P.M.
(Parochiële mededelingen)

Maria Magdalena Parochie
Wormer

Kerstmis 2018
12 december 2018 – 20 februari 2019

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

Lid:

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
vacature
dhr. Martin van Druten,
Talingstraat 17, 6423269

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

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 20 februari – 10 april 2019 uiterlijk 10 februari 2019 (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

Hoor de wind waait door de bomen…
Hoor de wind waait door de bomen,
hier in huis waait zelfs de wind.
Zou de goede Sint nog komen
nu hij het weer zo lelijk vindt?
Het was weer zo ver: Sinterklaas, en we
vierden het feest van de goedheiligman.
Een feest goed voor de kinderen en de
economie in deze duistere, bijna winterdagen. Aan het begin van de Advent
wachtend op uitkomst, op de komst van
het licht, ziedaar, een lichtpunt: Sinterklaas. Nicolaas, wiens naam betekent: hij
die het volk overwint. Of: het volk overwint. In de kern een historische figuur en
een combinatie van Nicolaas van Myra en
Nicolaas van Pinara, allebei uit KleinAzië, het huidige Turkije. Zo’n 1600 jaar
geleden leefden zij. Nicolaas staat model
als redder, verlosser, als brenger van
heil. Oude verhalen vertellen ons: op het
moment van het haast onafwendbare
noodlot brengt Sinterklaas een wending
ten goede. Doodarme meisjes krijgen de
noodzakelijke bruidsschat. Vermoorde
jongetjes worden tot leven gewekt en
zeelieden worden door hem van de ondergang gered. Lang geleden heeft Sinterklaas veel voor de mensen gedaan.
Terecht vieren wij dus ieder jaar zijn verjaardag in de vorm van een spel, waarin
hij bij de kinderen komt. Dit spel is geen
spelletje. Nee, het heeft diepgang. Er is
sprake van geheimzinnigheid, van verwachting en verrassing. W ie zo Sinterklaas viert met kleine en grote kinderen,
viert in een spel de overwinning van het
goede op het kwade, van het licht op de
duisternis.
Sint Nicolaas: we vieren zijn feest niet
omdat hij de vervuller is van alle mater iele wensen, maar omdat hij staat voor alle onverwachte goedheid en redding die
je kunt ontmoeten in je medemensen. Zo
is hij in de Advent de voorbode van Jezus
Christus, redder bij uitstek van kinderen
klein en groot in donkere dagen. Mens bij
uitstek in wiens goedheid God aan het
licht komt.
Advent, tijd van verwachting, maar geen
tijd van rustig afwachten. Het lied van de
Adventsheilige Sinterklaas, die vreemde-

ling uit Turkije inspireert mij tot een
nieuwe tekst:
Hoor de wind, de bevrijdende Geest van
God, waait door de bomen,
hier in huis waait zelfs die wind,
maar zou de goede, heilige Messias wel
komen
nu hij het weer zo lelijk, zo woestijnachtig
bij ons vindt?
‘Ja hij komt! Bereid zijn weg!’ horen wij
de profeten roepen in onze Adventsvi eringen, als wij maar doen wat onze handen vinden om te doen.
Het Sinterklaasfeest is een spel. Sinterklaas lijkt misschien wel op je buurman,
maar we twijfelen niet aan zijn bestaan,
want hij is de vleesgeworden goedheid,
een echte goedheiligman.
Zo is ook de Advent een spel, een heilig
spel. Het is geen tijd van gelaten afwac hten tot het als vanzelf wel Kerstmis wordt.
Terwijl we ondertussen de kerststal van
zolder halen, de boom optuigen en ons
afvragen: ‘wat zullen we eten en wie vragen we te gast?’ Nee, we spelen het spel
van het gespannen opwachten van de
Messias. Komt hij wel? Of niet? Maar hij
komt alleen als wij in deze woestijn, die
het leven voor veel mensen is, de weg
die zij moeten gaan, die wij met elkaar
moeten gaan, ontdoen van obstakels. We
verzetten bergen, we vullen de gaten in
de weg met gerechtigheid, opdat ni emand zal struikelen. En onder het werken
aan de weg als echte wegwerkers zingen
wij om de moed er in te houden, soms
tegen beter weten in, maar toch en met
een knipoog naar Sinterklaas: ‘hij komt,
hij komt, de blijde dag is daar!’
Zo gaan wij op weg naar Kerstmis. Het
feest van de geboorte van redder Jezus
uit de schoot van zijn moeder Maria. G eboren uit de barmhartigheid van God o pdat ook wij barmhartige mensen worden.
Omwille van licht en leven voor velen d ie
nu nog in duisternis leven!
Ko Schuurmans,
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.
P ASTORAAL
Pastor Nico Kerssens zegt prettig ontvangen te zijn in alle parochies.
Voor het nieuw te vormen bestuur zijn de
eerste stappen gezet. Het streven is om
voor maart 2019 een nieuw gezamenlijk
bestuur voor de hele regio te vormen.
In Wormer is op 11 november een mooie
Sint Maarten gezinsviering geweest. Veel
communicantjes van afgelopen jaar vanuit de hele Zaanstreek hebben met hun
lampion hieraan deel genomen.
F INANCIËN
Er zijn wat strubbelingen in de communicatie met het bisdom rondom de financiele afdracht. W e wachten met onduidelijke

betalingen richting bisdom totdat er helderheid is.
G EBOUWEN
Voor de verkoop van de kerken van OLV
Geboorte W ormerveer en de Martelaren
moet per parochie een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd worden waarin alle
aanwezige objecten (van kandelaar tot
hoofdaltaar) opgenomen zijn. Voor deze
inventarisatie is contact opgenomen met
specialisten van het Catharijne Convent,
zij gaan onze parochies hierin ondersteunen.
Marga Breed
secretaris

KORT

NIEUWS

Boekenmarkt
Krommenie wordt voortgestuwd in de
vaart der volkeren met een jaarlijkse
kerstmarkt. Vele mensen schuifelen dan
door het centrum. Om hen ook met de
Petruskerk te laten kennismaken willen
we haar zondagmiddag 16 december
open stellen van 14.00-16.00 uur voor
een boekenverkoop.

Vele duizenden boeken worden er door
het jaar aangeleverd en worden door een
commissie gesorteerd op genre en schrijver. Zoekt u een boek voor onder de
kerstboom of de lange winteravonden ?
Komt langs. W eet u mensen die hier interesse in hebben laat het hen horen.

