondag met het jeugdkoor en pastor Henk 

Vermunt was het kooruitje. Het jeugdkoor en combo hebben tijdens deze viering goed 

gezongen en mooi gespeeld. Om 12.15 uur was het tijd om naar bowling Heiloo te gaan 

om 1 ½ uur te bowlen. Ook de rest van de middag hebben we hele leuke dingen gedaan 

samen. Zie onderstaand een paar leuke foto's voor een eerste impressie. Het uitgebreide 

verslag komt in de komende PM. 

De deurcollecte na de Palmpasenviering heeft deze middag mogelijk gemaakt en alle 

jeugdkoorleden en combo willen de parochianen ontzettend bedanken voor hun bijdragen. 



 

  

 

  

 

Liturgieplanning 

 

Zondag 15 april 10.00 uur “De buren op visite” in de Wijngaard  

Voorganger is pastor Piet van Veelen. (Dit is geen oecumenische dienst) Na de viering is 

er tijd voor koffie/thee en een praatje. In de Maria Magdalena kerk is er dan geen viering. 

 

Zondag 22 april 10.00 uur MM-kerk 

DOP viering m.m.v. mevrouw Kiki Kint en All Ages 

 

Dinsdag 24 april 16.30 uur Torenerf 

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

 

Zondag 29 april 10.00 uur MM-kerk 

Woord- en communieviering m.m.v. pastor Ko Schuurmans en Caeciliakoor 

 

Zondag 6 mei 10.00 uur MM-kerk 

DOP viering m.m.v. dhr. Ton van Overbeek  en Caeciliakoor 



 

 

Dinsdag 8 mei 16.30 uur Torenerf 

Woord en gebedsviering m.m.v. mevr. Gré Floore 

  

Hemelvaart donderdag 10 mei 10.00 uur Maria Magdalenakerk 

DOP viering met  m.m.v mevrouw Kiki Kint en Caeciliakoor 

  

Zondag 13 mei 10.00 uur Maria Magdalena kerk 

Woord en communieviering met m.m.v. pastor Ria Casalod 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 rond 6 juni 2018 

 

  

 

   

  

  

http://www.mariamagdalenawormer.nl/
http://eepurl.com/c6Bbqf
http://www.mariamagdalenawormer.nl/


 

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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