P.M.
(parochiële mededelingen)

Maria Magdalena Parochie
Wormer

24 oktober – 12 december 2018

Maria Magdalena Kerk - Wormer
Parochiecentrum: Dorpsstraat 351, 1531 HJ Wormer
Website: www.mariamagdalenawormer.nl
Diensten:
Zondag: 10.00 uur
Pastores Wormer:
Matthé Bruijns, pastoraal werker
petrusvis@planet.nl,  6281208
Pastores van de regio Zaanstreek
Floris Bunschoten, pastoor  6874385
André Goedhart, pastoor  6164807
Nico Kerssens, kapelaan  06-44206738
Voor kontakt of afspraak:
Zie onder pastoraatsgroep en parochieraad

Voor algemene zaken: 6421216
wordt eventueel doorgeschakeld naar een mobiele
telefoon in het bezit van een pastoraatsgroeplid.
6421216 / fax 6420213
Bij overlijden:
Barbara uitvaartvereniging:  6424836 /  6424569
B.g.g. Associatie Uitvaartverzorging:  0800-0375
Bennis Uitvaart  7676008
“het Achterschip”: 6420190
(Agenda-)Beheer Parochiecentrum:
mw. Gerda v. Blokland-Al 6425202
mw. An Oudejans-Bot 6423388

PAROCHIETEAM
Voorzitter:
Wnd-voorzitter:
Penningmeester:

Secretariaat:

Lid:

mw. Peggy Alting Siberg,
Haremakers 24,  6425977
dhr. Ton van Overbeek,
Oosteinde 61,  6421324
dhr. Cor Bijvoet,
Oosteinde 11,  6423130 /
06-14443154
mw. Ria de MetterZuijderwijk, Zw. Leeuwstr. 2B
 6423700
ham.de.metter@gmail.com
dhr. Martin van Druten,
Talingstraat 17, 6423269

PASTORAATSGROEP
Pastor:
Kerkopbouw + gemeenschapsvorming:
Katechese:
Diakonie:
Liturgie:

Lid:
Lid:
Lid:

mw. Karin Conijn-Korver,
Hollander 20,  6424977
mw. Liesbeth Patist-Dupon;
Roerdompstr 6,  6421111
mw. Kirsten Vredevoort,
Lisboa 40,  6423273

PAROCHIEBESTUUR PU ZAANSTREEK NRD
Voorzitter:
dhr. pastoor Floris Bunschoten
Vice voorzitter:
dhr. Jeroen Hoekstra, diaken
Penningmeester:
dhr. Ton Reijns
Secretaris:
mw. Marga Breed
Via email bereikbaar: purzn4@gmail.com

dhr. Matthé Bruijns, petrusvis@planet.nl, 6281208
mw. Ellie Hoek-Nooij, Haanstraat 32,  6423046
dhr. Frans Hofstra, IJsvogelstraat 14,  6423557
mw. Ina van Kleef-Conijn, Lisboa 21,  6425259
mw. Ellen Meijer, Hollander 34,  6421388

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezorging PM:
Kopij PM:
Misintenties vermelden PM:

mw. Ans Zwemmer-Wolkers, Lisweg 305, 1511 XP Oostzaan,  6841874
mw. Jolanda Boon-Sombroek,  6425194/dhr. Hans van Rooijen,  6424047
opgeven bij mw. Ellie Hoek-Nooij, Haanstraat 32,  6423046

Contactpersoon Drukkerij:

dhr. Gerard Commandeur, Koningsvarenstraat 194,  6425356

U kunt uw bijdrage o v.v. vrijwillige kerkbijdrage of bijdrage misintenties storten op:
Misintenties: INGrekening NL57 INGB 0000 0517 62 t.n.v. Par. Maria Magdalena (rk kerkbestuur) te Wormer.
Kerkbijdragen: INGrekening NL68 INGB 0001 9753 65 t.n.v. RK Kerkbestuur Algemene Kerkbijdragen te Wormer
Kopij voor de periode 12 december 2018 – 20 februari 2019 uiterlijk 2 december 2018 (vóór 19.00 uur) versturen
naar het e-mail adres van de redactie: redactie.pm.mm@gmail.com
Voor vragen of info kunt u terecht bij: mw. Jolanda Boon-Sombroek,  6425194 of
dhr. Hans van Rooijen,  6424047
Let u a.u.b. op of u een ontvangstbevestiging krijgt.
Is dat niet het geval neem dan even telefonisch contact op met één van ons.
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PASTORAAL

VOORWOORD

Leven om te sterven, sterven om te leven
In de herfst maakt de natuur zich op voor
een nieuwe periode. De dagen worden
korter en de natuur maakt zich klaar voor
een rustperiode en behalve cacao en linoleum is er ook de geur van de herfst,
van de vergankelijkheid. In deze periode
vieren en gedenken mensen hun band
met hen die zijn overleden. Op allerlei
plaatsen binnen en steeds vaker buiten
de kerken wordt dit vorm gegeven met
lichtjesavonden. Levenden en doden
houden een relatie met elkaar. En velen
die dagelijks moeten leven met verlies
voelen in dit soort dagen verbondenheid
met hen die zijn voorgegaan.
In onderzoeken naar kerkelijkheid en geloven blijkt dat het klassieke geloof in
een hiernamaals afneemt. En tegelijkertijd hoor ik bij afscheidsbijeenkomsten
dat vele sprekers een leven na de dood
verkondigen, want ‘ome Jan gaat gewoon
door met vissen’. Er is een brede verscheidenheid aan wijzen van voortb estaan: in de hemel, verrijzenis, voortleven
in herinnering, voortbestaan van de ziel,
weerzien van dierbaren, reïncarnatie.
In het christendom is dit leven na de
dood verbonden met hoe jij op aarde hebt
geleefd. Afbeeldingen van het laatste
oordeel bij vele oude kerken geven bijna
fotografisch weer hoe een goed leven tot
de hemel leidt en een slecht tot de hel. In
het moderne geloof van na de dood doet
je levensweg er niet meer toe: iedereen
leeft voort.
In de Bijbel wordt er zeer divers over l even en sterven gesproken.
In het eerste of oude testament is er vaak
geen sprake van een verder leven over
de dood heen. De hemel is de plaats
waar God woont en daar is geen ruimte
voor stervelingen. De dood is het einde.
Er komt een einde aan relaties, zelfs aan
de relatie met God. Een ander geluid dat
klinkt is dat een rechtschapen en een met

God verbonden leven een open einde
heeft. God blijft trouw en laat het werk
van zijn handen nooit varen. Na de dood
is alles nog mogelijk, omdat God er is.
De profeten geven een getuigenis dat
een gemeenschap die dood leek opnieuw
tot leven komt. Een leven in het hier en
nu. Een herrijzen van mensen die geen
leven meer hadden en het hier opnieuw
krijgen. Steeds weer waren (en zijn) er
gelovigen die door hun trouw aan God tot
martelaar van hun geloof worden. In het
boek van de Makkabeeën wordt over hun
marteldood verhaald. Op het einde der
tijden worden zij met hun verminkte lichaam tot leven gewekt. En natuurlijk is
er het verhaal van Jezus’ opstanding, het
getuigenis van leven over de dood. Christus verrijzenis is uniek, omdat hij niet aan
het einde der tijden zal opstaan maar nu
al. En zijn verrijzen zal ook gebeuren aan
zijn volgelingen, maar dan aan het einde
der tijden.
In het verleden is er gedacht aan een
hemel boven ons met Petrus aan de
poort of een onsterfelijke ziel los van het
lichaam. Maar sinds we met sterrenkijkers het heelal afspeuren zijn we die h emel nog niet tegen gekomen.
Door Jezus’ optreden is de vernietigende
macht van de dood doorbroken.
De volgelingen lijden nog steeds onder
het leven, ze gaan nog steeds dood,
maar aan het einde van de weg wacht
een nieuwe toekomst.
Eén pagina is veel tekort om al die beelden van dat mysterie van sterven en l even te ontvouwen. We hebben daar e lkaar en een mensenleven voor nodig tot
dat we zelf in dat mysterie binnen gaan.
Huub Oosterhuis dicht: van U is de toekomst – kome wat komt.
Matthé Bruijns,
pastor
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Verslag
Hieronder een kleine samenvatting van wat o.a. besproken en afgehandeld is in de
laatste vergadering van het PU bestuur.
D E KERKEN IN DE KRANT

O NGENODE GASTEN

Het bestuur heeft besproken hoe de afgelopen periode de communicatie naar de
parochianen over de verkoop van de
kerkgebouwen van Koog en W ormerveer
is gegaan. W e betreuren het ten zeerste
dat een journalist met niet geheel juiste
informatie ons voor was met een artikel
in de Zaanse krant. Dit had niet moeten
gebeuren. In de toekomst zullen wij er a lles aan doen om u goed en tijdig te informeren. In W ormerveer en Koog zijn informatiebijeenkomsten geweest waarbij
parochianen vragen konden stellen.
P ASTORAAL
Afgelopen periode waren er veel uitvaarten waarbij opgemerkt wordt dat, ondanks de terugloop van kerkbezoek, op
speciale momenten in het leven veel b ehoefte is aan pastorale zorg.

Ook de kerk heeft wel eens last van o ngenode bezoekers. Dit is het geval in de
Maria Magdalenakerk van Wormer. Daar
is de boktor aangetroffen. Gelukkig zijn
we er op tijd bij en kan deze gast met z’n
familie binnenkort verwijderd worden.
V ITALITEITS SCAN
Het bisdom heeft door middel van de gespreksnotitie parochiebesturen zeven vitaliteitscriteria gegeven om de eigen, lokale situatie mee te evalueren. Via de Vitaliteitsscan en de vitaliteitsmonitor is het
mogelijk om een beeld van de sterke en
zwakke punten van de geloofsgemee nschappen te krijgen. De parochies worden nu verzocht deze vitaliteitsscan in te
vullen.
Marga Breed
Secretaris

GEDICHT

Bij jouw afscheid
Jouw ogen die nu niet meer zien,
zullen gezien worden door de Liefdevolle;
Jouw oren die ons niet meer horen,
zullen nu geraakt worden door engelenkoren;
Jouw woorden neergelegd in onze harten,
zullen door ons worden doorgegeven,
Jouw daden die nu zijn stilgelegd
zullen we eindeloos doorvertellen;
Jouw doorzettingsvermogen en jouw
kracht
zullen onze inspiratie zijn
in ons leven van morgen….

Nee lief mens,
jouw spirit en jouw humor zullen ons
nooit verlaten.
We raken over jou
nooit uitgesproken
want je hebt ons hart geraakt
en ons ten diepste geroerd
om wie je bent geweest
om wat je hebt gezegd
en om wat je hebt gedaan,
Jij was voor ons uniek
geen ander zal ons liever zijn dan jij.
Ria Casalod-Brakenhoff
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INGEKOMEN

Liefde sterft niet!
Het wordt weer Allerzielen, de dag,
waarop wij onze doden van lang of kort
geleden gedenken. Het is een hele goede
gewoonte in onze kerk om dat te doen.
Ook al krimpt de kerk in veel opzichten
en vinden veel mensen dat geloven geen
zin – meer – heeft, het gedenken van onze doden wordt ook buiten de kerk ‘pop ulair’. Het aantal bijeenkomsten en manifestaties rond 2 november waarop dat
gebeurt neemt toe. Je leest over Allerzi elen Alom, Lichtjesavonden, Troostbijee nkomsten en noem maar op. Het geeft aan
dat wij onze doden – zij die ons zijn
voorgegaan – niet willen en kunnen vergeten. Of je nu gelovig bent of niet. Definitief afscheid nemen van iemand, die je
lief is, gaat je immers niet in de koude
kleren zitten.
Mijn moeder zaliger gedachtenis zei e nkele jaren na de dood van mijn vader –
alweer lang geleden: ‘het went nooit. Het
is net als met een houten poot, je leert er
hooguit mee leven!’ Een uitspraak die
door velen beaamd zal worden. W at wil je
ook als iemand, die lang in ons midden is
geweest er niet meer is. Dan zing je bij
de uitvaart en lang daarna:

doden niets dan goeds’ viert dan dikwijls
hoogtij. Het is kanjer voor en kanjer na.
‘Mag het een onsje minder zijn?’ denk je
af en toe, heiligen hebben we al genoeg!
Gods barmhartigheid en liefde lijkt nauwelijks nog nodig.
Vaak vergeet men dat dat ‘van de doden
niets dan goeds’ een verkeerde invulling
is van de oorspronkelijke uitspraak, van
de
de Griekse filosoof Chilon van Sparta (6
eeuw voor Christus), die stelde ‘van de
doden niets dan op de juiste wijze’. En zo
hoort het toch?