Kerstconcert HCT in Maria Magdalenakerk Kalf op 21 december
Op 21 december geeft Harmoniecorps
Tuindorp (HCT) ook dit jaar weer een
kerstconcert in de Maria Magdalenakerk
in ’t Kalf 162, Zaandam. HCT bestaat uit
vijftig muzikanten. O.l.v. dirigent Bert W illemsen brengt HCT een concert met zeer
gevarieerde muziekstukken. Het speciaal
voor harmonieorkest geschreven
Het
verhaal van Anne Frank is een indruk-

wekkende compositie. Op het programma
staan verder nog spaanse klanken. Uiteraard is de nodige (swingende) kerstm uziek te horen, waarbij ook de samenzang
niet ontbreekt. Aanvang is 20.00 uur,
zaal open 19.30 uur. De toegang is gr atis, in de pauze wordt koffie en thee verkocht.
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STUURGROEP VORMING & TOERUSTING ZAANSTREEK

Programma 2018-2019
Voor informatie: stuurgroepvent@gmail.com
M EDITATIEF SCHILDEREN
Voor de materiaalkosten betaalt u per
keer € 2,50.
Eerste vrijdag van de maand van 13.30 16.00 uur op 4 januari, 1 februari.
Plaats: Achterschip MMkerk Wormer.
Begeleiding: Marian Neeft en Coby Huijpen.
Aanmelden: Liesbeth Patist-Dupon, 075642 1111, stuurgroepvent@gmail.com
G ESPREKSGROEP VOOR VOLWASSENEN
Ook het komende seizoen gaan we weer
met elkaar in gesprek aan de hand van
de Geloven Nu reeks. 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 075642 1111 stuurgroepvent@gmail.com
Z IN IN F ILM
Wanneer u informatie over een film wilt
hebben kunt u dat per e-mail opvragen of
let op de mededelingen in de kerk.
Datum: donderdag 17 januari 2019 om
20.00 uur
Plaats: Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2
in Krommenie
Nabespreking: Tineke de Lange
Datum: woensdagmiddag 13 februari
om 14.00 uur
Plaats: O.L.V.
Geboortekerk,
Marktstraat 4 in Wormerveer
Nabespreking: Liesbeth Patist
S TROMINGEN BINNEN HET HEDENDAAGS
JODENDOM

Toenmalig prinses Maxima zei ooit dat
‘de Nederlander’ niet bestaat. Ze kreeg
heel wat over zich heen. Maar misschien
had ze wel gelijk. En zou je hetzelfde
kunnen zeggen van ‘het jodendom’?
Deze eeuwenoude traditie is immers
geen eenvormig geheel, maar kent veel
verschillende verschijningsvormen.

Om te beginnen: jodendom is niet alleen
een religie, het is ook een volk, een cultuur, een gedeelde geschiedenis, en al
die aspecten zijn met elkaar verbonden.
Op deze avond komen enkele daarvan ter
sprake.
Om de verscheidenheid aan opvattingen
binnen het hedendaagse jodendom te illustreren gaan we dieper in op de verschillende visies op en de soms ingewikkelde relatie met de staat Israël.
Tineke de Lange, beleidsmedewerker van
de Katholieke Raad voor het Jodendom,
presenteert ons iets van de hedendaagse, levende werkelijkheid die het jodendom is.
Datum: vrijdag 1 februari om 20.00 uur
Plaats: Sint-Bonifatiuskerk, Zaandam
R ENAISSANCE IN V ENETIË
Bellini, Caravaggio, Titiaan en Tintoretto
zijn vier schilders uit de school van Ven etië in de vijftiende en zestiende eeuw.
Zij vertegenwoordigen de schilderkunst
van de nieuwe tijd: de renaissance.
De renaissance was een tijdperk waarin
een grenzeloze weetgierigheid ontwaakte.
Zij wierp zich op de studie van de klassieke literatuur en op de monumenten
van de oudheid. Er ontstond een nieuw
humanisme.
Niet langer werden de ogen strak gericht
op de hemel zoals in de middeleeu wen,
maar op de aarde, op de dingen, op de
mensen. Er ontstond een nieuw gevoel:
dat het gewone loutere bestaan belan grijk was en dat het leven niet alleen o nderzocht maar ook genoten mocht worden. Dat bracht een nieuwe hartstocht
met zich mee, de hartstocht voor
schoonheid.
De renaissance was een seculiere tijd.
Toch bleven de kerken en de christelijke
voorstellingen.
Datum: vrijdag 8 februari om 20.00 uur
Plaats: Ontmoetingsruimte
Sint
Petruskerk, Krommenie
Leiding: Cees Tromp
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VOOR

JONG

EN

OUD

(ER)

De engel die het niet meer wist
Egbert de engel deed maar wat en deed
daardoor eigenlijk niets. Dat kwam doordat
hij zijn opdracht was vergeten.
Waarom was hij ook alweer naar de aarde
gestuurd? Hij wist het werkelijk niet meer.
Op een mooie ochtend kwam hij een andere
engel tegen. ‘Hoe heet je?’ vroeg Egbert. ‘Ik
heet Engelina.’
‘Wat een mooie naam voor een engel,’ zuchtte Egbert. ‘En wat doe je de hele dag?’ ‘Ik
zing liedjes,’ antwoordde Engelina, ‘liedjes
van verlangen, liedjes van weleer en soms
liedjes bij verdriet.’
Egbert was diep onder de indruk. ‘Wil je met
me trouwen?’ vroeg hij.
‘Je vraag overvalt me wel een beetje,’ zei
Engelina. ‘Maar vooruit, je lijkt me wel een

aardige jongen.’
Vanaf toen waren en Egbert en Engelina a ltijd samen. Engelina leerde Egbert al haar
liedjes. Ze zongen ze elke dag. Soms blies
Egbert er met zijn trompetje bij.
Toen Egbert jaren later even terug was in de
hemel, vroeg de opperengel hem of hij nog
iets had uitgevoerd op aarde. Egbert werd
rood van schaamte, omdat hij nog altijd ver geten was waarom hij naar de aarde was
gestuurd. ‘Ik heb wat gezongen en op mijn
trompetje gespeeld: liedjes van verlangen,
liedjes van weleer en soms liedjes bij verdriet.’ De opperengel legde glimlachend zijn
vleugel op Egberts schouder: ‘kan niet beter!’
Bron: Stephan de Jong, predikant PKN Bussum

Op deze prachtige kleurplaat zie je hoe Maria en Jozef de deur wordt gewezen door de herbergier. Zouden wij hen ook de deur wijzen? Hoe doen wij, in onze tijd, dat met mensen die onderdak
vragen? Het staat allemaal uitgetekend op deze plaat! Terwijl je de plaat inkleurt kun je daar over
nadenken!
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VIERINGEN
H.H. Martelaren
van Gorcum
Koog a/d Zaan

REGIO ZAANSTREEK

H. Maria Magdalena
Wormer

Onze Lieve Vrouw
Geboorte
Wormerveer

Woord-Communie
K. Schuurmans
Marbosko

Woord-Communie
M. Bruijns
Koor Rotsvast
Woord-Communie
R. Casalod
Koor St.Caecilia
Eucharistie
G. Noom
samenzang

Eucharistie
F. Bunschoten
Caeciliakoor

Woord-Communie
M. Bruijns
samenzang

Eucharistie
G. Noom
samenzang

Woord-Communie
S. Baars
Koor St. Caecilia

Woord-Communie
M. Bruijns
All Ages

Woord-Communie
A Dijkers
Cantare

Zo 23-12
e
4 advent

Woord-Communie
M. Bruijns
Marbosko

Woord-Communie
M. Bruijns
samenzang
Eucharistie
N. Kerssens
Koor Rotsvast

Viering olv parochiaan
Caeciliakoor

Woord-Communie
T. Molenaar
samenzang

Ma 24-12
Kerstnacht

18.30 uur
viering voor
jong en oud
M. Bruijns
Gelegenheidskoor

18.30 uur
Gezinsviering
Woord-Communie
K. Schuurmans
jeugdkoor

20.00 uur
Woord-Communie
A. Dijkers
Cantare

Za 08-12

Zo 09-12
e
2 advent
Za 15-12

Zo 16-12
e
3 advent

Za 22-12

21.00 uur
Woord-Communie
K. Schuurmans
Marbosko

Di 25-12
e
1 Kerst

10.00 uur
Woord-Communie
A Dijkers
Marbosko

Wo 26-12
e
2 Kerst

Za 29-12

Zo 30-12

Ma 31-12
oudjaar

Woord-Communie
M. Bruijns
Marbosko

St. Petrus

IN

Krommenie

20.00 uur
Woord-Communie
M. Bruijns
Koor Rotsvast
22.00 uur
Eucharistie
G. Noom
Koor St. Caecilia

