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In deze nieuwsbrief...  

• Oecumenische viering 

• Themaviering: "Geloof kan niet zonder twijfel" 

• Gezinsviering Sint Maarten 

• Uitreiking Veiligheidscertificaat 

  

 

 



 

         Oecumenische viering 

 

Er is een Oecumenische viering op Zondag 14 oktober 10.00 uur  

 in de Maria Magdalenakerk met het gospelkoor New Spirit.   

Voorgangers pastor Piet van Veelen en pastor Matthé Bruijns. 

 

Tijdens de viering mogen kinderen struinen in de natuur en  

Voor de allerkleinste 0-4 jaar is er ruimte voor crèche.  

 

In de kerkgemeente De Wijngaard staat een uitje gepland  

voor kinderen van 4-12 jaar. 

Op onderzoek in de natuur, lekker naar buiten en kijken  

wat God allemaal voor moois heeft gemaakt.  

 

Struinen door de schepping 

 

Hoe laat?  De start is om 9.45 uur bij de Wijngaard, Dorpsstraat 134. 

Waar? Naar het Wormerveld rondom de Poelboerderij 

Aanmelden? Via WhatsApp berichtje naar 06-57972351 ( Marjolein ) 

 

Wie gaat er gezellig mee? 

 

•    Trek kleding aan die vies mag worden 

•    Heb je schepnetjes of insectenpotjes, neem ze vooral mee  

•    Vriendjes en vriendinnetjes zijn ook van harte welkom 

 

Rond 12.00 uur komen de kinderen bij de Maria Magdalenakerk terug. 

( bij slecht weer eerder)  

 



 

 

 

 

 

Themaviering: "Geloof kan niet zonder twijfel" 

 

Bent u benieuwd wat hierover gedacht, verteld en gezongen gaat worden? 

Kom dan naar de themaviering op 4 november om 10.00 uur. 

Mevrouw Ineke Hendriks gaat hierin voor en koor All Ages zal zingen. 

U bent van harte uitgenodigd: Laat u verrassen!  

 

 

 

Gezinsviering Sint Maarten 

 

Op zondag 11 november is er om 

10.00 uur een gezinsviering in de 

Maria Magdalena kerk. Voorganger 

is pastor Matthé Bruijns. Deze 

viering staat in het teken van Sint 

Maarten en sluit mooi aan bij het 

jaarthema Omzien naar de ander. 

Natuurlijk worden er weer bekende 



 

liedjes gezongen. Iedereen is van 

harte welkom.   
 

 

 

Uitreiking Veiligheidscertificaat aan Maria Magdalenakerk 

Wormer 

 

door platform voor mensen met een beperking  

 

Op woensdag 10 oktober werd door het Platform voor mensen met een 

beperking het Veiligheidscertificaat uitgereikt aan de Maria Magdalenakerk in 

Wormer. Hiervoor heeft de- altijd aanwezige - woensdagmorgenploeg, die 

bestaat uit vele handige vrijwilligers met veel inzet verschillende 

werkzaamheden verricht. 

Het is belangrijk dat mensen met een beperking gemakkelijk met een rolstoel, 

scootmobiel of rollator veilig binnen en zeker ook naar buiten kunnen. Hierbij 

denken we aan een drukke kerkviering, uitvaart en ook concerten. 

Hiertoe is o.a. aan de oostkant een veilige uitgang gerealiseerd voor 

scootmobielen. Brede in- en uitgangen en geen hinderende drempels zorgen 

voor een onbelemmerde doorgang.Verder is in het gebouw een invalide toilet 

gerealiseerd. 

Eerder werd al een AED-toestel aangeschaft. Hiervoor wordt door de kerk voor 

een aantal vrijwilligers elk jaar een (herhalings-)instructie gegeven.  

Het Platform vond de aanpassingen zoals die tot nu toe gerealiseerd zijn door 

de grote vrijwilligers-ploeg die deze kerk rijk is, zeker voldoende veilig om het 

gebouw het Veiligheidscertificaat uit te reiken. We zijn er trots op! 

In aanwezigheid van genoemde vrijwilligersploeg en vertegenwoordigers van 

het Parochieteam Maria Magdalena kerk Wormer èn onder het genot van koffie 

met een traktatie was dit zeker reden voor een klein feestje!  

 



 

  

 

Gurie Lelie en Geerie Butter met op de achtergrond Marijke Slop en de oorkonde  
 

 

  

 

De Sticker is opgeplakt samen met Niek Kenter en Jaap Buter van de vrijwilligersploeg. Geerie en Jaap 

Butter kregen de bloemen voor het aanvragen van de oorkonde.  
 

  



 

  

 

  

 

Voorzitter van Parochieteam Peggy Alting Siberg bedankt de vrijwillligers. En uiteraard werd de koffie 

weer verzorgd door An Oudejans en Agnes van Diepen.  
 

 

Liturgieplanning 

 

Zondag 14 oktober 10.00 uur  

Oecumenische viering met gospelkoor New Spirit voorgangers pastor Piet van 

Veelen en Pastor Matthé Bruijns 

  

Zondag 21 oktober 10.00 uur 

Eucharistieviering met Caeciliakoor voorganger Pater Gerard Noom   

 



  

  

 

 

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  

 
 

 

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen rond 21 november  

 

 

   

 

 
  

 

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  
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