Al ben je niet meer onder ons,
voorgoed ver weg gegaan,
geborgen blijf je in ons hart zolang wij
hier bestaan.
Je wijze woorden, goede raad, je liefde
zonder meer,
verdrietig zeggen wij je dank,
je heengaan doet ons zeer.

Tot de dode die veel langer heeft mogen
leven zingen wij:
Ben jij bij God gekomen nu –
gehoopt, geloofd, verwacht?
Zien wij daar eens elkander weer,
nieuw leven ongedacht?
En bidden wij:
God schenk uw licht aan deze mens –
geliefd, gekend, bemind.
Doe haar / hem bij U in vrede zijn,
omarm uw eigen kind.

Maar als mensen maar heel kort onder
ons hebben geleefd, kinderen die heel
jong zijn gestorven, zijn we die dan weer
snel vergeten? Ben je gek?! Een kind
verliezen is het ergste wat een ouder kan
overkomen. Kinderen moeten niet eerder
doodgaan dan hun ouders. Alle vezels in
je lijf verzetten zich ertegen. Maar het
gebeurt toch! Uitvaarten van kinderen
zijn daarom heel verdrietige bijeenkomsten. W el zijn het hele eerlijke bijee nkomsten. Er wordt niets teveel gezegd.
Dit vaak in tegenstelling tot de uitvaart
van volwassenen, soms met een indrukwekkende staat van dienst. Het ‘van de

John Bell, priester in de Anglicaanse
Kerk van Schotland schreef een prachtig
lied voor de uitvaart van zijn eigen kindje.
Het begint met:
We kunnen niet meer verder voor je zorgen, je wiegen, op je kreetjes zijn g espitst,
maar weet, al scheidt ons nu een doodse
stilte, liefde sterft niet.
En het eindigt met bidden tot God:
Uw armen wiegen ons en heel de sche pping. Ontvang ons kind, God, aan de
dood voorbij. Geef dat hij / zij ademt op
uw levensadem, en leeft bij U!

Als God ons deze liederen hoort zingen,
zal Hij zeker ons gebed verhoren en deze, Zijn grote en kleine kinderen omarmen. Hij stuurt ze vervolgens vast als
engelen erop uit om ons, verdrietige
mensen, te troosten en te bemoedigen.
Want niet alleen onze liefde, maar vooral
Gods liefde is eeuwig en sterft toch niet?
Ko Schuurmans,
pastor
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STUURGROEP VORMING & TOERUSTING ZAANSTREEK

Programma 2018-2019
Voor informatie: stuurgroepvent@gmail.com
M EDITATIEF SCHILDEREN
Materiaalkosten per keer: € 2,50.
Data:
2 november, 7 december van
13.30 -16.00 uur.
Plaats: Achterschip MMkerk in Wormer
Begeleiding: Marian Neeft en Coby
Huijpen
Aanmelden: Liesbeth Patist-Dupon, 075642 1111, stuurgroepvent@gmail.com
J OODSE FEESTDAGEN : DE MAAND TISJRI
De maand tisjri (september en oktober) is
de belangrijkste tijd van het Joodse jaar.
Het is de maand van de Hoge Feestdagen Joods Nieuwjaar en Grote Verzoe ndag, en van het Loofhuttenfeest, het Slo tfeest en Vreugde der W et. Tineke de
Lange, beleidsmedewerker voor de Katholieke Raad voor het Jodendom en docente Judaïca aan het Bonifatiusinstituut
van het bisdom Haarlem-Amsterdam vertelt meer over de achtergrond en betek enis van deze feesten met beelden en als
het lukt met muziek.
Datum: donderdag 25 okt. om 20.00 uur
Plaats: Ontmoetingsruimte
Sint
Petruskerk, Snuiverstraat 2 Krommenie
Begeleiding: Tineke de Lange
G ESPREKSGROEP VOOR VOLWASSENEN
Ook het komende seizoen gaan we weer
met elkaar in gesprek aan de hand van
de Geloven Nu reeks. Een landelijke m ethode, waarbij een Bijbeltekst leidraad is.
Geloven Nu als leidraad is natuurlijk niet
heilig. W anneer deelnemers vanuit hun
persoonlijke behoefte een Bijbeltekst wi llen bespreken is hier natuurlijk alle ruimte voor. In verband met de voorbereiding
is vooraf aanmelding aan te raden.
Datum: 4e dinsdag van de maand van
20.00 – 21.30 uur
Plaats: Ontmoetingsruimte HH. Martelaren van Gorcum, Koog a/d Zaan
Begeleiding: Nicolette Schouten en Ben
Commandeur.
Aanmelden: Liesbeth Patist-Dupon 075
642 1111 stuurgroepvent@gmail.com .

D ROMEN IN DE BIJBEL
Er worden heel wat dromen gedroomd in
de H. Schrift. Maar wat betekenen ze?
Bekend zijn bijvoorbeeld de dromen van
Jozef, de zoon van Jacob. Ze brachten
hem op de meest onverwachtse plaatsen:
in de put, in de gevangenis, maar ook
aan het hof als onderkoning. De dromen
hebben uiteindelijk de redding betekend
voor Jacobs zonen in hongersnood. Tijdens deze bijbel avond zal Bart Koet i ngaan op dromen in de bijbel in het alg emeen. Daarna neemt hij ons mee in
droom van aartsvader Jacob in Bethel
(Genesis 28), en vervolgens wordt de
droom van koning Salomo (1 Koningen 3)
uit de doeken gedaan. Het is leuk als u
uw bijbel meebrengt.
Datum: vrijdag 9 nov. om 20.00 uur.
Plaats: Pastorie Odulphus, Assendelft
Begeleiding: Prof. dr. B.J. Koet
M ESSIAS : DROOM , WERKELIJKHEID ?
Wij noemen ons Christenen, maar wat
betekent dat eigenlijk?
Hoe kijken we tegen de Messias aan?
In dit leerhuis ontmoeten we een aantal
beelden en bewoordingen van de Mess ias en Christus uit de schriften. Het zal
blijken dat de verwoestingen van de tempels hierin een bepalende rol hebben g espeeld. Tot slot komen nog enkele vragen uit de Talmoed aan de orde: Komt de
Messias (nog)? Of is hij al geweest? En
hoe merken we dat dan?
Datum: donderdag 22 november om
20.00 uur
Plaats: Ontmoetingsruimte
Sint
Petruskerk, Krommenie
Leiding: Kok Klever
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OPROEP

Versterking Stuurgroep
Regelmatig ziet u in de parochiebladen activiteiten, die worden georganiseerd door
de Stuurgroep Vorming & Toerusting.
Wij doen dit met heel veel plezier, wat wel
blijkt uit het feit dat alle leden al een flink
aantal jaren in de stuurgroep zitten. W e
hopen dit nog vele jaren vol te kunnen
houden. Het probleem dat wij aan u willen
voorleggen is het volgende: we zijn maar
met vier personen. Dit is te weinig en daa rom zoeken we versterking.
We zoeken mensen die met ons mee willen
doen, om leuke en mooie activiteiten te b edenken. W e komen ongeveer vier maal per
jaar samen, om het programma op te zetten en te evalueren. De vergaderingen duren ongeveer 90 minuten en worden (in
overleg) over het algemeen ‘s middags g ehouden. Het zou mooi zijn als elke paro-

chie een vertegenwoordiger in de stuurgroep heeft, maar als er twee mensen uit
één parochie zich willen aanmelden, is dat
geen probleem. Iedereen is van harte welkom. Als u twijfelt neem dan vooral even
contact op voor overleg. Iedereen kan immers op zijn of haar eigen m anier iets bijdragen en wij waarderen elke inbreng.
U bent dan ook van harte welkom om een
berichtje te sturen, als u een idee heeft
voor een cursus, workshop of lezing. Zonder dat u hiervoor in de stuurgroep hoeft te
zitten. W ellicht vindt u bijvoorbeeld een
bepaald onderwerp ondervertegenwoordigd.
Voor informatie / aanmelden kunt u terecht
bij Liesbeth Patist-Dupon 075 642 1111
stuurgroepvent@gmail.com

KORTE
W ILLIBRORDZONDAG 2018
De jaarlijkse Willibrordzondag werd in 1949
ingesteld ter ondersteuning van het werk
voor oecumene en evangelisatie van de
Willibrordvereniging, een voorloper van de
Katholieke Vereniging voor Oecumene. De
heilige Willibrord is de patroon van de
christenen in Nederland, katholieken en
protestanten.
Samen wandelen, bidden en werken is dit
jaar het thema van de Willibrordzondag. De
Katholieke Kerk is dan wel geen lid van de
Wereldraad van Kerken, maar de samenwerking tussen de W ereldraad en de Katholieke Kerk is er niet minder om. In het
weekend van 3 en 4 november is er een
deurcollecte.
H ET IDB STOPT
Eind 2017 heeft het bestuur van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad Zaanstreek/
Waterland (IDB) in een vergadering met de
deelnemende kerkgenootschappen en besturen van diaconieën en caritasinstelli ngen (PCI’s) besloten tot opheffing van het
IDB.
Na afwikkeling van een groot aantal zaken
is het nu zover. De oorzaak is dezelfde als

BERICHTEN

die men alom hoort bij verenigingen en a ndere organisaties: bestuursleden zijn vrijwel niet meer te vinden, want veel vrijwilligers hebben weer een baan aanvaard.
Z INCAFÉ K OGERKERK 12 OKTOBER 2018
Klaar met leven en dan? Over de menseli jke maat bij wetgeving rond het levensei nde.
Op 12 oktober 2018 spreekt Mgr. Joris
Vercammen, oud katholiek aartsbisschop,
over dit onderwerp in het Zincafé Kogerkerk.
In hoeverre speelt autonomie van betrokkene een doorslaggevende rol? W at is de
rol van medici daarbij? En hoe zit het met
de wensen van de naaste familie? Is ee n
waardig levenseinde hetzelfde als een zelf geregisseerd levenseinde?
Plaats: Kogerkerk, Kerstraat 14 (hoek
Raadhuisstraat/Verzetstraat) 1541HA Koog
aan de Zaan.
Aanvang: 20.00 uur, kerk open vanaf 19.30
uur.
Toegang: gratis, na afloop collecte ter b estrijding van de onkosten.
Nadere informatie: Anneke Röhling: tel. 06 54716988.
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De feesten van eind oktober en begin november
H ALLOWEEN 31 OKTOBER

A LLERHEILIGEN 1 NOVEMBER
Heiligen zijn mensen die iets bijzonders
hebben gedaan of die voor hun geloof zijn
gestorven. Je kunt daarbij denken aan
mensen die hun hele
leven bezig zijn geweest om arme mensen te helpen. Denk
maar eens aan Moeder
Teresa.

Halloween is van oorsprong een oud Keltisch feest. De naam ‘Halloween’ komt van
All Hallows Evening. Dat betekent letterlijk: ‘De avond voor Allerheiligen’. Allerheiligen wordt gevierd op 1 november. All
Hallows Evening werd al snel verbasterd
tot Halloween.
In de Keltische kalender is 31 oktober de
laatste dag van het jaar. Het nieuwe jaar
begint weer op 1 november. Als alles
goed was gegaan, was de oogst binne ngehaald (voordat het te koud zou worden)
en was er dus reden voor een oogstfeest.
De Kelten in Groot-Brittannië geloofden
ook dat de doden van het jaar dat ten einde was, op 31 oktober uit hun graf zouden
komen. Je kon ze bij jezelf weglokken
door voedsel voor je deur te leggen. Om
deze doden verder af te schrikken, droegen de levenden allerlei dierenmaskers en
huiden. Ook nu verkleden de mensen zich
op Halloween, vooral om elkaar schrik aan
te jagen!