8.30 uur
Herdertjesmis
M. Bruijns

20.30 uur
Woord-Communie
R. Casalod
Caeciliakoor
22.30 uur
Viering olv parochiaan
All Ages
Woord-Communie
T. Molenaar
Caeciliakoor

10.00 uur
Woord-Communie
M. Bruijns
Koor Rotsvast
10.00 uur
Woord-Communie
M. Bruijns
Koor St. Caecilia
GEEN VIERING

15.00 u
Kindje wiegen
Ilse Stoltenberg

Woord-Communie
K. Schuurmans
Koor St. Caecilia

Woord-Communie
R. Casalod
All Ages

Eucharistie
G. Noom
Cantare

Woord-Communie
S. Baars
samenzang

17.00 uur
Oudjaarviering
M. Bruijns
Koor Rotsvast

Aanvangstijden op de zondagen zijn 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders aa ngegeven.
zo dhj = zondag door het jaar
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VIERINGEN IN
H.H. Martelaren
van Gorcum
Koog a/d Zaan
Di 01-01
Nieuwjaar

Woord-Communie
A Dijkers
Koor St. Caecilia

Woord-Communie
M. Bruijns
Marbosko

Eucharistie
G. Noom
Koor Rotsvast
Woord-Communie
S. Baars
Koor St. Caecilia

Za 19-01

Zo 20-01
2e zo dhj

Woord-Communie
A Dijkers
samenzang

Woord-Communie
K. Schuurmans
Marbosko

Za 02-02

Zo 03-02
4e zo dhj

Woord-Communie
T. Molenaar
samenzang

Za 09-02

Zo 10-02
5e zo dhj

Woord-Communie
R. Casalod
Caeciliakoor
Nieuwjaars
receptie

Woord-Communie
M. Bruijns
Cantare

Woord-Communie
J. Hoekstra
All Ages

Woord-Communie
K. Schuurmans
samenzang

Oecumenische viering in de Nieuwe
Kerk
div. voorgangers

Woord-Communie
T. Molenaar
Cantare

Woord-Communie
M. Bruijns
Caeciliakoor

Woord-Communie
A Dijkers
samenzang

Viering olv parochiaan
Caeciliakoor

Woord-Communie
M. Bruijns
Cantare

Eucharistie
Caeciliakoor

Eucharistie
G. Noom
samenzang

Geen viering

Za 26-01

Zo 27-01
3e zo dhj

Onze Lieve Vrouw
Geboorte
Wormerveer

Krommenie

Woord-Communie
T. Molenaar
samenzang

Za 12-01

Zo 13-01
Doop vsn
de Heer

H. Maria Magdalena
Wormer

10.00 uur
Woord-Communie
M. Bruijns
Koor St. Caecilia
GEEN VIERING

Za 05-01

Zo 06-01
Driekoningen

St. Petrus

REGIO ZAANSTREEK

Oecumen. viering
M. Bruijns e.a.
in de Tuinstraat
Marbosko e.a

Oecumenische viering
div. voorgangers
Woord-Communie
M. Bruijns
samenzang
Woord-Communie
T. Molenaar
Koor Rotsvast
Woord-Communie
M. Bruijns
samenzang
Woord-Communie
A Dijkers
Koor St. Caecilia
Eucharistie
G. Noom
Koor Rotsvast
Woord-Communie
S. Baars
Koor St. Caecilia

Za 16-02

Eucharistie
G. Noom
samenzang
Zo 17-02
Woord-Communie
Eucharistie
Woord-Communie
Woord-Communie
6e zo dhj
A. Dijkers
G. Noom
K. Schuurmans
R. Casalod
samenzang
Koor St. Caecilia
All Ages
Cantare
Za 23-02
Woord-Communie
M. Bruijns
samenzang
Zo 24-02
Nog niet bekend
Woord-Communie
Woord-Communie
Woord-Communie
7e zo dhj
M. Bruijns
K. Schuurmans
T. Molenaar
Marbosko
Koor Rotsvast
All Ages
samenzang
Aanvangstijden op de zondagen zijn 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders aa ngegeven.
zo dhj = zondag door het jaar
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VIERINGEN

IN

REGIO ZAANSTREEK

H. Bonifatius

H. Jozef

H. Magdalena

H. Odulphus

Zaandam

Zaandam

‘t Kalf Zaandam

Assendelft
Eucharistie
N. Kerssens
orgelspel
Eucharistie
B. Dijkman
St. Caeciliakoor
Eucharistie
N. Kerssens
herenschola

Za 08-12

Eucharistie
F. Bunschoten

Zo 09-12
e
2 advent

Eucharistie
A Goedhart
S. Fieggen
Eucharistie
A. Goedhart

Woord-Communie
Liturgiegroep
Gemengd koor

Eucharistie
N. Kerssens
St. Caeciliakoor

Zo 16-12
e
3 advent

Eucharistie
A. Goedhart

Woord-Communie
J. Hoekstra
Gemengd koor

Eucharistie
F. Bunschoten
St. Caeciliakoor

Za 22-12

Eucharistie
N. Kerssens

Zo 23-12
e
4 advent

Eucharistie
A. Goedhart
N. Kerssens

geen viering

Eucharistie
N. Beemster
St. Caeciliakoor

Ma 24-12
Kerstnacht

19.00 uur
Familieviering
Woord & gebed
A. Goedhart

21.30 uur
Woord-Communie
W. Waardijk
Gemengd koor

19.00 uur
Familieviering
Woord & gebed
N. Kerssens
Liturgiekoor

Za 15-12

22.00 uur
Eucharistie
A. Goedhart

Di 25-12
e
1 Kerst

10.00 uur
Gezongen Eucharistie
A. Goedhart

Wo 26-12
e
2 Kerst

10.00 uur
Eucharistie
A. Goedhart

Za 29-12

Eucharistie
A. Goedhart

Zo 30-12

Eucharistie
A. Goedhart

Ma 31-12
oudjaar

22.00 uur
Eucharistie
N. Kerssens
St. Caeciliakoor
10.00 uur
Woord-Communie
W. Waardijk
Gemengd koor

10.00 uur
Eucharistie
N. Kerssens
St.Caeciliakoor
10 u. N. Groenl.
Eucharistie
F. Bunschoten
Liturgiekoor

Woord-Communie
J. Hoekstra
Gemengd koor

Eucharistie
F. Bunschoten
St. Caeciliakoor

Eucharistie
N. Kerssens
Koor Da Capo
Eucharistie
F. Bunschoten
orgelspel
Eucharistie
B. Dijkman
St. Caeciliakoor
19.00 uur
Eucharistie
F. Bunschoten
Koor Da Capo
22.00 uur
Eucharistie
F. Bunschoten
St. Caeciliakoor

