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Afscheid voorzitter en organist/dirigent Caeciliakoor     

      

Op 20 mei werd na de viering aandacht besteed aan het terugtreden  van de voorzitter en 

het afscheid van de dirigent/organist van ons Caeciliakoor. 

Na 40 dienstjaren als voorzitter van het bestuur van het Caeciliakoor heeft Ton Oudejans 

een stapje terug gedaan. 

Dirigent en organist Serge Makarchev nam afscheid van het Caeciliakoor. 

Beiden zijn toegesproken en bedankt voor hun inzet door Peggy Alting Siberg, de 

voorzitter van het Parochieteam.  

In de komende PM wordt een mooi verslag van hun betekenis voor het koor opgenomen. 

Hierbij alvast de foto's die genomen zijn tijdens de viering van 1e Pinksterdag. 



 

  

 

 

 

 

Open Monumenten Dag 

 

Op zaterdag 8 september wordt er weer door onze kerk deelgenomen aan de open 

monumenten dag. Deze dag is de kerk open en zijn er een aantal activiteiten 

georganiseerd.  

Zo zal er een collage te zien zijn van foto's van plekjes in onze kerk waar niet ieder kan 

komen. Denk hierbij aan de binnenzijde van het orgel, het uurwerk, de toren, tussen het 

plafond en het dak, enz... enz...  

Dit is te bewonderen onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers er bij. 

Tevens is het geheel 's morgens omlijst met de klanken van ons orgel. Er wordt gespeeld 



 

door onze organisten Ton Oudejans en Piet van der Laan. In de middag verzorgen de 

dames Susanne Mol en Brenda Conijn op vleugel en dwarsfluit/saxofoon de muziek. 

We hopen dat het een gezellige en drukke dag wordt... 

 

Dus noteer alvast in uw agenda... Zaterdag 8 september, Open Monumenten Dag!!! 

 

 

 

 

 

 

Nieuw emailadres voor kopij nieuwsbrief 

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

nieuwsbriefmmwormer@gmail.com 

 

 

CD All Ages 

 

Zoals in de laatste PM vermeld stond, is de kerst CD van All Ages klaar. Heeft u er nog 

geen één besteld??? Dan kunt u dat alsnog doen via de bestellijst die achter in de kerk 

ligt. Voor maar tien euro heeft u dan een CD met prachtige kerstliederen van ons All Ages 

koor. Verdere informatie kunt u lezen in de PM. 

  

 



 

  

 

U kunt op de tweede foto klikken om hem te vergroten. 

 

 

Zomerkoor 

 

De komende zomerperiode genieten ook de leden van onze koren van een welverdiende 

vakantie. Maar mocht je in de kerk zijn dan wordt het zeer gewaardeerd als je mee wil 

zingen in het zomerkoor.  

 

 

Bijbelbrokjes 

 

De cursus bijbelbrokjes wordt na een geslaagde reeks a.s. dinsdag 12 juni afgesloten om 

20.15 uur. Dit keer komen deze uit Psalm 1 en Psalm 146. Onder leiding van Tineke de 

Lange komen deze psalmen tot leven en blijkt All Ages er ook nog over te zingen. Kom 

gerust eens inspiratie opdoen. Het is geen cursus en duurt maar een uur, van 20.15 tot 

21.15 uur. Warm aanbevolen! 

En...gezien de belangstelling gaan we in september weer verheugd verder. 
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Repetities MM-koor 

 

De laatste twee repetitieavonden van dit seizoen voor het MM koor staan door verplaatsing 

nu gepland op 19 en 26 juni. U bent uiteraard van harte welkom! 

 

 

Liturgieplanning 

 

Zondag 10 juni 10.00 uur 

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

  

Dinsdag 12 juni 16.30 uur Torenerf 

Woord en gebedsviering m.m.v. dhr. Willem van den Berg 

  

Zondag 17 juni 10.00 uur  

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

  

Zondag 24 juni 10.00 uur Nieuwe Kerk 

Oecumenische viering  

In de Maria Magdalena is er geen viering 

  

Dinsdag 26 juni 16.30 uur Torenerf 

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

  

Zondag 1 juli 10.00 uur  

Slotviering m.m.v. pastor Matthé Bruijns en All Ages 

  

Zondag 8 juli 10.00 uur 

Viering onder leiding van een parochiaan m.m.v. dhr. George Kristians en Zomerkoor 

  

Om alvast in de agenda te zetten: 

Zondag 16 september 10.00 uur 

Startviering m.m.v. pastor Ria Casalod en alle koren 

 

 

  



  

 

 

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 in het nieuwe seizoen 

 

  

 

   

  

  

 

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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