De meeste heiligen
hebben echter honderden jaren eerder geleefd. Vooral in de eerste drie eeuwen werden veel christenen
vervolgd vanwege hun
geloof. Mensen die
sterven voor hun geloof, worden ook wel
martelaren genoemd. Vaak werden martelaren heilig verklaard door de Paus.
Bekende heiligen zijn: Sint Maarten en
Sint Nicolaas, Heilige Maria (de moeder
van Jezus), Sint Jozef (de vader van Jezus).
Ken je nog meer heiligen?

A LLERZIELEN 2 NOVEMBER
Op Allerzielen herdenken we alle mensen
die het afgelopen jaar overleden zijn. In
de kerk worden dan hun namen voorgelezen. Veel mensen zetten bloemen op het
graf van hun familie. Dit feest is dus voor
de mensen die we persoonlijk willen gedenken.
Ken je iemand die pas is overleden, dan
kan je op 2 november speciaal aan die
persoon denken.
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VIERINGEN
H.H. Martelaren
van Gorcum
Koog a/d Zaan
Za 27-10

Zo 28-10
e
30 zo dhj
Vrij 2-11
Allerzielen
Za 3-11

Zo 4-11
e
31 zo dhj

IN

REGIO ZAANSTREEK

St. Petrus

H.MariaMagdalena

OLV Geboorte

Krommenie

Wormer

Wormerveer

Woord-Communie
Pastor R. Casalod
Caeciliakoor
19.30 uur
Pastor R. Casalod
Maria
Magdalenakoor

Eucharistie
Pastor N. Kerssens
samenzang

DOP
All Ages

Allerzielen
Woord-Communie
Pastor M. Bruijns
Cantare

Gezinsviering
Pastor M. Bruijns
Jeugdkoor

Woord-Communie
Pastor
K.
Schuurmans
samenzang

DOP
Caeciliakoor

Woord-Communie
Pastor T. Molenaar
Cantare

Eucharistie
Pastor N. Kerssens
Caeciliakoor

Woord-Communie
Pastor A. Dijkers
Samenzang

Woord-Communie
Pastor J. Hoekstra
All Ages

Eucharistie
Pater G. Noom
Cantare

Eucharistie
Pater G. Noom
Samenzang
Woord-Communie
Woord-Communie
Pastor K. Schuurmans Pastor M. Bruijns
Marbosko
Koor Rotsvast
19.30 uur
Gebedsdienst
Pastor K. Schuurmans Allerzielen viering
Marbosko
Pastor M. Bruijns
Rouwkoor
Eucharistie
Pater G. Noom
samenzang
Eucharistie
Woord-Communie
Pater G. Noom
Pastor A. Dijkers
samenzang
St. Caecilia

Za 10-11

Eucharistie
Pater G. Noom
Rotsvast

Zo 11-11
e
32 zo dhj

Woord-Communie
Pastor J. Hoekstra
Marbosko

Za 17-11

Woord-Communie
Pastor M. Bruijns
samenzang
Woord-Communie
Woord-Communie
Pastor A. Dijkers
Pastor M. Bruijns
samenzang
St. Caecilia
Eucharistie
Pater G. Noom
samenzang
Woord-Communie
Woord-Communie
Pastor M. Bruijns
Pastor K. Schuurmans
Marbosko
Rotsvast
Eucharistie
Pater G. Noom
samenzang
Woord-Communie
Woord-Communie
Pastor T. Molenaar
Pastor M. Bruijns
samenzang
St. Caecilia
Woord-Communie.
Pastor M. Bruijns
Rotsvast
Woord-Communie
Eucharistie
Pastor K. Schuurmans Pastor J. Stam
Marbosko
St. Caecilia

Zo 18-11
e
33 zo dhj
Za 24-11

Zo 25-11
Christus
Koning
Za 1-12

Zo 2-12
e
1 advent
Za 8-12

Zo 9-12
e
2 advent

Eucharistie
J. Stam
St. Caecilia

Eucharistie
WoordPastor F. Bunscho- Communie
ten
Pastor M. Bruijns
Caeciliakoor
Samenzang
Aanvangstijden op de zondagen zijn 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders aa ngegeven. DOP= Dienst onder leiding van parochianen
zo dhj = zondag door het jaar
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VIERINGEN IN

Za 27-10

Zo 28-10
e
30
zo
dhj
Vrij 2-11
Allerzielen

REGIO ZAANSTREEK

H. Bonifatius

H. Jozef

H. Magdalena

H. Odulphus

Zaandam

Zaandam

‘tKalf Zaandam

Assendelft

Jubileumconcert
Zaans Interkerkelijk
Mannenkoor
Eucharistie
Pastor A. Goedhart
Zang
19.30 uur
Requiem
Pastor A. Goedhart
Zang

Woord-Communie
Pastor W. Waardijk
Gemengd koor

Eucharistie
Pastor L. Beemster
Caeciliakoor
10.00 uur Requiem
Pastor N. Kerssens
19.30 uur
Gebedsdienst
Pastor N. Kerssens
Caeciliakoor

Za 3-11

Eucharistie
Pastor N. Kerssens

Zo 4-11
e
31
zo
dhj

Eucharistie
Pastor A. Goedhart
Zang

Za 10-11

Eucharistie
Pastor A. Goedhart

Zo 11-11
e
32
zo
dhj

Eucharistie
Pastor A. Goedhart
Zang

Za 17-11

Eucharistie
Pastor A. Goedhart

Zo 18-11
e
33
zo
dhj

Eucharistie
Pastor A. Goedhart
Zang

Za 24-11

Eucharistie
Pastor N. Kerssens

Woord-Communie
Pastor J. Hoekstra

Eucharistie
Pastor F. Bunschoten
Liturgiekoor

Eucharistie
Pastor N. Kerssens
orgelspel
Eucharistie
Pastor F. Bunschoten
Caeciliakoor
10.00 uur Requiem
Pastor F. Bunschoten
Herenschola
19.30 uur
Gebedsdienst
Pastor F. Bunschoten
Lief en Leedkoor
Eucharistie
Pastor F. Bunschoten
orgelspel
Eucharistie
Pastor N. Kerssens
Caeciliakoor
Eucharistie
Pastor F. Bunschoten
orgelspel

Eucharistie
Pastor F. Bunschoten
Gemengd koor

Woord-Communie
Pastor J. Hoekstra

Eucharistie
Pastor N. Kerssens
Caeciliakoor

Eucharistie
Pastor F. Bunschoten
Caeciliakoor

Eucharistie
Pastor B. Dijkman
Caeciliakoor
Eucharistie
Pastor N. Kerssens
Herenschola
Eucharistie
Pastor N. Kerssens
Koor Da Capo

Eucharistie
Pastor F. Bunschoten
orgelspel
Zo 25-11
Eucharistie
Woord-Communie
Eucharistie
Eucharistie
Christus
Pastor A. Goedhart
Pastor W. Waardijk
Pastor L. Beemster
Pastor F. Bunschoten
Koning
Zang
Gemengd koor
Caeciliakoor
Caeciliakoor
Za 1-12
Eucharistie
Eucharistie
Pastor A. Goedhart
Pastor F. Bunschoten
orgelspel
Zo 2-12
Eucharistie
n.n.b.
Eucharistie
Eucharistie
e
1 advent Pastor A. Goedhart
Pastor N. Kerssens
Pastor F. Bunschoten
Zang
Liturgiekoor
Caeciliakoor
Za 8-12
Eucharistie
Eucharistie
Pastor N. Kerssens
Pastor F. Bunschoten
orgelspel
Zo 9-12
Eucharistie
n.n.b.
Eucharistie
Eucharistie
e
2 advent Pastor A Goedhart
Pastor N. Kerssens
Pastor B. Dijkman
Zang
Caeciliakoor
Caeciliakoor
Aanvangstijden op de zondagen zijn 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders aa ngegeven. DOP= Dienst onder leiding van parochianen
zo dhj = zondag door het jaar
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PAROCHIETEAM

Verslag 13 september jl.
De vergadering werd afgetrapt met een
mooie tekst van Wendy Baetens uit het
boek ‘Woorden en verhalen die ons r aken’. Het kost niet zoveel goed te doen
voor een ander. Een mooie tekst, gevonden door Liesbeth, die goed past in het
nieuwe jaarthema ‘Omzien naar de ander’
en bij onze missionaire taak om vrien dschap uit te stralen, aldus waarnemend
voorzitter Ton van Overbeek.
Er stonden veel verschillende onderwerpen op de agenda. Hier een greep uit de
onderwerpen die zijn besproken:
S TARTVIERING
Omdat de startviering nog moest plaatsvinden, is gesproken over een aantal
praktische punten zoals de collecte en
het presentje waarmee het jaarthema bij
ons allemaal, ook op door-de-weeksedagen, in beeld blijft.
Karin hoopte op een gelegenheidskoortje
dat bestond uit een aantal jongeren,
maar vond het erg spannend of er voldoende jongeren zouden komen zingen.
Inmiddels hebben we de startviering g evierd en weten we, dat het toch is gelukt.
Klasse, Karin en natuurlijk de zingende
jongeren! Het was geen grote groep,
maar de meiden die er waren, vormden
een mooi koortje. Het was overigens een
goede viering en wat ik wel héél bijzo nder vond is het grote aantal jonge gezi nnen dat aanwezig was. Het was ook een
goed bezochte kindernevenviering! Mooie
vruchten van de enthousiaste gezinsvi eringgroep.
P ERSONELE U NIE
Vanuit de personele unie werd verslag
gedaan van het gesprek over ‘groeien
naar eenheid’. Het is het plan dat de 8
parochiegemeenschappen van de Zaanstreek in 2019 bestuurlijk één worden,
één pastoresteam hebben, één website,
één parochiële charitas (PCI), één par ochieblad… Acht parochies met elk hun
eigen sterke en zwakke punten. Daarbij
heeft pastor Floris Bunschoten aangegeven dat er aandacht zal zijn voor de eigen ‘kleur’ die ieder van deze gemeenschappen heeft.