10.00 uur
Familieviering
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 uur
Eucharistie
N. Kerssens
org. J. Martens
Eucharistie
N. Kerssens
orgelspel
Eucharistie
N. Kerssens
St. Caeciliakoor
Eucharistie
F. Bunschoten
St. Caeciliakoor

Aanvangstijden op de zondagen zijn 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders aa ngegeven.
zo dhj = zondag door het jaar
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REGIO ZAANSTREEK

H. Bonifatius

H. Jozef

H. Magdalena

H. Odulphus

Zaandam

Zaandam

‘t Kalf Zaandam

Assendelft

10.30 uur
Eucharistie
F. Bunschoten
Liturgiekoor

Eucharistie
N. Kerssens
Herenschola

Di 01-01
Nieuwjaar

10.30 uur
Eucharistie
A. Goedhart

Za 05-01

Eucharistie
N. Kerssens

Zo 06-01
Driekoningen

Eucharistie
A. Goedhart

Za 12-01

Eucharistie
A. Goedhart

Zo 13-01
Doop vsn
de Heer

Eucharistie
A. Goedhart
S. Fieggen

Za 19-01

Eucharistie
A. Goedhart

Zo 20-01
2e zo dhj

Eucharistie
A. Goedhart

Za 26-01

Eucharistie
A. Goedhart

Zo 27-01
3e zo dhj

Eucharistie
A. Goedhart

Za 02-02

Eucharistie
N. Kerssens

Zo 03-02
4e zo dhj

Eucharistie
A. Goedhart

Za 09-02

Eucharistie
A. Goedhart

Zo 10-02
5e zo dhj

Eucharistie
A. Goedhart

Za 16-02

Eucharistie
N. Kerssens

Zo 17-02
6e zo dhj

Eucharistie
A Goedhart

Za 23-02

Eucharistie
A. Goedhart

Zo 24-02
7e zo dhj

Eucharistie
A. Goedhart

Eucharistie
F. Bunschoten
Woord-Communie
W. Waardijk
Gemengd koor

Eucharistie
N. Kerssens
Gemengd koor

Eucharistie
N. Kerssens
S. Fieggen
Liturgiekoor

Eucharistie
F. Bunschoten
St. Caeciliakoor

Eucharistie
F. Bunschoten
St. Caeciliakoor
Eucharistie
F. Bunschoten
orgelspel
Eucharistie
B. Dijkman
St. Caeciliakoor
Eucharistie
F. Bunschoten
Herenschola

Woord-Communie
W. Waardijk
Koor Con Brio

Eucharistie
F. Bunschoten
Gemengd koor

Woord-Communie
J. Hoekstra

Woord-Communie
Voor en door

Woord-Communie
W.Waardijk

Eucharistie
N. Kerssens

Aanvangstijden op de zondagen zijn 10.00 uur en op
gegeven. zo dhj = zondag door het jaar

Eucharistie
J. de Wit
St. Caeciliakoor

Eucharistie
F. Bunschoten
Koor Da Capo
Eucharistie
F. Bunschoten
orgelspel
Eucharistie
Eucharistie
N. Beemster
B. Dijkman
St. Caeciliakoor
St. Caeciliakoor
Eucharistie
F. Bunschoten
orgelspel
Eucharistie
Eucharistie
N. Kerssens
F. Bunschoten
Liturgiekoor
Caeciliakoor
Eucharistie
N. Kerssens
orgelspel
Eucharistie
Eucharistie
F. Bunschoten
B. Dijkman
Caeciliakoor
Caeciliakoor
Eucharistie
F. Bunschoten
orgelspel
Eucharistie
Eucharistie
F. Bunschoten
N. Kerssens
Caeciliakoor
Koor Da Capo
Eucharistie
N. Kerssens
orgelspel
Eucharistie
Eucharistie
N. Beemster
B. Dijkman
Caeciliakoor
Caeciliakoor
zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders aa n-
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KERST 2018

Kerstvieringen in de Maria Magdalenakerk
Kerstmis is voor veel mensen geen feest
als ze niet naar de kerk zijn geweest. Om
zoveel mogelijk mensen een mooie en bij
hen passende kerstviering te bieden, zijn
er verschillende vieringen voorbereid.
Het Kerstfeest blijft hetzelfde, maar de
beleving kan verschillen, daarom vinden
wij het belangrijk om u te informeren over
de verschillende vieringen, zodat er keuze is om te bepalen bij welke viering u
zich het meest thuis voelt. I.v.m. verkeersdrukte en beperkte parkeermogelijkheden raden wij u aan om op kers tavond (zo mogelijk) lopend of op de fiets
te komen.
K ERSTAVOND 24 DECEMBER
18.30 uur: Gezinsviering met jeugdkoor.
Voorganger pastor Ko Schuurmans. Het
Kerstverhaal wordt verteld en door kinderen uitgebeeld. Deze viering is geschikt voor kinderen vanaf de basisschool. Tijdens de viering is er geen kinderopvang. Voor de allerkleinsten is er
Kindje W iegen op 1e Kerstdag (zie verder
in het artikel).
20.30 uur: Traditionele Kerstnachtviering
met Caeciliakoor met bekende Nederlands-, Engels- en Franstalige Kerstliederen. Voorganger pastor Ria Casalod.
22.30 uur: Eigentijdse Kerstnachtviering
met All Ages met veel eigentijdse teksten
en Nederlands- en Engelstalige liederen.
Voorganger pastor Kiki Kint.

1 E K ERSTDAG 25 DECEMBER
10.00 uur: een feestelijk Kerstviering met
Caeciliakoor. Voorganger pastor Truus
Molenaar.
15.00 uur: Kindje W iegen. Een bijeenkomst voor de allerkleinste kinderen met
hun
broertjes
en
zusjes.
W aar
(groot)ouders met hun (klein)kinderen
een bezoek kunnen brengen aan het
Kerstkind. Mevrouw Ilse Stoltenberg zal
het Kerstverhaal vertellen, wat uitgebeeld
wordt door kinderen die zich mogen verkleden als de figuren in de Kerststal.
Tussendoor kunnen de kinderen meezi ngen met Kerstliedjes. En uiteraard is er
gelegenheid om rond te lopen om de
Kerststal en het Kindje in de kribbe van
heel dichtbij te bekijken.
O UDEJAARSVIERING 30 DECEMBER
Zondag 30 december 2018 om 10.00 uur
Oudejaarsviering met All Ages. Voorga nger Pastor Ria Casalod.
Maandag 31 december GEEN viering.
N IEUWJAARSRECEPTIE 6 JANUARI
Zondag 6 januari 2019 om 10.00 uur.
Woord- en communieviering met Caeciliakoor. Voorganger pastor Ria Casalod.
Aansluitend houden we de traditionele
Nieuwjaarsreceptie.

