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Adventvespers

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: woensdag
28 november zullen we de 1e kaars ontsteken.

Kerstbomenactie 2018

Ook dit jaar is er vanuit de gezamenlijke kerken weer een kerstbomenactie op
touw gezet, de opbrengst is weer bestemd voor het jeugdwerk van de
werkgroep “Kop Op”. Afgelopen jaar is er weer een grote groep kinderen
betrokken geweest bij de Sport en Spel dagen in de eerste week van
de zomervakantie. Het blijkt een succesformule te zijn, gelet op het aantal
deelnemers. Het bereik gaat verder dan alleen maar Wormerveer want ook
kinderen uit Krommenie en Wormer konden we welkom heten. Veel ouders van
de kinderen waren aanwezig en dan raak je daar toch mee in gesprek. Mooie
gelegenheid om het over de zin van het leven te hebben, echt heel
waardevol. Dit jaar waren er zo’n 70 kinderen, het eerste jaar ongeveer 30
kinderen, het tweede jaar ca. 45 en nu dan 70! Geweldig, mede dankzij uw
bijdrage door een kerstboom te bestellen of één te sponsoren, welke we dan
namens u mogen weggeven aan hen die dit niet kunnen betalen. Vorig jaar zijn
er zo’n zes gezinnen voorzien van een kerstboom. Ik kan u vertellen dat dat

een feest is om dan die blije kinderen te zien en de ouders te horen met “dan
hebben we toch een kerstboom, heel hartelijk dank meneer”. Mooi om dat
namens jullie te mogen doen. Zondag 25 november en zondag 2 december
liggen er weer intake lijsten achter in de kerk voor het bestellen van de bomen.
Die kunnen dan op 8 december afgehaald kunnen worden. U kunt ook
een sponsorboom bestellen die wij dan geven aan een gezin. U kunt uw
bestelling ook telefonisch doen bij Jaap Andrea 06-20100013. De boom heeft
u dan 8 december in huis. Nu al vast bedankt voor uw bestelling, namens de
werkgroep “Kop OP” en de kinderen welke deelnemen aan de Sport en Spel
dagen.

Gezinsviering Sint Maarten 2018

Op 11 november kwamen wij bij elkaar in een goed gevulde Maria
Magdalenakerk voor een gezinsviering. Natuurlijk was het thema op deze dag
Sint Maarten!
Er waren kinderen uit Wormer, maar ook van ver daarbuiten. De kinderen
hadden hun lampionnetjes meegenomen en mochten deze natuurlijk uitgebreid
laten zien.
Daarnaast hoorden we een verhaal over een rijke man en een arme vrouw. Dit
verhaal ging over het weggeven van wat je kunt missen.
Het verhaal van Sint Martinus mocht niet ontbreken, die zijn mantel deelde met
een arme man. Ook werden er passende liedjes gezongen. We kijken terug op
een mooie viering.
Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de kerstgezinsviering in volle gang.

Gospelkoor Revival met "The Young Messiah"
Concert in de Maria Magdalenakerk in Wormer

Naar aanleiding van het grote succes vorig jaar met The Passion gaat Revival
uit Zaandijk nu de uitdaging aan met de opvoering van The Young
Messiah. Tom Parker’s wereldberoemde bewerking van Händel’s
meesterwerk. De ‘Young Messiah’ van Tom Parker is voor veel mensen in
Nederland en daarbuiten een begrip. Want de Engelse componist heeft met zijn
moderne bewerking van Händels ‘Messiah’ oratorium zeer populair gemaakt.
Met behulp van koor, band en solisten wordt u meegenomen in het verhaal.
Geniet van prachtige liederen als “Every Valley”, “Unto Us A Child is Born”, “I
know that My Redeemer Liveth” en het majestueuze “Halleluja", zeker
bij iedereen bekend! Wederom een spektakelstuk met licht en geluid. Het
geheim van de ‘Young Messiah’? Het is zonder twijfel één van de meest
aansprekende projecten die met zang en tekst de boodschap dichter bij
mensen heeft gebracht.
Datum: 23 én 24 november
Tijd : 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Kosten: Kaarten à € 16,00 inclusief consumptie
Kinderen t/m 12 jaar € 7,50
in de v.v.k. bij Foto Weenink/Goedheer, Dorpsstraat 34a, Wormer
Reserveren: telefonisch: 075-6423388, 075-6421282
via mail: concertmmwormer@gmail.com
restant kaarten aan de zaal € 18,-.
Info: www.concertenwormer.nl of www.revivalweb.nl

Ouderenkerstmiddag OKM
Net als voorgaande jaren wordt er door jongeren op Tweede Kerstdag een
gezellige middag voor alleenstaande ouderen uit Wormer, Jisp, Wormerveer en
omgeving georganiseerd. Wij nodigen u uit voor een middag met koffie en wat
lekkers, een heerlijke lunch, bingo en andere spellen en vrolijke muziek.

De middag is in het Achterschip van de Maria Magdalenakerk en begint om
11.30 uur op Tweede Kerstdag. Het duurt tot 16.00 uur. Wilt u dit feest
meevieren, dan kunt u zich opgeven met het aanmeldingsformulier dat in de
PM staat tot 10 december bij Kevin Bank (Kokerstraat 28) of 's avonds of in het
weekend bellen met Susanne Mol (06 - 42654400).

Diaconale Zondag 18 november
Op zondag 18 november 2018 was er in samenwerking met de
Caritasinstellingen in de Zaanstreek een actie voor de Voedselbank

Zaanstreek.
Kerkgangers was al een week eerder gevraagd om op 18 november houdbare
producten mee te nemen. De actie was zeer geslaagd. Er werden alleen in
Wormer al maar liefst zes kratten gevuld! Daarnaast werd er nog een flinke
hoeveelheid geld bij de deurcollecte opgehaald. Het bedrag hiervan is nog niet
bekend, maar het ‘ritselde’ aardig van de biljetten.
Hartelijk bedankt allemaal voor jullie gulle gaven.

Kerst CD All Ages
Het kan u bijna niet ontgaan zijn: Afgelopen winter heeft All Ages een CD
gemaakt met kerstliederen.
Deze CD is zeer het aanbevelen waard en voor €10,- te bestellen door een
mail te sturen met uw naam en het aantal cd's.

Oproep
Bovenaan onze nieuwsbrief prijkt een foto van onze mooie kerk.
Wij zijn op zoek naar een liggende foto (landscape), die zou nog beter passen
in de lay-out van onze nieuwsbrief. Als u een foto heeft die we mogen
gebruiken voor de nieuwsbrief, zijn we heel blij als u hem wilt insturen naar
nieuwsbriefmmwormer@gmail.com.
Alvast bedankt, namens de redactie.

Liturgieplanning
Zondag 25 november 10.00 uur Maria Magdalenakerk
Eucharistieviering met Kapelaan Nico Kerssens en Caeciliakoor

Dinsdag 27 november 16.30 uur Torenerf
Woord- en gebedsviering met Dhr. Cees Beumer

Woensdag 28 november 19.00 uur Maria Magdalenakerk
Adventvespers met. Ds. Ben de Boer

Zondag 2 december 10.00 uur Maria Magdalenakerk
1e Zondag van advent met Diaken Jeroen Hoekstra en All Ages

Woensdag 5 december 19.00 uur Maria Magdalenakerk
Adventsvespers met Ds. Bart Vijfvinkel

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 9 januari 2019