F INANCIËN
De penningmeester gaf aan dat het al
een aantal jaren niet meer lukt om de
jaarlijkse kosten van onze geloofsg emeenschap te dekken uit de jaarlijkse inkomsten. Daarbij vermeldde hij dat niet
alleen de jaarlijkse bijdragen van parochianen dalen, maar ook dat de parochie
steeds minder legaten ontvangt. Dat is
best opmerkelijk als we bedenken hoeveel mensen er grote waarde aan hec hten om vanuit de kerk te worden begr aven of gecremeerd – ook als ze bij leven
niet veel meer in de kerk kwamen. Een
puntje van overweging?
P ASTORAATSGROEP
Vanuit de pastoraatsgroep kwam het
mooie bericht dat aan de volgende bijeenkomst ook de W ijngaard deelneemt.
Een Oecumenische viering waaraan alle
christelijke geloofsgemeenschappen uit
Wormer mee doen! Datum: zondag 14 oktober in de Maria Magdalena.
M ONUMENTENDAG
Een geslaagde monumentendag met
mooie fotopresentaties, livemuziek van
Piet van der Laan en Ton Oudejans op
het orgel, Brenda fluit/sax en Susanne op
de vleugel, schilderijen van oud-pastores
en doopboeken.
B IBLIOTHEEKKAST
De bibliotheekkast die al een aantal weken in de hal staat functioneert goed. Er
staan veel lezenswaardige boeken in en
er wordt goed gebruik van gemaakt.
Heeft u al eens een boek meegenomen of
misschien ook een boek aan de kast toegevoegd?
I NSPIRATIEDAG
Ten slotte is de inspiratiedag op 13 oktober onder de aandacht gebracht. De vereniging van pastoraal werkenden organ iseert dan in de W illibrorduskerk in Heiloo
een dag met de titel ‘Het zal mij een
ZORG zijn’. Ook het bisdom heeft die dag
gekozen voor een diocesane ontmoetingsdag voor vrijwilligers. Dat wordt dus
kiezen, helaas.
Kirsten Vredevoort
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KERK

WIJ

SAMEN

EN

GROEIEN

NAAR

EENHEID

Even bijpraten…
De laatste tijd komen regelmatig stukjes
in het nieuws over het dalend aantal
kerkgangers en het sluiten van kerkgebouwen. Al eerder zijn de diverse oorzaken genoemd. O.a. minder nieuwkomers,
andere belevingsvormen en leefpatronen
en het overlijden van onze oudste generatie trouwe kerkgangers.
Enkele jaren terug heeft het bisdom zelf
al een bezuinigingsoperatie ingezet en
een planning gemaakt voor de toekomst
van katholiek Noord-Holland, met name
in gebouwen, het aantal parochies en de
personele bezetting.
Ook in onze regio Zaanstreek staan we
voor het feit dat steeds minder mensen
elkaar vinden in de beleving in het geloof
met als ontmoetingspunt het kerkgebouw.
Als gevolg hiervan zijn de kosten voor
onderhoud van de kerkgebouwen, de afdracht aan het bisdom en de uitbetaling
aan de pastores een molensteen om de
nek van alle Zaanse parochies. Alle p arochies zien rode cijfers in de jaarrek ening en vullen hun tekorten aan uit de
slinkende lokale reserves. Bekeken wordt
op welke facetten nog meer bezuinigd
kan worden. Daarnaast zijn er - nu en
straks - steeds minder mensen te vinden
die als vrijwilliger taken binnen de par ochie op zich nemen en uitvoeren.
G ROEIEN NAAR EENHEID
De uitkomst is dat we met minder facil iteiten maar met meer samen op weg de
toekomst in gaan.
De opdracht die Pastoor Floris Bunschoten heeft gekregen van Mgr. Hendriks is
om geleidelijk te gaan naar 1 katholiek
Zaanstreek. Het plan is om de 8 par ochiegemeenschappen van de Zaanstreek
per maart 2019 bestuurlijk samen te voegen tot één Personele Unie. De 8 parochies blijven vooralsnog afzonderlijk bestaan met elk hun eigen identiteit. Met
andere woorden: eenheid is geen éénvormigheid!
Maar wel één eenheid om samen de
R.K.-kerk in de regio present te houden.

Er is één pastoresteam voor onze 8 kerkgemeenschappen. Het vraagt souplesse
en creativiteit voor een goede verdeling
over de weekendvieringen en bijstand
aan de parochies. Het historisch gebo nden zijn aan een of twee kerkgemeenschappen zal langzaam overgaan naar
bediening in de gehele Zaanstreek.
Minder beschikbare vrijwilligers en betere
efficiëntie leidde vorig jaar al tot het s amengaan in één Caritas-Zaanstreek,
IPCI, waarbij evengoed elke parochievertegenwoordiger zijn eigen activiteiten dichtbij onze medemens- uitvoert.
In het geven van een gezicht naar buiten
van Katholiek Zaanstreek en de inform atie naar alle parochianen streeft het bestuur op termijn naar één gezamenlijk parochieblad en website. Hierbij zal de i nvulling door de lokale vertegenwoordigers
van de kerkgemeenschappen gedaan
worden.
Voor W ormer zal naast het parochieblad
de nieuwsbrief meer betekenis krijgen.
De inhoud van de eigen parochie website
is dan te vinden via de gezamenlijke
homepage.
De voorbereiding en uitwerking hiervan is
in voorbereiding en gaat in overleg met
de parochies.
O PENHEID EN BEREIDHEID
De aangekondigde sluiting van de ker kgebouwen van W ormerveer en de Koog
vraagt van ons om open en uitnodigend
te zijn naar onze buren over de Zaan.
Voor de toekomst van onze Maria Magdalenaparochie is het van belang de vitaliteit op peil te houden en dit aan te tonen
aan het bisdom. Het is aan het parochieteam, samen met de werkgroepen, hieraan uitvoering te geven. De al jaren to egepaste slogan Kerk wij samen vraagt om
actie.
De inzet van u als parochiaan - op welke
wijze dan ook - is hierbij van levensbelang voor ons kerkzijn in W ormer.
Martin van Druten
Lid Personele Unie Zaanstreek-Noord
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BIJEENKOMSTEN

Bijbelbrokjes
De Bijbel, een ingewikkeld boek? Soms
wel. Een saai boek? Integendeel! Vorig
jaar zijn we gestart met de Bijbelbrokjes.
Eén keer in de twee weken, na de repetitie van het Maria-Magdalenakoor bespreken we een ‘brokje’ Bijbel. Soms zijn dat
bekende teksten, soms wat m inder bekende. Saai is het nooit, want aan de Bijbel valt veel te ontdekken. Dat zullen de
deelnemers aan de leesavonden van v o-

rig seizoen ongetwijfeld beamen. Er is
geen vast programma, elke keer staat
een andere tekst op het programma, verzoeknummers zijn welkom.
De eerstvolgende keer is op dinsdag 30
oktober, 20.15 – 21.15 uur, daarna weer
tweewekelijks, na de koorrepetitie: 6 n ovember en 20 november.
Begeleiding: Tineke de Lange

EVENEMENTENCOMMISSIE

The Young Messiah
Het Interkerkelijk Gospelkoor Revival
voert The Young Messiah van Tom Parker op in W ormer.
De uitvoeringen zullen plaatsvinden op
23 en 24 november 2018 in de Maria
Magdalena kerk te Wormer, aanvang
20:00 uur
Een jaar lang is gewerkt aan dit mooie
project o.l.v. Chris de Kroon. Dit koor
heeft hier eerder met groot succes The
Passion opgevoerd.

De aanvangstijd is 20.00 uur, kerk open
om 19.30 uur.
Toegangsprijs: € 18,00
In de voorverkoop: € 16,00 bij Foto W eenink/Goedheer, Dorpstraat 34a, W ormer.
Reserveren:  075-6421282 of
 075-6423388 of
via email: concertmmwormer@gmail.com.
Meer info via website:
www.concertenwormer.nl

Wacht niet te lang met reserveren want
de belangstelling is groot.

€

OPBRENGST COLLECTE STARTVIERING

Hartelijk dank
Namens de Stichting Doingoood Foundation en Samalani School willen wij iedereen bedanken die aan de collecte, tijdens
de startdienst, hebben bijgedragen voor
ons project.
Ook de Maria Magdalena Parochie willen
wij bedanken dat zij ons de gelegenheid
hebben geboden dit te mogen doen.
Het totaal bedrag was € 565,== inclusief
de opbrengst van een verkocht schilderij,
welke door een parochiaan aan ons was

aangeboden.
Een fantastisch bedrag!
Wij zijn nu in overleg met de Doingoood
Foundation hoe dit bedrag op een waardevolle manier aan het schooltje besteed
gaat worden.
Wij zullen jullie daar later nog van op de
hoogte brengen.
Vriendelijke groeten
Jaap en José Conijn
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OVERWEGING 7

OKTOBER

2018

27e zondag door het jaar, jaar B, Gen. 2.18 – 24 / Mc. 10.2 – 16
Twee lezingen vandaag die nogal wat
vragen bij mij opriepen, toen ik aan de
voorbereiding van mijn preek begon. En,
denk ik, bij u, toen ze zojuist werden
voorgelezen.
Het scheppingsverhaal – overbekend en
toch vol vragen. Zo zal het wel niet g egaan zijn. We weten wel beter. Op zijn
best is het een verhaal met een les. Maar
welke dan?
En dan een evangelielezing over wel of
niet mogen scheiden. Zijn we naar de
kerk gekomen om dat te horen? U die al
zoveel jaar getrouwd bent. (Met al zijn
ups en downs.) Jullie – nog steeds verliefd op je partner. (Ook al zou je die a nder af en toe …)
Wat mag toch de les zijn voor vanmorgen? Hebben de schrijvers me wat te
zeggen? W oorden die me diep in het hart
raken? Ik doe een poging.

Mag dit Bijbelverhaal dan ook niet b eperkt blijven tot de huwelijksrelatie tu ssen de getrouwde man en vrouw. Lezen
we het als van mens tot mens, als twee
partners. Twee mensen die bij elkaar
passen, zoals twee dingen bij elkaar pa ssen, op elkaar aansluiten. Het deksel op
het potje, de sleutel in het slot.
Fijn, zalig, gezegend als het klikt. Zo
moet het dan op zijn best blijven. Daar
moet niemand tussen komen. Dat moet je
niet uit elkaar halen, niet openbreken,
niet verbreken.
En wat een verdriet als die twee niet la nger meer op elkaar aansluiten. Als het
gaat krassen en schuren en het slijpsel
het mechanisme verder stuk maakt.
Wat een zonde als twee mensen elkaar
het leven verpesten, elkaar ziek maken,
vermoorden. Het bedoelde paradijs tot
een hel maken. Dan is het niet nodig dat
er een scheiding kómt; die ís er dan al!

De eerste schrijver roept het herkenbare
gevoel op van: ik red het niet alleen.
Je kunt nog zo rijk zijn, nog zoveel geld
en spullen hebben, het zijn dooie dingen.
En alle lieve huisdieren om je heen, ze
blijven stom. Je wilt wat zeggen en je wilt
wat horen. In je eigen taal, je lichaam staal. Je wil een ander die je aanvoelt,
één van je eigen vlees en bloed, met wie
je op gelijk niveau kunt communiceren.
Eén die uit je hart gegrepen is! – Om van
te dromen!
Zo gezegd, zo geschiedt. En wakker geworden weet een mens niet wat hij ziet.
Of juist wel. Ja! Die is het! Met die ander
wil ik verder. Voor die ander heb ik alles
over. Voor die ander laat ik achter me
zelfs wat tot dan toe zo nodig was in het
leven, de mensen die me groot hebben
gebracht, van wie ik afhankelijk was, v ader en moeder. W ant nu is er een ander
met wie ik verder kan. Een uit hetzelfde
hout gesneden. Of beter gezegd: een van
vlees en bloed, been van mijn gebeente.
Als het goed is zal die ander hetzelfde
aan jou ervaren. Twee mensen die elkaar
echt zien staan. Elkaar boeien, elkaar optillen, in de hoogte steken. Gelijk gestemd, wederkerig, elkaar tot dienst. G elijkwaardig.
Zo wil ik het lezen, zo wil ik het verstaan.
En dan klinkt het anders dan een hulp,
een hulpje in de huishouding. Eentje die
je potje kookt. En dan zeker nog te verstaan als de vrouw voor de man, een
sloof. Nee, dat zeker niet!