De redactie wenst u een zalig kerstfeest en
een goed en gezond 2019!
PM 45 e jaargang no.7: 12 dec. 2018.- 20 febr. 2019
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PAROCHIETEAM

Verslag 30 oktober 2018
Met wederom een mooi gedicht uit het
boek “Woorden en verhalen die ons r aken” koos Liesbeth dit keer een tekst, zo
mooi aansluitend als bron voor ons jaarthema: Omzien naar de ander. Verderop
in deze PM kunt u het gedicht van Erwin
Roose lezen.
Wij heten diaken Jeroen Hoekstra welkom in deze parochieteamvergadering.
S ECRETARIAAT
Helaas, zonder secretariaat omdat Ria de
Metter, na jarenlange deelname aan ons
Parochieteam, heeft besloten om deze
post te verlaten. Wij respecteren natuurlijk haar besluit en vanaf deze plek willen
wij Ria heel hartelijk danken voor al het
werk dat zij heeft verricht, haar grote betrokkenheid en vooral haar punctualiteit
waar het gaat om secretariële zaken. Zij
hielp ons met de nodige zakelijke en administratieve zaken en gelukkig wil zij de
ingekomen post nog voor ons verzorgen
opdat de brieven tijdig de juiste werkgroep/persoon bereiken. Lieve Ria, jij wil
er geen groots afscheid van maken want
zoals je zelf zegt, blijf je op verschillende
fronten nog actief in onze parochie.
Nogmaals onze grote dank voor al je i nzet in ons parochieteam en voor onze p arochie.
V RIJWILLIGERS
Een ander feit komt vanuit de groep p arochianen rond de leeftijd van 80 jaar. Wij
krijgen te horen dat deze vrijwilligers na
vaak tientallen jaren werkzaam te zijn
geweest op diverse plekken in onze parochie, het stokje graag door willen geven aan een ander, liefst een jonger persoon. Zodat ze het zelf wat kalmer aan
kunnen doen. En natuurlijk gunnen wij ze
dat! Maar helaas… hebben wij geen
“voorraadje met verse vrijwilligers”. De
meesten van ons bekleden ook meerdere
vrijwillige posten in ons goed draaiende
vrijwilligerssysteem en je moet mensen
ook niet gaan overbelasten. Jongere
mensen daarentegen hebben vaak nog
een baan en/of een jong gezin. W e begrijpen dat hierdoor een groot beroep
wordt gedaan op de gepensioneerden.
Maar de vraag blijft: Hoe gaan we dit oplossen voor de nabije toekomst? Een o proepje wordt al zo vaak gedaan en mis-

schien zijn ze ook al aan je deur geweest
met een verzoek of vragen ze jou om na
te denken om een post over te nemen.
Wij hopen dat er een nieuwe (jongere)
lichting opstaat en begeleid door de o uderen de post met misschien een vernieuwd inzicht willen voortzetten. Neem
de uitdaging aan en je zult zien dat het je
ook veel voldoening schenkt om daa dwerkelijk deel uit te maken van onze M aria Magdalena parochie en daarmee te
zorgen dat onze nabije toekomst gewaarborgd blijft.
F INANCIËN
Altijd een lijvig stuk binnen onze vergad ering: de centjes en de grote onkostenpost
tijdens de wintermaanden nl. het energieverbruik en de oude verwarmingsketel.
Ook zijn er offertes aangevraagd om de
boktor te verdrijven. Een lastiger punt om
te bespreken is de verhuur van onze pastorie. We zijn als parochie in een nare en
vreemde conflictsituatie beland met als
tegenpartij de Personele Unie en het bisdom. Een duidelijk verschil van mening
rondom het verhuren van onze pastorie.
Iets wat wij al jarenlang hebben gedaan
en waarvan de inkomsten ten goede
kwamen aan onze parochie, blijkt nu niet
meer te mogen en wil het bisdom de pastorie gebruiken om er kapelaan Nico
Kerssens in te laten wonen. Dit betekent
dat de huidige huurders middels meerdere gesprekken met afgevaardigden van
de PU en dreigende brieven vanuit het
bisdom op een dringende manier g evraagd worden de pastorie te verlaten en
wel op heel korte termijn. Dit is een zeer
onverkwikkelijke situatie en zeker voor de
huurders een stressvolle periode die zij
door deze inmenging niet aan ons te
danken hebben. Wij voelen ons b eschaamd tegenover de huurders die met
ons in zee zijn gegaan. Voor onze par ochie betekent het dan: het wegvallen van
inkomsten vanuit de verhuur. Ook vinden
wij het in tijden van woningnood een
slecht voorbeeld dat er in de pastorie
slechts één persoon komt te wonen. W e
besluiten om een brief te sturen aan de
PU en het bisdom met een uitleg waarin
onze argumenten, zoals we het chronologisch uitgevoerd hebben en ons inziens
ook op correcte wijze, vermeld staan.
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VERVOLG PAROCHIETEAM
We willen graag in gesprek blijven en h open op de oplossing waarin de situatie
ongewijzigd blijft voor de huurders en
voor ons als verhuurders.
O VERIGE GESPREKSPUNTEN
Verschillende vieringen zoals uitvaarten,
avondwake, een huwelijksviering en de
Oecumenische viering werden belicht en
toegelicht. Het zou fijn zijn als afgevaardigden van onze parochie bij het maken
van bijzondere vieringen een goed co ntact en overleg kunnen hebben met de
betreffende pastores zodat een dergelijke
viering, gehouden in onze Maria Magd alena kerk ook die waardevolle inhoud
krijgt die wij als parochianen zo koesteren en willen blijven behouden!
Onze parochie krijgt een nieuw admin istratiesysteem waar de betreffende mensen vooralsnog hun hoofd over breken
maar het belooft een goed en werkbaar

systeem te worden, als het eenmaal
werkt.
Vanuit het bisdom is gevraagd om als p arochie mee te werken aan een vitaliteitsscan. Martin van Druten is inmiddels bij
de betreffende mensen langsgegaan om
de scan in te vullen.
Op 26 november jl. zijn de webmasters
van alle parochies bijeen gekomen om
zich te buigen over het maken van één
gezamenlijke website/portaal. Kevin Bank
zal namens onze parochie hier aan dee lnemen.
Tot zover wat bespreekpunten van onze
parochieteamvergadering van 30 oktober.
Namens de leden van het parochieteam,
Peggy Alting Siberg

Ik ken je
Ik ken je – zegt God
Ik weet wat er in je omgaat
en wat je verlangens en gevoelens zijn
Maar soms twijfel IK
Of het omgekeerde ook waar is:
Of jij Mij kent
En of je mij wel wilt kennen.
Misschien heb je het daar soms moeilijk mee.
Daarom wil ik je uitnodigen
zolang naar Jezus te kijken
tot je in zijn ogen
de schittering van mijn hart ziet.
Hij is mijn Zoon.
Hij wil jouw broeder zijn,
jouw vriend en jouw Heer.
Maar het laatste woord.... is aan jou...- zegt God.
Erwin Roose
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KERST 2018

Veiligheid belangrijk in en om de kerk
Tijdens de komende drie vieringen op
kerstavond zal het zeker weer een drukte
geven in en rondom de kerk. Vooral tijdens de wisseling van deze vieringen
door het in- en uitrijdende verkeer.
Vanwege de beperkte parkeermogelijkheden willen wij u - evenals voorgaande
jaren - vragen om - indien mogelijk - lopend of op de fiets te komen. Ook indien
u op de fiets komt verzoeken wij u de
aanwijzingen van de aanwezige verkeer sregelaars op te volgen.
Dit mede om de bereikbaarheid van de
praktijkwoning van dokter van Schie te
waarborgen.

