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In deze nieuwsbrief...  

• Terugblik Startviering 

• Sam's Kledingactie 

• Oecumenische viering 

• Vorming en toerusting 

• Liturgieplanning 

 

 

Terugblik Startviering 

 

Jaarthema Omzien naar de ander 

 



 

Afgelopen 16 september is het nieuwe werkjaar van start gegaan met een 

feestelijke viering. De kerk zat vol, alle koren waren present. En samen met 

dirigenten Lieke en Karin werd de vredescanon Dona nobis pacem prachtig 

door alle parochianen in een canon gezongen! 

 

Een aantal jonge ouders heeft nieuw leven geblazen in de werkgroep 

'gezinsvieringen' en 'kindernevenvieringen'. Tijdens de startviering werd in de 

pastoraatskamer met 13 (dertien!) kinderen de startviering in kindertaal verteld 

en werd door de kinderen een slinger in elkaar geknutseld. Aan het eind van de 

startviering werd deze in optocht naar voren gebracht en vertelden de kinderen 

aan pastor Ria en de kerkgangers wat zij hiermee uitbeelden. 

 

Aan het eind van de viering werd een aandenken aan het jaarthema uitgedeeld: 

een winkelwagenmuntje met daarop het logo van het jaarthema Omzien naar 

de ander. Gemist? We hebben nog over, dus vraag er gerust naar. 

 

Net als vorig jaar hadden we weer een 'startvieringmarkt' in het kader van het 

jaarthema Omzien naar de ander. Een aantal – al dan niet aan de kerk 

verbonden – werkgroepen liet zien voor wie zij zich inzetten, zoals de 

Voedselbank, Jaap en José Conijn voor de Salamani basisschool in Lilongwe-

Malawi, de Organisatie Kerstmiddag, Wormerland geeft om…, Caritas, de 

schoenendozenactie van Jorien Duijn, de avondwakegroep en Tineke de Best 

met haar kaarten voor haar project in Sri Lanka. 

Uiteraard heeft de pastoraatsgroep de kaarten verzorgd die onze parochie 

stuurt naar mensen die een steuntje in de rug verdienen (55 kaarten waren dat 

dit jaar…). 

 

Dank aan allen die hebben bijgedragen aan de feestelijke startviering en alles 

erom heen!  

 

 



 

    SAM's Kledingactie 

 

Ook dit jaar vindt de kledinginzamelactie van SAM’s Kledingactie voor Mensen 

in Nood plaats en wel op zaterdag 13 oktober 2018 van 09.30 tot 12.30 uur. 

U kunt (gebruikte) kleding, schoenen (samengebonden) en huishoudtextiel 

(o.a. lakens, dekens, gordijnen, kussenslopen, dekbedovertrekken en 

handdoeken) in gesloten plastic zakken inleveren op de volgende adressen:  

- Het Dorpshuis, Wijdewormerplein 3 in Wijdewormer en Maria Magdalenakerk, 

Dorpsstraat 351 in Wormer. In de PM kunt u meer lezen over het inzamelen 

van de kleding. Hartelijk dank voor uw donatie en graag tot ziens!  

CARITAS Maria Magdalena Wormer  

 

 

 

Oecumenische viering 14 oktober 2018 

 

Op 14 oktober om 10.00 uur zal de vierde oecumenische viering van 2018 in de 

Maria Magdalenakerk plaatsvinden. Het thema is 'Een schat in de hemel'. Het 

koor New Spirit zal in deze vieringen een aantal liederen ten gehore brengen. 

Daarnaast begeleidt organist Henny van de Kraats de samenzang. Pastor 

Matthé Bruijns en pastor Piet van Veelen van de Wijngaard zullen samen 

voorgaan in deze oecumenische viering. Welkom!  

 

 

 

Vorming en toerusting 

 

Het groene boekje van de stuurgroep Vorming en toerusting met daarin de 

activiteiten van het komende jaar ligt in de hal van de kerk. Ook kunt u het 

boekje hier inzien.   

 

 

https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=7d4d736695&e=fbedde8af2


 

Gezinsviering 11 november 2018 

 

Op 11 november om 10.00 uur zal er een gezinsviering zijn in de Maria 

Magdalenakerk. Pastor Matthé Bruijns zal hierin voorgaan. 

De voorbereidingen zijn in volle gang, maar natuurlijk zal de viering 

raakvlakken hebben met de dag van Sint Maarten. 

Een ieder - groot en klein -  is van harte welkom!  

 

 

 

Liturgieplanning  

Zondag 7 oktober 10.00 uur                 

Eucharistieviering met All Ages voorganger pastor Henk Vermunt 

  

Dinsdag 9 oktober 16.30 uur Torenerf             

Woord en gebedsviering voorganger mevr. Ellen Kok 

  

Zondag 14 oktober 10.00 uur  

Oecumenische viering met koor 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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