Alles vanzelfsprekend? Des te beter!
Maar we zijn nog niet klaar. Er komt nog
meer:
Mensen brengen kinderen bij Jezus met
de bedoeling dat hij ze zou aanraken.
Mensen, vaders en moeders, dat zal wel.
Maar als het goed is ook andere mensen
die met kinderen van doen hebben: o pvoeders, verzorgers, leraren. W aarom
zouden we niet denken aan al die mensen die begaan zijn met kinderen. Mensen, die kinderen brengen die ze hebben
gevonden, langs de weg, op straat, ergens. Vondelingen, weeskinderen, zwer fkinderen, asielzoekertjes, kindsoldaten.
Mishandelde kinderen, verwaarloosde
kinderen, misbruikte kinderen, kinderprostituees. Kinderen die het alleen niet
redden.
De mensen zoeken hulp. Ze redden het
niet alleen. Ze brengen hun kinderen
naar Jezus. Hij zal ze wel kunnen helpen!
Ze willen dat hij ze aanraakt, het laat
voelen dat er een ander is die hen in
handen neemt, bij wie ze in goede handen zijn.
En nu komt het: het gaat om mensenkinderen, die zo kwetsbaar zijn. Het gaat
om al die mensen die kwetsbaar zijn. Het
gaat om die vrouwen die door hun mannen verstoten zijn (daar begon deze lezing mee). Het gaat om al die mensen in
onze wereld die het alleen niet redden.
Die hulp nodig hebben; die een ander
nodig hebben.
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VERVOLG

OVERWEGING 7

Een ander die bij hen past; een die par tner voor hen is. Dat zijn zeker de met elkaar gehuwden, de partners van elkaar,
wel of niet geregistreerd. Maar toch ook
de mensen die alleen zijn, die zoekend
zijn, die uitzien naar een ander.
Al die mensen vormen met elkaar het rijk
Gods. Het is te bidden dat wij mensen

OKTOBER

2018

zijn die voor elkaar een ander zijn, die
ons uit het hart gegrepen is.
Die ander, die vrouw, die man, die li everd. En toch altijd weer die lieve Ander
met een hoofdletter!
Pastor Henk Vermunt

UITREIKING VEILIGHEIDSCERTIFICAAT

Maria Magdalenakerk
Op woensdag 10 oktober werd door het
Platform voor mensen met een beperking
het Veiligheidscertificaat uitgereikt aan
de Maria Magdalenakerk. Hiervoor heeft
de - altijd aanwezige - woensdagmorgenploeg, die bestaat uit vele handige vrijwi lligers met veel inzet verschillende wer kzaamheden verricht.
Het is belangrijk dat mensen met een b eperking 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 vrijwilligersploeg die deze kerk rijk
is, zeker voldoende veilig om het gebouw
het Veiligheidscertificaat uit te reiken. W e
zijn er trots op!
In aanwezigheid van genoemde vrijwilligersploeg en vertegenwoordigers van
het Parochieteam Maria Magdalena kerk
èn onder het genot van koffie met een
traktatie was dit zeker reden voor een
klein feestje!
Jaap Butter

CARITAS

Diaconale zondag op 18 november a.s.
Tijdens de Diaconale zondag op 18 n ovember houden wij onze jaarlijkse Caritas-dag. Deze staat dit jaar in het teken
van ARMOEDE.
In alle parochies in de Zaanstreek houden wij dan een gezamenlijke actie voor
de Voedselbank.
In nauw overleg met de Voedselbank
vragen wij u om op die zondag een b asisvoedselpakket mee te nemen naar de
kerk. Deze bestaat uit een pak pasta s amen met een fles of pak saus.
De Voedselbank kan dan alle 270 pakketten, die wekelijks door hen worden verstrekt, aanvullen met verse ingrediënten.

Dat vormt dan in ieder geval voor al die
gezinnen voor een dag 1 maaltijd.
Omdat niet iedere parochiaan in staat is
of in de gelegenheid is om deze boo dschappen in huis te halen, is een financ iele bijdrage ook zeer welkom.
In de vorige PM heeft u al kennis kunnen
maken met het mooie en belangeloze
werk van de Voedselbank. U begrijpt dat
wij als Caritas hun werk van harte ondersteunen en onder uw aandacht willen
brengen.
Namens de Caritas in Wormer,
Patricia Beenen
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THEMAVIERING 4

NOVEMBER

A

.S.

“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 11

NOVEMBER

A

.S.

Sint Maarten
Op zondag 11 november, de dag van Sint
Maarten, is er weer een gezinsviering. Alle kinderen worden uitgenodigd om hun
lampion mee te nemen naar de kerk. Tijdens de viering luisteren we naar h et
verhaal van Sint Maarten en komen we er
achter dat het feest meer is dan een

snoepje halen bij de deur. Laten de kinderen hun lampion zien aan de mensen
in de kerk. De viering zal worden voorgegaan door pastor Matthé Bruijns.
Tot zondag 11 november!
Sander Korver

HERHALINGSCURSUS

Reanimatie/bedienaar AED
Woensdagavond 19 september heeft een
ploeg van vier dames en acht heren van
de parochie het eerder behaalde diploma
reanimatie-bedienaar AED opnieuw met
goed gevolg verlengd.
Het is – zo ondervinden wij toch telkens
weer – zeker belangrijk om het geleerde
ieder jaar te herhalen. De handelingen
dienen bijna routinematig te worden uitgevoerd, zeker in stressvolle omstandi gheden waarin dit meestal moet gebeuren.
Tijdens de inleiding naar de eigenlijke
reanimatiehandelingen komen er elk jaar
een aantal praktijkvragen aan de orde
hoe we kunnen en dienen te handelen in
afwachting van de professionele hulpverleners.

Via heldere uitleg kon
instructeur Mario ons
uitleggen hoe we in
een aantal gevallen
kunnen optreden.
Het werd ook dit keer
een leerzame avond.
Een AED aanschaffen en ophangen is
mooi, maar er dienen dan ook mensen te
zijn, die weten hoe er – indien nodig –
mee om te gaan.
Dankzij deze groep mensen vanuit de parochie, werken we met elkaar aan de veiligheid in en om de kerk: heel belangrijk!
Jaap Butter
Coördinator Veiligheid

OECUMENE

Adventsvespers 2018
Op 4 woensdagavonden zullen wij met de
gezamenlijke kerken van Wormer en Jisp
opnieuw verwachtingsvol op pad gaan
naar Kerst.
Net als vorig jaar opent De Doopsgezinde
Vermaning aan Dorpsstraat 371 hiervoor

4 woensdagavonden haar deuren.
Om alvast in uw agenda te noteren:
e
woensdag 28 november zullen we de 1
kaars ontsteken.
Ellen Meijer
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INGEKOMEN

Wat gebeurt er als je komt te overlijden?
Wat gebeurt er als je komt te overlijden,
als je dood gaat?
Een vraag die door velen wordt gesteld.
Wat gebeurt er als de ziel het lichaam
verlaat. Ooit in een ver verleden stond de
mens veel dichter tot zijn Schepper en
was deze vraag veel inzichtelijker. De
mensheid kwam veel verder van zijn bron
te staan, mede door de vrijheid van denken van de mens. Maar in deze bijzondere tijd worden de lijnen tot die Bron weer
korter, al lijkt het als je naar de wereld
van nu kijkt daar niet op.
We weten allemaal dat met de geboorte
het lichaam bezield wordt en dat dit g ebeuren uniek is voor de ziel. Om hier als
gast op deze aarde op allerlei niveaus in
een stoffelijk lichaam ervaringen op te
doen.
Tijdens de geboorte wordt de ziel ook
begeleid door een team van haar bekende lichtwezens om de versmelting met
het lichaam zo goed mogelijk te laten
verlopen.
Dit team, vaak in een andere samenste lling, ontvangt de ziel ook weer als het l even geleefd is. Dus als iemand sterft gaat
hij/zij nooit alleen door de poort van de
dood.
Als iemand sterft van ouderdom of ziekte,
dan staan aardse geliefden op het beslissende moment rond het bed.
Zij/hij is dus niet alleen. Er is een team
van Engelen, eerder gestorven geliefden,
net buiten ons waarnemingsveld, rond
hem/haar. Sommige gevoelige mensen
nemen hen waar.
Van dit team trekt één engel de meeste
aandacht van de stervende naar zich toe :
je Engelbewaarder, zoals we haar noemen. Zij straalt een liefdeslicht uit die de
stervende aantrekt en geruststelt, die de
stervende laat voelen en weten dat dit de
ontmoeting is waar men zo lang naar
heeft verlangd. Voor Christenen is soms
Jezus, maar vaker Maria hier persoonlijk
ook bij aanwezig. Of als men een andere
geloofsovertuiging aanhoudt, verandert
de Engel in een door de stervende herkenbaar wezen.
Nu vervagen ook de moeilijke gevoelens
van het loslaten van het lichaam, die zo’n
lange tijd voor de ziel een veilige plaatst
is geweest.
Op dit moment is er een moment van
overgave en de ontmoeting met dit lichtwezen wordt als een thuiskomst ervaren.
Omhuld en gedragen door de liefde van

deze stralende lichtgestalte ervaart de
stervende hoe ook haar emotionele en
mentale lichtlichamen zich losmaken van
het stoffelijke lichaam.
Dat we niet alleen een fysiek lichaam
hebben maar ook etherische lichamen
(lichtlichamen om je fysieke lichaam
heen) daarover schrijft o.a. de apostel
Paulus in één van zijn brieven. De verbinding tussen ons aardse lichaam en de
Goddelijke Geest wordt gevoed door een
zilveren koord en als dit zilveren koord
verbroken is, treedt de dood definitief in.
Beetje bij beetje zal de overledene beseffen, oké ik ben weer thuis. In deze peri ode wordt zij niet alleen gelaten en steeds
omringd door liefde en geliefden.
Nu de ziel geheel verblijft in een liefdevolle omgeving en meer en meer al eerder overleden bekenden zal ontmoeten
zal deze ook stukje voor stukje inzicht
krijgen in hoe de lichtwereld in elkaar
steekt en dat dit niet een ver Oord is,
maar o zo dichtbij onze werkelijkheid. Het
bestaat uit een andere trilling van liefde
en licht. En de ziel zal steeds meer inzien
dat het liefde is waaruit de gehele schepping bestaat en ook onze wereld hieruit is
opgebouwd. En dat de Christus hier in het
leidend beginsel is.
Na een bepaalde periode van uitrusten
van het aardse leven volgt er een soort
terugblik op het aardse leven. Onder begeleiding en zonder gevoelens van
vreugde, verdriet of teleurstelling wordt
er objectief gekeken en geanalyseerd,
hoe je je leven hebt ervaren en hoe je
bepaalde doelstellingen bent aangegaan
en waarom je in bepaalde levenssituaties
zo gehandeld of gekozen hebt.
Deze lessen zijn van groot belang, omdat
er in het universum niet veel omgevingen
zijn waar de levenslessen niet zo diep als
op de aarde ervaren kunnen worden.
Er wordt ook getoond, waarom er ( toevallige) gebeurtenissen in je leven zich
voordeden en waarom de samenstellingen van je familie en/of vrienden(innen)
zo met je leven verbonden waren.
Met dit alles samen kijk je met je begeleidende team en zie op je leven terug.
Het is dus een diepe zelfreflectie.
Wel is het zo, dat zoals in de katholieke
traditie verondersteld wordt, er een soort
vagevuur bestaat, waar zielen van g estorvenen “moeten boeten“ voor hun
zonden.
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VERVOLG

INGEKOMEN

Maar dit is meer een gebied waar de gestorvene zich tijdelijk terug trekt, vaak uit
schaamte voor haar/zijn aardse daden,
maar dit “vagevuur”, een frequentie van
licht, is een gebied dat reinigt, zelfhelend
is en vergeeft. Je kunt er als ziel ee n
lange tijd in verblijven, totdat er tot zelfinzicht en acceptatie van liefde is gek omen. Tijdens deze periode wordt o.a.
vaak gedacht “had ik maar”.
Door verlichting, gebed vanuit onze aar dse wereld kan er ondersteuning en verlichting door lichtwezens tot de overledene verkregen worden.
Weer volledig vanuit Goddelijke energie
levend zal deze nu rijpere ziel haar, fam ilieleden, bekenden samen met Engelen
bijstaan in hun nog aardse leven, tevens
zal zij i.s.m. de gehele Goddelijke Hiëra rchie mede zorgdragen voor de evolutie

van het mensdom, dierenwereld en de
aarde zelf.
Uiteindelijk zal de ziel weer opgenomen
worden in de Universele Goddelijke
Geest, waar uitsluitend W elbehagen en
Zegen en Liefde heerst. Dit is een beknopte uitzetting, hoe ik het zie, de weg
die de ziel maakt na op onze wereld te
zijn geweest.
Het werkelijke proces is nog complexer
en omvangrijker vooral door de emotionele beïnvloeding van de ziel, tevens het
aangaan van ziele-opdrachten en uitleven van karma. Die haar vele richtingen
doet opgaan in de reis van het aardse.
Dit alle begeleidt door Beschermengelen
en Lichtwezens en onderdeel van de
Goddelijke Macht die veel omvangrijker is
dan wij allen kunnen voorstellen.
George Kristians