uitgangen van de kerk plaatsen!
In de kerk zullen wij zorgen dat er vo ldoende kapstokken aanwezig zijn in het
Achterschip, opdat er geen kleding in de
looppaden of onder de stoelen komt te
liggen.
De nooduitgangen moeten goed bereikbaar blijven.
Alle stoelen zijn - zoals altijd - aan elkaar
gekoppeld. Wilt u deze a.u.b. niet losm aken?
Rollators en invalidenwagens krijgen in
overleg een goede plaats. Buggy’s kunnen niet in de kerk worden meegenomen.
Wij hopen ook dit jaar weer op uw medewerking te mogen rekenen.
Coördinator Veiligheid
Jaap Butter

Wilt u rondom de kerk het rijpad naar de
parkeerplaatsen achter de kerk vrijhouden en zeker geen fietsen vóór de in- of

KILANGALA

IN

TANZANIA

1ste collecte kerstdiensten
Deze collecte is bestemd voor Kilanga la
in Tanzania, voor het afbouwen van de
“Ineke Alberda Scholen”. Dit project is
van de Stichting Protanz, onder leiding
van Ds. Herman Hendriks.

de schuurtjes en sanitaire ruimtes.

Wanneer de laatste schoolmeesterhuizen
zijn afgebouwd en in gebruik zijn genomen zal in 2019 deze scholengemeenschap geheel zelfstandig verder gaan en
door de overheid worden overgenomen.
Dit project loopt al enkele jaren en is begonnen met een kleuterschooltje. Nu is er
al een klas 7 en ook een ruimte voor magazijn en kantoor. De kinderen van toen
helpen nu bouwen aan fundamenten voor

In het Achterschip hangen foto’s die in
april 2018 zijn gemaakt door een groep
uit Middenbeemster die op dat moment
Kilangala bezocht.

Wij bevelen deze collecte ten zeerste bij
u aan en hopen op een mooi eindresultaat.

Ina van Kleef (Diaconie)
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EVENEMENTENCOMMISSIE

Programma
16 DECEMBER 2018: K ERSTCONCERT
W HALE C ITY S OUND
Het bekende Barbershop-showkoor uit
Zaandam verzorgt weer een prachtig
kerstconcert. De laatste vier jaren voerden zij het uit in de Duif in Amsterdam.
Deze keer is gekozen voor de Maria
Magdalenakerk in Wormer.
Nu voor het eerst met de nieuwe dirigent
Chiel van Tok. De dirigent heeft al ruime
ervaring in het koorwerk en is een vee lgevraagd begeleider van Vocal Groups
en solisten in Noord Holland. In deze periode is hij intensief bezig met Kerstpresentaties. Veel belovend dus. Het koor
dat a-capella zingt en zonder bladmuziek
optreedt zal een programma brengen met
een mix van Kerst- en regulier repertoire.
Enkele bekende songs als Oh Come Ye
Faitful en Hark The Herald Angels Sing
zal niet ontbreken. Muzikale omlijsting en
een intermezzo wordt verzorgd door Sterre Althuis dwarsfluit en Jytte Balm viool.
Beiden veelbelovende talenten uit de
Fluxus selectie groep. De kerk zal al in
Kerstsfeer aangekleed zijn.
Aanvang 14.30 uur, zaal open 14.00
uur Reserveren via 
6423388 of
6421282. Of
via : concertmmwormer@gmail.com
Voorverkoop bij Foto Weenink-Goedheer:
€ 16,00. Niet gereserveerde kaarten aan
de zaal: € 18,00.
Website www.concertenwormer.nl

27 JANUARI 2019: J AMBOKOOR
Het 60 leden tellende Jambokoor waarvan de meeste leden uit West-Friesland
komen zingt met veel enthousiasme Afrikaanse liederen. Het koor komt uit Zuidermeer (een dorpje onder Hoorn) en is
een begrip in West Friesland .Een Ho llands koor dat Afrikaanse liederen zingt .
De teksten en melodieën komen uit verschillende Afrikaanse landen en bevatten
verschillende talen en dialecten. De
doelstelling van het koor is vreugde en
warmte brengen. Ten eerste door de muziek, maar ook door dans en beweging.
Zo ontstaat een unieke sfeer, bruisend en
vol ritme en soms ontroerend. Dit meemaken is een echte belevenis. Het koor
staat onder leiding van Teun Steur, een
bevlogen dirigent.
Aanvang 14.30 uur, zaal open 14.00
uur.
Reserveren via  6423388 of 6421282.
Of via : concertmmwormer@gmail.com
Voorverkoop bij Foto Weenink-Goedheer:
€ 10,00. Niet gereserveerde kaarten aan
de zaal: € 12,00.
Website www.concertenwormer.nl

17 FEBRUARI 2019: P OP EN MUSICAL
KOOR : P OP A RT
Een koor van jeugdig formaat met een
heerlijke swing. Prima stemmen en een
sfeervolle aankleding zorgen tezamen
voor een mooi concert .Denk niet dat het
een popconcert is in de vorm van een
buitenfestival, maar wel heerlijk om dit in
Wormer mee te maken.
Aanvang 14.30 uur, zaal open 14.00
uur.
Reserveren via  6423388 of 6421282.
Of via : concertmmwormer@gmail.com
Voorverkoop bij Foto Weenink-Goedheer:
€ 13,00. Niet gereserveerde kaarten aan
de zaal: € 15,00.
Website www.concertenwormer.nl
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OECUMENE

Adventsvespers 2018
Twee adventsvespers hebben we inmiddels gevierd. Er zijn er nog twee die u bij
kunt wonen, op woensdagavond 12 en 19

december in de Doopsgezinde Vermaning
aan Dorpsstraat 371.
U bent van harte welkom!
Ellen Meijer

DIACONALE

ZONDAG

Opbrengst Voedselbank Zaanstreek
Op zondag 18 november jl. was er in samenwerking met de Caritasinstellingen in
de Zaanstreek een actie voor de Voedselbank Zaanstreek. Kerkgangers was al
een week eerder gevraagd om houdbare
producten mee te nemen naar de kerk.
De actie is meer dan geslaagd! In het totaal werden bij de kerken in de Zaanstreek 360 maaltijden en een bedrag van
€ 1.700,- opgehaald. Onze parochie heeft
naast 6 volle kratten een bedrag van
€ 377,22 opgebracht!

Lieve parochianen, een fantastisch resu ltaat! Heel veel dank voor uw gulle gaven
in natura of gelden!
De Voedselbank dankt u tevens hiervoor
namens de vele gezinnen die ervan g ebruik maken. Nogmaals hartelijk dank.