KBO WORMERLAND

Wat is wetenschap?
Wetenschappers bedenken ingewikkelde
theorieën, zoeken daar bewijs voor en
denken de waarheid te vinden.
Nu de mooie warme zomer voorbij is,
hebben enkele wetenschappers uitger ekend dat het de komende winter zeer
koud wordt. Als zij gelijk krijgen, dan
staat ons de koudste winter in 100 jaar te
wachten. Een vergelijkbaar natuurverschijnsel deed zich ook al voor in de j aren 50 van de vorige eeuw en niet te vergeten de zeer strenge winter van 1963.
Ans en ik zijn toen op 6 februari hand in
hand door een dik pak sneeuw in de St.
Nicolaaskerk aan de kerkstraat te Purm erend getrouwd. Gelukkig hebben we de
foto’s nog.
Christendom en wetenschap. Het is du idelijk dat God de Schepper een veel b etere verklaring is voor ontwerpkenmerken
van de levensvormen op aarde dan een
theorie die tussenvormen vereist die door
natuurlijke selectie zijn voortgebracht.
Wetenschap is kennis vergaren, nieuwe
dingen ontdekken, enthousiasme, humor
of andere emoties waarmee je mensen

een goed gevoel kunt geven.
Alles begint bij de lach. Als je niet kan l achen, ben je er geweest.
Op woensdagmiddag 28 november neemt
de heer Jan Broekhuizen ons mee naar
de Plantage. De plantage is misschien
wel de meest gevarieerde buurt van Amsterdam. Het is ook een doorleefde buurt,
met monumenten die tot nadenken
stemmen. Waar anders vind je zulke
sfeervolle, lommerrijke straten? Dat kan
alleen in Amsterdam.
Ik voorspel u dat het een schitterende
presentatie gaat worden.
Het kerstfeest viert de KBO op woensdagmiddag 19 december. Elly Hoek vertelt het geboorteverhaal en onder muzikale begeleiding van de troubadours zi ngen wij bekende kerstliederen.
Na de pauze komen de troubadours Ina
en Nanda ons verrassen met een uitgebreid muzikaal kerstprogramma.
Tot ziens,
Jan Carel Nijdam (vz)
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KORT NIEUWS

PM rooster seizoen
2018/2019
(45e – 46e jaargang)

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

7
1
2
3
4
5

Copydatum
2 dec
10 feb
31 mrt
19 mei
7 juli
25 aug

Looptijd
12 dec – 20 feb
20 feb – 10 apr
10 apr – 29 mei
29 mei – 17 juli
17 juli – 4 sept
4 sept - ?

Contact
Als er iemand ziek is, in het ziekenhuis of
verpleeghuis is opgenomen, wilt u ons
dat dan laten weten. Zit u zelf ergens
mee en wilt u wat verder daarover praten,
dan kunt u ons bellen om een afspraak te
maken
De Pastoraatsgroep

Klaverjassen
Beste kaartliefhebbers,
We zijn weer gestart met onze vierwekelijkse kaartmiddag op de woensdag.
De volgende data zijn: 14 november, 12
december en 9 januari.
Plaats: het Achterschip van de kerk en
het begint om 13.15 uur.
Ook mannen zijn van harte welkom!
Gre en Guus

Gesprek bij de koffie
Donderdag 1 november en 6 december is
er weer een gesprek bij de koffie

Naar Rome en Assisi
Op verzoek van verschillende reisgenoten van de laatste (Petrus)Parochiereis is
er contact gezocht met TravelXL Reisb ureau Mukro om de mogelijkheden voor
een reis naar Rome en Assisi in de eerste week van april 2019 te bespreken.
Onder voorbehoud van wijzigingen is een
voorstel gemaakt.
Bezocht wordt o.a. (onder voorbehoud):
Galleria Borghese en Villa Borghese, de
Spaanse trappen en de Trevifontein naar
het Pantheon. De Santa Maria Maggiore
en de Santa Prassede basiliek, kennismaking met het klassieke Rome, de SintPieter, het Vaticaans Museum en de Sixtijnse Kapel. Reis naar Spoleto, Montefalco en Assisi, de stad van Franciscus,
wandeling door Assisi, de St. Franciscus
Basiliek, Santa Chiara Basiliek en de San
Giorgio. Stadswandeling door Perugia, de
hoofdstad van Umbrië, terug naar Assisi,
misschien via Eremo delle Carceri of de
Portiuncula.
Reissom, bij 20 deelnemers: € 916,- p.p.
o.b.v. 2-persoonskamer (onder voorbehoud). Toeslag 1-persoonskamer bedraagt: € 133,Voor meer informatie kunt u terecht bij
Peter Smit. Heeft u belangstelling, meldt
u dat dan vanaf 25 oktober 2018 per email, een briefje of telefonisch aan o ndergetekende. Graag uw naam, het aantal personen, adres en woonplaats, tel efoonnummer en eventueel e-mailadres.
Inschrijving op volgorde van aanmelding.
Ook suggesties zijn welkom. De inschrijving sluit op 15 november. Op 19 november is er een informatie- en boekingsavond bij TravelXL Reisbureau Mukro,
Heiligeweg 41, 1561 DE
Krommenie.
Hierover ontvangen de geïnteresseerden
nog nader bericht.

Ben Commandeur

Bedankt

Peter Smit, J.H. Dunantstraat 33,
1561 BB Krommenie,  075-6282517,
 pcs.smit@kpnmail.nl

Ik wil iedereen bedanken voor de lieve
kaartjes, groeten en het medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en het
herstel daarna. Ik ben nog niet zover dat
ik weer naar de kerk kan komen.
Lieve groeten van Bep Willems
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IN MEMORIAM





J OSEPH H ENDRIKUS N ICOLAAS P RANGER

M ARGREET K RAMER

Op 6 september 2018 is in het OLVGziekenhuis in Amsterdam Jos Pranger overleden op de leeftijd van 82 jaar. Jos werd
de
geboren in Zaandam als 4 kind in een
gezin van 6. Groot verdriet overkwam
hem al op 14-jarige leeftijd toen zijn zeer
geliefde moeder, kwam te overlijden.
Toen Jos groter werd zag hij in een grote
spiegel, al dansend bij de Katholieke Arbeidersjeugd, Wally Storck. Hij vroeg
haar ten dans en van het een kwam het
ander: zij trouwden elkaar op 23 februari
1963 in Amsterdam Oost. Ferry, Resi en
Stephan werden geboren. De kinderen
vertelden over hun onbezorgde jeugd in
een kinderrijke buurt in Zaandam. Ze delen mooie herinneringen aan lange zomers kamperen in Castricum, waardoor
ze allemaal gek zijn op strand en duinen.
Vader Jos hield van de natuur, van mensen en van het leven. Hij kon slecht a lleen zijn en hield van reuring om zich
heen. Jos was een levensgenieter die het
goede van het leven graag met anderen
deelde. Zijn leven lang was hij een zor gzame echtgenoot voor zijn vrouw Wally.
Heel verdrietig dat haar geest niet meer
bij machte was om het afscheid van haar
geliefde man te beseffen noch te kunnen
bijwonen. Maar hun liefde en zorg voor
elkaar was sterk. Jos kampte al vanaf
1996 met ernstig hartfalen en vaatpr oblemen. Zijn gezin, met name zijn doc hter Resi, heeft hem altijd omringd met alle zorg die zij konden geven. Niet 1x
maar inmiddels wel 5x was er afscheid
genomen van hun vader. Maar telkens
krabbelde Jos weer op. Hij wilde vorig
jaar nog naar Afrika op bezoek bij zijn
broer, maar dat bleef bij een gedachte.
Hij was trotse grootvader geworden van 6
kleinkinderen. Jos woonde inmiddels op
het Ventjagersplein. Hij wilde nog weer
ste
autorijlessen nemen, de 1
les was al
besteld. Maar helaas, de opgestoken t egenwind velde de grote sterke boom. De
kinderen zagen de berusting en overgave
al in zijn ogen. Jos had zelf zijn afscheid
al voorbereid. Met heel velen hebben wij
hem met een mooie gebedsdienst, muziek en woorden in het Crematorium, uitgeleide gedaan. Al zijn dromen naar verre landen mogen nu verenigd zijn in zijn
laatste reis naar het Paradijs van ee uwigheid. Rust zacht.

Op zondag 16 september is Margreet
Kramer overleden op de leeftijd van 67
jaar in het Hospice in Hoorn. Zij werd g eboren als oudste dochter in het gezin van
de familie Kramer die een boerderij ha dden op het Oosteinde. Twee jong overleden zusjes gingen haar vooraf, twee
broers volgden na haar. Ze was sportief
en op 16-jarige leeftijd was zij al scheidsrechter bij het voetbal. De middelbare
school volgde Margreet in Purmerend. Ze
werkte bij de belastingdienst. Op 19jarige leeftijd trouwde zij en ging naar
Zaandam. Daar werden hun 2 zonen g eboren. Het huwelijk hield geen stand en
met veel liefde en toewijding zorgde zij
voor de opvoeding van haar beide zonen.
In de zomer van 1981 gebeurde het grote
drama in hun leven toen hun zoontje
Francesco op bijna 7-jarige leeftijd verdronk. Ze verhuisde naar Hoorn, ging
werken bij een zorgverzekeraar en zor gde voor Mario. Toen Margreet op 61jarige leeftijd eerder met pensioen ging
kreeg ze kanker. Na een periode dat het
beter ging keerde de ziekte terug. Ze
werd de trotse oma van drie kleinkinderen die zij zo graag groot had zien
worden. Een grote schare van vriendi nnen en vrienden waren om haar heen,
maar veel wilde ze zelf doen en dragen.
Afhankelijk worden was moeilijk voor
haar. Haar uitvaart heeft zij zelf voorb ereid. ‘Degenen die ik liefheb verlaat ik om
diegene die ik lief had terug te vinden. ’
Haar wens was ook om in de kerk waarin
ze gedoopt is en opgroeide uitgeleide te
worden gedaan. In paradisum, ten par adijze moest als laatste gezongen worden.
Zo hebben we haar begeleid naar de begraafplaats in Zaandam, naar het graf
van Francesco in het geloof dat zij thuis
mag komen bij hen die haar lief waren en
bij God die omziet naar de ander, dus
ook naar Margreet.
Matthé Bruijns
pastor

Ria Casalod
pastor
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R OB F LORIS

R IA B IEN -M AK

Vrijdag 21 september is Rob Floris overleden op de leeftijd van 70 jaar. Hij vormde de derde generatie in het bedrijf waar
hij jarenlang directeur was en de verhuizing naar het Noorderveld meemaakte.
Lang geleden leerde hij José Kaskes
kennen en uit hun liefde werden een
dochter en een zoon geboren. Al weer
heel wat jaren wonen ze in OostKnollendam op de drie- sprong van de
Zaan, de Tapsloot en de Knollendammervaart met naast het huis een steiger voor
de boot. Heel lang hebben Rob en zijn
gezin gezeild. Door de ziekte in de afgelopen jaren werd het zeil vervangen door
een motor. De beste motivatie om te
gaan studeren was in de vakantie stenen
stapelen, dat gold voor de verschillende
generaties Floris. Door veel avondstudie
ontwikkelde Rob zich. Daarnaast was er
ook ruimte voor andere maatschappelijke
activiteiten, onder andere het penningmeesterschap van de Zeilvereniging De
Onderlinge. Vele mooie herinneringen
aan drukke, maar welbestede tijden werden in de uitvaartdienst door een groot
aantal sprekers aangehaald. Vakanties,
skiën, zeilen, vriendschappen, en de
kleinkinderen die een bijzondere plaats in
zijn leven hebben gekregen.
Op de vooravond van de uitvaart maakten honderden mensen gebruik van de
gelegenheid om te condoleren en een
kaarsje aan te steken. Op een prachtige
warme nazomermiddag hebben we Rob
in een stoet van bloemen begeleid naar
zijn laatste rustplaats.
Je was een voorbeeld,
een doorzetter en positief in het leven.
Altijd voor je doel, maar nu moest je toch
opgeven.
De zaak was je alles, maar je gezin stond
bovenaan.
Je zal altijd bij ons blijven, ook al ben je
weggegaan.
Wij gaan nu verder op de wijze die jij ons
hebt gebracht.
Vaarwel en rust nu zacht.’
schreef zijn familie op de rouwcirculaire.

Op 9 september is Ria Bien-Mak rustig
ingeslapen. Geboren en getogen in Wormer groeide ze op, ging naar de Mari aschool, toentertijd nog een meisjesschool
gerund door de nonnen. Ze was leergierig en wilde graag doorstuderen, maar
doordat haar moeder stierf, achtten de
nonnen het beter dat ze naar de huishoudschool ging, zodat ze voor haar v ader kon zorgen. Dat advies heeft Ria hen
heel lang kwalijk genomen, maar het
element van het geloof, omzien naar de
ander, heeft er niet onder geleden.
Ongeveer 7 jaar geleden begon de vergeetachtigheid op te spelen en werd het
actieve leven en de contacten, ondanks
de liefdevolle verzorging van haar man
Theo, steeds moeilijker. Tenslotte, zo
vertelden haar dochters, was ze op, zowel lichamelijk als geestelijk.
Haar dochter Annemarie omschreef h aar
als volgt:
“De gesprekken die we altijd samen ha dden veranderden de afgelopen jaren.
Door je ziekte werden ze minder die pgaand van aard en soms was je iets vergeten wat al was verteld maar ondanks
dat bleef je altijd betrokken bij ons leven.
Jouw man, je kinderen en je kleinkinderen waren alles voor je. W ij, en ik denk
dat ik ook voor Ellen en W alter mag
spreken, hebben dankzij jou en papa en
jullie liefde voor ons en voor elkaar, een
prachtige, onbezorgde jeugd gehad.
Je was vroeger misschien niet een echte
knuffelmoeder, hoewel dat veranderde
toen we ouder werden, maar jouw enorme, onvoorwaardelijke liefde heb ik altijd
gevoeld.
Ondanks het feit dat jij geen gemakkelijke jeugd hebt gehad was je altijd goed
gehumeurd, humoristisch en had je een
flinke dosis zelfspot. Thuis was het geze llig. Maar je was ook heel sociaal: je hebt
jarenlang maaltijden voor tafeltje dekje
gereden, bloeddonor geweest, met collectebussen gelopen en weekendjes weg
geweest met gehandicapten.”
Opvallend was dat zowel de dochters als
kleinkinderen Ria’s imitatie van een ho lbewoner benoemden. Dat moet ongeëvenaard zijn geweest. Die act zullen ze zeker missen, maar de herinnering eraan
zal ongetwijfeld een dierbare glimlach
ontlokken. Dat zij moge rusten in vrede.

Matthé Bruijns
pastor

Frans Hofstra
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IN MEMORIAM





H ANS VAN E RVE

R IEKIE A NDRINGA -V AN DEN A KKER

Vrijdag 5 oktober is Hans van Erve overleden thuis aan de Kalander. Hij is maar
60 jaar geworden.
Hij werd geboren in Den Bosch en als
jongen zong hij mee in het knapenkoor
van de kathedraal van St. Jan. Later verhuisde hij naar Limburg en ging werken
in de reiswereld. Onderweg op een vlie gveld leerde hij Kitty van Heerwaarden
kennen. Zij woonden in Spanje en op
Gran Canaria en toen hun zoon op komst
was kwamen ze naar Nederland, naar
Wormer. Hans heeft voor diverse maatschappijen gewerkt om vakantiereizen in
te kopen. Met grote passie en scherp op
de prijs deed hij dat. Spanje, Oostenrijk
en Duitsland waren zijn werkterreinen.
Vele contacten heeft hij daar gedurende
al die jaren opgedaan. Een meertalig gezelschap was ook in de uitvaartdienst
aanwezig. Veel was hij daarom ook van
huis, maar als Hans thuis was dan was
hij betrokken en organiseerde van all es.
Mooie herinneringen over vakanties en
uitjes zijn er en in vele verhalen werd er
vanuit de familie over verteld. Anderhalf
jaar geleden werd er kanker bij hem ontdekt. Optimistisch en met wilskracht ging
hij het proces in en werkte zo veel mogelijk door. Begin augustus ging het niet
meer, hij werd opgenomen en door de
behandeling kreeg hij een dwarslaesie.
Hij ging naar huis. Vele mensen bezoc hten hem en hij gaf zijn wensen aan voor
zijn afscheid. Hans heeft thuis ook het
sacrament van de zieken ontvangen.
‘Amigos para siempre’, stond er boven de
aankondiging van zijn overlijden, ‘vrie nden voor altijd’. In de uitvaart hebben we
geluisterd naar muziek die over grenzen
van plaats en tijd gaan. W e hebben gehoord de woorden van Jezus die spreekt
over het Vaderhuis als een plaats waar
ruimte is voor velen. Niet in de zin van
kwantiteit alleen, maar ook in diversiteit
van mensen van allerlei pluimage. In de
uitvaartdienst kon men op een ‘kofferlabel’ een tekst schrijven ter herinnering.
Een vliegtuig die de opgaande zon tegemoet vliegt, zo hebben we Hans losgelaten in het vertrouwen dat hij nu mag zijn
‘all-inclusive’ bij God.

Op 22 september is geheel onverwacht
Riekie Andringa-van den Akker op 76jarige leeftijd overleden. Na het overlijden
van haar man Pier probeerde ze het leven weer op te pakken. Ze was ook een
belangrijke spil in de familie Andringa.
Als moeder en oma kon ze genieten van
haar kinderen en kleinkinderen.
Riekie was een trouwe bezorgster van de
PM rondom de Nieuweweg.
7 Jaar na het overlijden van Pier begon
ze hem al meer te missen, ze voelde zich
moe.
Die vrijdag heeft ze (voor het laatst) haar
zoon uitgezwaaid voor een fietstocht door
de Ardennen. Haar dochter kreeg de andere dag geen gehoor. In die nacht heeft
het ze het aardse leven achter zich gelaten op weg naar haar geliefde Pier.
Dat ze samen mogen rusten in vrede.
Ellie Hoek-Nooij

Matthé Bruijns
pastor
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ROOSTERS

Oktober
Zondag 28 oktober 10.00 uur
30ste zondag door het jaar

Caeciliakoor

Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor R. Casalod

Deurcollecte: voor de Jeugd

Uitdankbaarheid voor een 60-jarig huwelijk van Toon en Annie VermeulenAmmeraal
Overleden familieleden Vermeulen
Overleden familieleden Ammeraal
Henk W alta
Gerard Heine
Gerard van der Pal
Nico van Diepen
Noby W arbout-W illems
Jaap Zijp, Annie Zijp-Graas
Steun voor het gezin

November
Vrijdag 2 november 19.30 uur
Maria Magdalenakoor

Pastor Jaap Jonker
Dick Rozemeijer
Ouders Boerlage-Piet
Jan en Gre Konijn-Boerlage
Tiny Ammeraal-Hessels
Maarten van ’t Veer
Ben Schipper
Alex van Ammers
Piet Sombroek
Gerard Heine
Onze dierbare overledenen

Allerzielen
Gedachtenisviering
Voorganger: Pastor R. Casalod

Zondag 4 november 10.00 uur
31ste zondag door het jaar

All Ages

Viering onder leiding van een parochiaan
Voorganger: Mw. Ineke Hendriks
Themaviering

Dick Bakker
Cas van ’t Hoff
Ouders W illems, ouders Martens
Kees Bentvelzen
Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes
Pastor Jaap Jonker

Deurcollecte: voor de Oecumene

Zondag 11 november 10.00 uur
32ste zondag door het jaar

All Ages

Gezinsviering over Sint Maarten
Woord- en communieviering
Voorganger: pastor Matthé Bruijns
Deurcollecte: PM

12.00 uur: Doop Samuel Meulebeek

Pastor Jaap Jonker
Herman Meijer
Ouders de Leeuw-van Baarsen
Ouders Meijer-W amelink
Overleden fam. W itteveen-Schavemaker
Ouders v.Schagen-Hofland, Nicolientje
Bertus Grandiek
Jaap en Carla de Vos
Ouders Klos-Nielen
Ellie Meijer-Kleij
Juul Nooij-van der W iel
Harry Hanou
Jan Blom

Dinsdag 13 november 16.30u Torenerf
Woord - gebed en Tafel
Voorganger: dhr. Ben Commandeur
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ROOSTERS

November
Zondag 18 november 10.00 uur
33ste zondag door het jaar

Caeciliakoor

Viering onder leiding van een parochiaan
Voorganger: dhr. Ton van Overbeek

Deurcollecte: Caritas

11.45 uur: Doop Elise Sikkes
Zondag 25 november 10.00 uur
34ste zondag door het jaar
Christus, Koning van het heelal

Caeciliakoor

Eucharistieviering
Voorganger: Pastor N. Kerssens

Deurcollecte: Kosten eredienst
Dinsdag 27 november

16.30u

Anita Floris-Botman
Rie Meijer-Fens
Noby W arbout-W illems
Piet Heijne en overleden familieleden
Ouders Bentvelzen-Mijnen
Netty Sjouw-Peters
Zita Bentvelzen-Dopstra
Leny Butter-Konijn
Aad Rozemeijer
Cees Meijer
Gijs v/d Meer, Jans v/d Meer-Meijer
Bets van der Pal-Oudt
Ria Meijer-Zuidinga
Margaretha Leliveld
Jan W illem Steensma
Annie Ootes-Braak
Gré Floris-Grandiek
Theo Huijgen
Gerard van der Pal
Tony Piet-Beerlink
Tiny Goedhart

Torenerf

Woord en gebed
Voorganger: dhr. Cees Beumer
Woensdag 28 november 19.00 uur
Adventsvespers
Voorganger: Ds. Ben de Boer

Doopsgezinde vermaning
Dorpsstraat 371

December
Zondag 2 december 10.00 uur
1ste zondag van de Advent

All Ages

Woord- en communieviering
Voorganger: Diaken J. Hoekstra
Deurcollecte: Ouderen kerstmiddag (OKM)

Woensdag 5 december 19.00 uur
Adventsvespers
Voorganger: Ds. Bart Vijfvinkel
Zondag 9 december 10.00 uur
2de zondag van de Advent

Caeciliakoor

Eucharistieviering
Voorganger: Pastor F. Bunschoten
Deurcollecte: Onderhoud terrein en gebouwen

Pastor Jaap Jonker
Ouders W illems, ouders Martens
Cas van ’t Hoff
Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes
Gerard Heine
Co W ever-Van der Weiden
Overleden fam. W itteveen-Schavemaker
Henk Cornelissen
Marij Mooij-Baas
Margaretha Kramer
Doopsgezinde vermaning
Dorpsstraat 371
Kees Al
Ouders Neeft-W estra en Wim
Jaap en Carla de Vos
Aad Rozemeijer
Gre Breeuwer-Noom
Ouders Bentvelzen-Mijnen
Netty Sjouw-Peters
Zita Bentvelzen-Dopstra
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ROOSTERS

December
Dinsdag 11 december 16.30 Torenerf
Woord en gebed
Voorganger: de heer Cees Beumer
Woensdag 12 december 19.00 uur
Adventsvespers
Voorganger: Pastor Piet van Veelen
Zondag 16 december 10.00 uur
3de zondag van de Advent

Doopsgezinde vermaning
Dorpsstraat 371

All Ages

Woord-en communieviering
Voorganger: Pastor M. Bruijns
Deurcollecte: Adventsactie

Jaardienst Herman Meijer
Dick Bakker
Noby W arbout-W illems
Leny Butter-Konijn
Gerard van der Pal
Pastor Jaap Jonker
Jan Butter en overleden familieleden
Rie Knijn-Groen
Annie Ootes-Braak
Theo Timmer-Berts Timmer-Ootes

*enthousiaste herinnering*enthousiaste herinnering*enthousiaste herinnering*

ALL AGES

Kerst-cd
Apetrots zijn wij, dirigent, muzikanten en zangers/zangeressen
van All Ages op onze kerst-cd.
Zoals eerder vermeld in de PM en de
Nieuwsbrief wordt deze cd verkocht voor
de prijs van € 10,00 per stuk.