Wij wensen u allen mooie feestdagen toe.
Gerard Schavemaker, Arno Korver en
Patricia Beenen namens Caritas Wormer

BOEKBESPREKING

Woorden en verhalen die ons raken
Vijf jaar geleden verscheen het boek:
“Woorden en Verhalen, die er toe doen”.
In september jl. is op veler verzoek een
tweede boek gepresenteerd met als titel:
Woorden en verhalen die ons raken.
Evenals bij het eerste boek zijn de teksten en verhalen verzameld door Annemiek Wijnker-Hoedjes en Kees Maas svd.
Twee enthousiaste mensen hebben teksten en verhalen, die ze in de loop van
hun pastorale arbeid hebben gebruikt, in
een boek samen gebracht. Ook deze teksten liggen weer dicht tegen de Bijbel
aan en zijn gegroepeerd rond een 20-tal
grondwoorden als: afscheid nemen, gas tvrijheid, groeikracht, hoop, andere liefde,
levenseinde, moed, ouder worden, stilte,
solidariteit, verwondering en vriendschap,
enz…
Voor wie in onze tijd op zoek is naar i nspiratie en verdieping kunnen deze boe-

ken veel betekenen. Het is gebleken dat
beide boeken in een behoefte voorzien.
De opbrengst van de boeken zal besteed
worden aan projecten van Dorcas (ople iding van Afrikaanse jongeren) en voor
het steunfonds Nieuwe Missionarissen
van de SVD.
De prijs van beide boeken is: € 17,50
plus € 4.20 verzendkosten (= € 21.70). U
bestelt het boek door dit bedrag over te
maken op:
rekeningnummer: NL17INGB0001242478
prov. proc. SVD Teteringen o.v.v. Emmaüs + adresgegevens.
Telefonisch bestellen kan ook bij:
Annemiek W ijnker-Hoedjes,
0226 422070, Oude Niedorp, N-H of
Kees Maas svd, 076 5784236, Teteringen, Breda
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PROJECT

JEUGDKOOR

Dirigent gezocht!
Na de palmpasenviering, 2 ½ jaar geleden, heb ik - door omstandigheden - besloten te stoppen met de Flierefluiters. Ik
vond het wel jammer dat er dan met kerst
geen gezinsviering zou zijn met een koor,
daarom besloot ik het als project op te
pakken. Er zijn daarna nog 2 kerst- en
palmpasenvieringen geweest met het
project jeugdkoor.
Na veel wikken en wegen heb ik het besluit genomen om deze kerst definitief

voor de laatste keer het jeugdkoor te dirigeren.
Natuurlijk hoop ik dat er iemand opstaat
om deze taak over te nemen zodat er
weer gezinsvieringen zullen zijn met medewerking van een koor.
Voor vragen en/of inlichtingen ben ik te
bereiken via: rolkaconijn@planet.nl of tel.
642 4977.
Karin Conijn

KBO WORMERLAND

Nieuws
Met ingang van 1 januari 2019 zijn de afdelingen van de KBO-NH volledig zelfstandig, maar blijven wel lid van de KBO
Noord-Holland.
Het één en ander houdt in dat de KBO
Wormerland als KBO Seniorenbelang
Wormerland bij de Kamer van Koophandel wordt ingeschreven.
De kernwaarden van de vereniging zijn:
“omzien naar elkaar” en ‘de menselijke
maat’. De vereniging zal een antidiscriminatiebeleid voeren. Christelijke waarden vormen de grondslag van de vereniging.
Zoals eerder aangekondigd viert de KBO
op woensdagmiddag 19 december het
kerstfeest. Ellie Hoek vertelt het kerstverhaal en onder muzikale begeleiding
zingen wij bekende kerstliederen. Na de
pauze komen de Troubadours, Ina en
Nanda ons verrassen met een uitzonderlijk muzikaal kerstprogramma.
In het nieuwe jaar op woensdagmiddag
30 januari komt het nationaal Westfriese
duo Theo en Els Spigt “Effe buurten” met
een programma ´Beelden uit mijn kinderjaren´. Het is een terugblik op het W estfriese leven van 60-70 jaar terug, met
liedjes en voordrachten onder andere: de
boerderij, de kachel, het bleekveld, de
veldersboet en ’n zomeravond.

Als het huidige kabinet gelijk krijgt dan
wordt het in Nederland op oudejaarsdag
en Nieuwjaarsdag een stuk rustiger. Het
vuur- en knalwerk mag van de rijksoverheid alleen afgestoken worden op 31 december vanaf 18.00 tot 1 januari 02.00
uur. Je kunt een boete krijgen van € 100
als je het vuurwerk afsteekt buiten deze
tijden.
Op de verpakking van legaal vuurwerk
staat welke leeftijd je moet hebben om
het te mogen afsteken. De minimum leeftijd (12, 16 of 18jaar) hangt af van het
soort vuurwerk.
Volgens RTL Nieuws is het verbod op rotjes een eerste, voorzichtige stap richting
een compleet verbod op “vrije” vuurwerkafsteek. Al met al een geruststellende
gedachte.
Tot slot wens ik u allen namens mijn mede bestuursleden gezegende kerstdagen
en vooral een heel goed en gezond 2019.
Tot ziens,
Jan Carel Nijdam (vz)
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BARBARA

-WORMER UITVAARTVERENIGING

Ieder jaar informeren wij onze leden van uitvaartvereniging Barbara via het parochieblad P.M. over lidmaatschap en contributie van de vereniging.
Heeft u vragen over een bepaald onderwerp of wilt u informatie? De onderstaande b estuursleden staan u met plezier te woord.
Voorzitter

Dick van Dijk

Penningmeester

Ans Zwemmer –
Wolkers
Ingrid de Haas Thoma
Corrie
Schavemaker – Conijn

Secretaris
Lid
Lid

Ton Klos

Florastraat 51,
1531 TB Wormer
Lisweg 305,
1511 XP Oostzaan
Kees
Jongensstraat
1531 GS Wormer
Kollergang 2,
1531 NH Wormer
Mariastraat 9,
1531 JA Wormer

info@uitvaartbarbarawormer.nl
tel. 075-6841874
19,

tel. 075-6424569
tel. 075-6424836
tel. 075-6284510

Voor een compleet overzicht van onze dienstverlening, verwijzen wij u naar onze website:
www.uitvaartbarbarawomer.nl
C ONTRIBUTIE

G EZINSLIDMAATSCHAP

Op de ledenvergadering van 7 april 2015
is de contributie vastgesteld:
€ 9,00 voor gehuwden of samenwonenden met thuiswonende kinderen;
€ 7,00 voor gehuwden of samenwonenden zonder (thuiswonende) kinderen of
één-ouder gezinnen;
€ 5,00 voor alleenstaanden of echtparen,
waarvan de oudste partner ouder is dan
65 jaar.

Wanneer gezinsleden op zichzelf gaan
wonen dan blijven zij nog twee jaar lid
van onze vereniging, daarna kan een eigen keuze worden gemaakt.

Graag uw contributie vóór 1 april 2019
overmaken op bankrekeningnummer:
NL12 RABO 0374 9520 78 of NL69 INGB
0003 7973 95,
t.n.v. R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara te W ormer.
K ORTING
Als lid van de uitvaartvereniging heeft u
recht op korting voor:
Vrij gebruik van de aula in de kerk.
Korting van € 160,00 per uitvaart van de
vereniging en korting van € 140,00 per
uitvaart wanneer deze wordt verzorgd
door een van onze uitvaartpartners, de
Associatie, Dela of Bennis Uitvaart.