Het is echt een mooi cadeautje voor bijvoorbeeld 5 december of voor onder de
boom. We weten zeker dat u van de
sfeervolle kerstklanken zult genieten.
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ROOSTERS
Datum
Zo. 28 okt.

Kosters
Lezers en lezeressen
Koffie-schenkers
P.van Diepen
George Kristians
G. Bijvoet en L. Graas
6421282
Vr. 2 nov.
Kosters
eigen lezers
A Oudejans en G. van Blokland
allerzielen avondwake
Zo. 4 nov.
P. Kramer
Elly Hoek
T. Heine en T. de Best
6427234
Zo. 11 nov. K. Bank
Eigen lezers
C. Korver en I. Korver
0652408011
Zo. 18 nov. C van Vliet
Piet Kramer
R. Noom en J. Vreeswijk
6425539
Zo. 25 nov. P. van Diepen
Trees W alta
L. Konijn en J. Bank
6421282
Zo. 2 dec.
A de Haas
Liesbeth Patist
G. Bijvoet en L. Graas
6424569
Zo. 9 dec.
K. Bank
Rob Berkhout
T. Heine en T. de Best
0652408011
Zo. 16 dec. H. Beenen
Kirsten Vredevoort
C. Korver en I. Korver
6423458
Kosters: bij verhindering graag onderling ruilen. Co ördinatie: Paul Kramer (6427234)
Lezers en lezeressen: Bij verhinderding graag onderling ruilen en doorgeven aan Gerard
Commandeur (6425356). Coördinatie: Annelies van Rooijen (6424047).

Oproep
Er wordt dringend gezocht naar nieuwe mensen die koffie willen schenken na de zondagvi ering. U kunt zich melden bij Trees W alta  075-6421616.

Bloemschiksters
26 okt
2 nov
9 nov
16 nov
23 nov
30 nov
7 dec
14 dec

A. Oudejans en V. Plas
T.v.Haaster en T. Koelemeijer
M. Hooijschuur en T. Heine
A.v.Diepen en G. Meijer
A. Oudejans en V. Plas
T.v.Haaster en T. Koelemeijer
A.v.Diepen en G. Meijer
A. Oudejans en V. Plas

Kerkwerk(st)ers
Groep A: Do. 8 november om 13.30 uur
Corrie Schavemaker
Henny van Druten
Tiny van Vliet
Cor Bijvoet
Jaap Conijn
Tineke Schuitemaker
Ina van Kleef
Tiny van Diepen

Groep B: Do. 13 december om 13.30
Frans Dijkstra
Hetty Dijkstra
Suze Korver
Erica Feenstra
Jan Selie
Wil Keijer
Jaap Braan
Dea Schoenmaker
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WEEKEND-AUTORIJDERS
Mw. M.H. Alt (6423343); mw. M.N. Wagemans (6287447),) en
dhr. N. Ootes (06-12390017) allen in de hal van Torenerf.
Zo 28 okt
Vr 2 nov 19.30 uur
allerzielen
Zo 4 nov
Zo 11 nov
Zo 18 nov
Zo 25 nov
Zo 2 dec
Zo 9 dec
Zo 16 dec

Mw. T. de Best
Mw. A. Oudejans
(ook mevr.Steensma)
Mw. L. Hazes
Mw. B. vd Berk
Dhr. H. Beenen
Mw. T. de Best
E. de Metter
Mw. A. Oudejans
Mw. L. Hazes

6427270
6423388
6424555
6421417
6423458
6427270
6423700
6423388
6424555

mw. B. Willems (6423281),
mw. Steensma-Heijne (6423338, beiden in hal Torenerf
Mevr. J. Witteveen(6421558) Dorpsstraat 169
Attentie: Mevrouw Witteveen en mevrouw Willems rijden tot nader bericht NIET mee!
Zo 28 okt
Vr 2 nov 19.30 uur
allerzielen
Zo 4 nov
Zo 11 nov
Zo 18 nov
Zo 25 nov
Zo 2 dec
Zo 9 dec
Zo 16 dec

Mw. K. Vredevoort
Mw. A. Oudejans

6423273
6423388

Mevr. I. van Kleef
Dhr. Th. van Putten
Dhr. H. Kleij
Dhr. F. Hofstra
Mw. K. Vredevoort
Dhr. Th. van Putten
Fam. De Graaf

6425259
6421501
06-51348236
6423557
6423273
6421501
06-12520978

Mw. R. van Hoff, Koningsvarenstraat 282 (flat, tel. 6421007);
mw. G. Rozemeijer, Mariastraat 6 (6424144) en mevr. J. Hoek Torenplein 27 (642 3319)
Zo 28 okt
Vr 2 nov 19.30 uur
allerzielen
Zo 4 nov
Zo 11 nov
Zo 18 nov
Zo 25 nov
Zo 2 dec
Zo 9 dec
Zo 16 dec

Mw. R. Noom
Mw. M. van Zanten

6423504
6424325

Mw. J. Vermeulen
Dhr. G. Kristians
Mw. M. van Zanten
Mw. P. Tuijn
Mw. R. Noom
Mw. J. Vermeulen
Mw. M. van Zanten

6421573
6423408
6424325
0610875339
6423504
6421573
6424325
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WERKGROEPEN/COMMISSIES/OVERIGEN

Online Nieuwsbrief:
Femke Rijs en W illy Klijn
: nieuwsbriefmmwormer@gmail.com

Stichting Evenementen Wormer:
Secr. mw. Geerie Butter-Voorn
Oosteinde 98,  6423919

Project-jeugdkoor: Vacant
Info: Karin Conijn-Korver,  6424977
: rolkaconijn@planet.nl

Onderhoudsgroep (woensdagmorgen):
dhr. Nico Kenter,  6423241

Koor All Ages:
: allages@live.nl
St. Caeciliakoor:
mw. Attie Heijne-van Klooster,
Dorpsstraat 306,  6423976
: a.heijne-vanklooster@quicknet.nl
Maria Magdalenakoor:
Mw. Bep van Overbeek-de Leeuw,
Oosteinde 61,  6421324
mw. Attie Heijne-van Klooster,
Dorpsstraat 306,  6423976
Kosters:
dhr. Paul Kramer,  6427234
Lezers:
mw Annelies van Rooijen,  6424047
Koffieschenkers:
Mw. Trees Walta,  6421616
Weekendautorijders:
Mw. F. Kramer,  6427234
Kerkwerken:
mw. Corrie Schavemaker-Conijn
Kollergang 2,  6424836
Communiekatechese:
mw. Kirsten Vredevoort-van Putten,
 6423273,
: kirsten.vredevoort@gmail.com

Stuurgroep Vorming en toerusting:
mw Liesbeth Patist-Dupon
Roerdompstr 6,  6421111
Parochie-administratie:
mw. Corrie Schavemaker-Conijn
Kollergang 2,  6424836
Caritas IPCI Zaanstreek :
Dhr. Gerard Schavemaker, secretaris
Kollergang 2,  6424836
secretaris@ipci-zaanstreek.nl
Caritas Maria Magdalena Wormer
Mw. Patricia Beenen-Schlatmann
Oosteinde 59,  6423458
: patriciabeenen@zonnet.nl
Seniorenbond KBO:
dhr. Gerard Commandeur (secretaris)
Koningsvarenstraat 194, 6425356
Zonnebloem:
Dhr. Piet Jongh
Wollegrasstraat 27,  6425276
Kookgroep ’t Klepeltje
mw. Leny W agenaar
Mariastraat 26,  6703469
Barbara uitvaartvereniging,
Secr. mw. Ingrid de Haas-Thoma
Kees Jongensstraat 19, Tel: 6424569
: info@uitvaartbarbarawormer.nl

Woorddienstgroep:
dhr. Ben Commandeur,
Koningsvarenstraat 194,  6425356
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GEZELLIGE MIDDAG OP TWEEDE KERSTDAG

OUDEREN-KERSTMIDDAG
Net als voorgaande jaren willen wij, de jongeren van de OKM, weer een gezellige mi ddag organiseren voor alleenstaande ouderen uit Wormer, Jisp, Wormerveer en omg eving.






Koffie met wat lekkers
Heerlijke lunch
Bingo en spelletjes
Muziek

Om 11.30 uur verwachten wij u in ’t Achterschip van de Maria Magdalenakerk, Dorp sstraat 351 in Wormer. De middag zal ongeveer om 16.00 uur afgelopen zijn. Als u dit
feest met ons wilt meevieren, dan kunt u zich tot uiterlijk 10 december opgeven, zodat
wij weten hoeveel mensen wij kunnen verwachten.
U kunt een briefje ingooien bij Kevin Bank – Kokerstraat 28
Of u kunt bellen naar Susanne Mol – 06-42654400 *
*(maandag t/m vrijdag van 18.00-22.00 en in het weekend)
VOL = VOL dus reageer op tijd!
U mag natuurlijk altijd iemand meenemen die net als u ook alleenstaand is. W el zouden
wij het op prijs stellen als u dat dan even aan ons doorgeeft. Mocht u niet in de gelege nheid zijn om zelf vervoer te regelen, dan kunt u dat op het onderstaande briefje kenbaar
maken.
e

Wij hopen u te zien op 2 kerstdag!
Vriendelijke groeten, de organisatie OKM

Naam :
Telefoonnummer :
Adres :
Ik heb wel/geen vervoer nodig*
Ik heb wel/geen rollator*
*doorhalen wat niet van toepassing is
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VAN DIJK
TRUST & KNOWLEDGE
Uw vertrouwde opticien in Wormer

HIER KAN UW ADVERTENTIE STAAN!!

 STAAL, R.V.S. EN
ALUMINIUMBEWERKING
APPARATENBOUW
REPARATIE EN
ONDERHOUD
LEIDING- EN
INSTALLATIEWERK

Industrieterrein Westerveer
Veerdijk 2, 1531 MS Wormer
tel. 075 628 08 91
fax 075 628 56 16
info@conijnmetaalbewerking.nl
www.conijnmetaalbewerking.nl

- Bouwmaterialen
- Hout- en plaatmateriaal
- IJzerwaren - gereedschappen
- Dak- en installatiematerialen
Bouwcenter Floris
Vlasblomweg 24
1521 PW Wormerveer
075 - 6478989
info@bouwcenterfloris.nl
Bouwcenter weet hoe ‚t werkt

Internet correspondenten voor u
Geen stressvolle momenten meer.

Plaats hier uw advertentie!

Bieden o.a. hulp bij alle aanvragen, opzeggingen,
internet formulieren invullen, veranderen van
zorgverzekering, bestellen van hulp- en
verbandmiddelen en bankzaken.
Bel gerust 06-40752632
Met voicemail of stuur e-mail
Naar dhe@online.nl
BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

A. KASKES
SINDS 1838

DORPSSTRAAT 94- WORMER
TEL. 075 – 6421241
FAX: 075-6425531

BEENDERS
STUKADOORS
EN GEVELISOLATIE B.V.
Wand- en plafondafwerkingen, Sierpleisters,
Gevelisolatiesystemen
Bruynvisweg 28, 1531 AZ Wormer
Tel.: 075-6400780 Faxnr : 075-6400988
Internet: www.beendersbv.nl

Hier kan uw advertentie staan!!!
www.somass.nl

BOUWBEDRIJF SOMASS
Specialisten in restauraties en replica’s

Plaats hier uw advertentie!