O VERLIJDEN
Bij overlijden kunt u contact opnemen
met mevrouw C. Schavemaker-Conijn
(075-6424836 of
06-14640714) of mevrouw I. de Haas–
Thoma (075–6424569 of 06-45604724).
U kunt ook rechtstreeks bellen met Associatie Uitvaartverzorging via het gratis t elefoonnummer 0800-0375 of Bennis Uitvaart 075-7676008.
Vermeld daarbij wel dat u lid bent van
onze vereniging Barbara W ormer; alleen
dan bent u verzekerd van de korting waar
u door uw lidmaatschap recht op heeft.
Het bestuur van uitvaartvereniging Barbara, wenst u een goed uiteinde en een
gezond 2019 toe.
Met vriendelijke groet,
Ingrid de Haas-Thoma, secretaris.

Email: info@uitvaartbarbarawormer.nl
Website: www.uitvaartbarbarawormer.nl
Rekeningnummer ING-bank: NL69 INGB 0003 7973 95
Rekeningnummer Rabobank: NL12 Rabo 0374 9520 78
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KORT NIEUWS

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

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

1
2
3
4
5

Copydatum
10 feb
31 mrt
19 mei
7 juli
25 aug

Looptijd
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: 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 3 januari en 7 februari is er
weer een gesprek bij de koffie.
Ben Commandeur

Bedankt
Ik wil iedereen bedanken voor de mooie
kaarten en bloemen die ik gekregen heb
tijdens mijn herstel van de correctie van
mijn heup. Ik ben weer aardig opgeknapt.

Dankbetuiging
Op zondag 28 oktober vierden wij ons 60 jarig huwelijk. Met veel plezier kijken wij
terug op deze dag die begon met een
feestelijke mis in de Maria Magdalenakerk. Daarom willen wij graag onze
dank uitspreken aan:
-Ria Casalod die inspirerende en verbindende woorden sprak tijdens de kerkdienst;
-Het koor en de dirigent voor de prachtig
gezongen Missa Sanctae Caeciliae;
-Het Dagorkest Zaanstreek Waterland dat
het koor begeleidde tijdens de dienst;
-De vrijwilligers die de prachtige bloemstukken maakten;
-De dames achter de bar die koffie en
gebak serveerden;
-Alle anderen die deze mis tot een o nvergetelijke gebeurtenis hebben g emaakt.
Het is fijn om samen met familie, vrie nden, bekenden en onbekenden te genieten van zo’n mooie dienst waarin saamhorigheid en beleving letterlijk worden
gevoeld. In de loop van de jaren heeft de
Missa Sanctae Caeciliae veel betekenis
voor ons gekregen. Het begon toen Arie
Vlam het Verkade Dagorkest (waarin ik
als fagottist speelde) dirigeerde en ik via
via hoorde dat hij zo’n mooie mis had g ecomponeerd. Van het een kwam het ander. Arie dirigeerde ook tijdens de viering
van ons 50-jarig huwelijk in 2008. De
prachtige uitvoering van destijds vroeg
om een herhaling. De actie om dit te b ewerkstelligen werd zonder mij geïnitieerd
door mijn echtgenote Jannie. Groot was
daarom voor mij de verrassing toen bleek
dat het Dagorkest Zaanstreek Waterland
de kerkdienst opnieuw muzikaal omlijstte.
Tezamen met de prachtige woorden van
Ria werd de gebeurtenis een mooi nieuw
hoogtepunt in ons leven.
We hebben een mooi bedrag gekregen
voor het goede doel: het schooltje Sam alani in Lilonge, Malawi; het ontwikk elingsproject waar Jaap en Jose Conijn uit
Wormer zich voor inspannen.
A.A. Vermeulen

Truus van Haaster
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IN MEMORIAM





L UIGI M ARCHES

H ERMAN VAN G ERWEN

Op 22 september overleed plotseling Lu igi Marchese. Hij werd op 19 oktober 1962
in W ormer geboren. Luigi had twee grote
passies: molens en fotograferen. Hij was
hulpmolenaar van molen ‘de Koker’. Hij
fotografeerde bijzondere gebeurtenissen
in W ormer. Zijn beide passies brachten
hem in contact met veel mensen die hem
waardeerden voor wat hij deed. In geze lschap was hij soms met zijn humor du idelijk aanwezig, maar soms kon hij ook
wat teruggetrokken zijn.
In april kreeg hij een hersenbloeding,
waar hij uiteindelijk goed van is hersteld.
Net toen het steeds beter met hem ging
en hij naar de toekomst ging kijken is hij
overleden.
Op 28 september was de uitvaartplec htigheid in de Maria Magdalena Kerk,
waarna hij is begraven. Als eerbetoon
aan Luigi stond ‘de Koker’ in de rou wstand.
Moge hij rusten in vrede.

Vrijdag 2 november is Herman van Gerwen overleden op zijn leeftijd van 84 jaar.
Hij werd geboren in Brabant en het gezin
verhuisde naar Amsterdam. Daar op het
kerkkoor leerde hij Joke Noor kennen en
in 1960 trouwden zij elkaar. Via de Vij fhoek in Zaandam kwamen ze naar Wormer. Een zoon en twee dochters groeiden
er in hun gezin op. Met liefde en met humor vertelden zij over een vader die altijd
bezig was en klaar stond. Herman werkt
bij Bruynzeel op de financiële administr atie. Op de fiets ging hij dagelijks heen en
weer en alles in stevig fietstempo. Maatschappelijk was hij zeer betrokken. Bij
vele organisaties hield hij de financiën
bij. Hij was bestuurslid van het R.K. Verenigingsgebouw en van Ons Huis. Hij
was koster zowel op de locatie Kruiskerk
als de Maria Magdalenakerk en lid van de
financiële commissie.
Hij verzorgde zijn tuin aan de Kemphaa nstraat met passie. Vakanties met het g ezin zijn een rode draad door hun leven.
Van een bedrijfshuisje in Egmond en van
Ommen ging het naar Oostenrijk waar ze
vele en vele malen met kinderen en later
ook kleinkinderen zijn geweest zowel in
de zomer als de winter. De bergen bleven
trekken en daar kon hij intens van geni eten. Ook uit eten met zijn gezin behoorde
tot de favoriete bezigheden. Muziek was
ook één van zijn passies en voor feestjes
schreef hij vele liedteksten. De laatste j aren sukkelde hij met zijn gezondheid, hart
en nierfalen, een versleten heup en geheugenproblemen maakten het leven
zwaarder. Na nog een mooie zomer thuis
ging hij begin oktober naar Oostergouw.
Op de avond van Allerzielen is hij verder
gegaan. In een kerkelijke dienst in het
crematorium hebben we hem uitgeleide
gedaan met vele mooie verhalen en m uziek waar hij van hield.

kapelaan Kerssens


G ERARDUS T HEODORUS M ARIA S IERHUIS
Op 12 oktober overleed onverwachts G erard Sierhuis. Hij werd op 8 augustus
1946 in W ormerveer geboren. Gerard
was niet getrouwd, hij bleef bij zijn ouders wonen, ook toen zij naar Wormer
verhuisden. Na de dood van zijn ouders
bleef hij in het huis wonen. Gerard was
een gevoelsmens die hield van natuur,
bezorgd voor het wel en wee van een ander. Hij was een intelligente man, die van
veel dingen op de hoogte was.
Op 19 oktober was de uitvaart in de M aria Magdalena kerk, waarna hij is begr aven.
Moge hij rusten in vrede.
kapelaan Kerssens

Het vuur is uit
Maar laat het zo
Jaag het niet meer aan
Ik heb een goed leven gehad.
Dit stond er op de kaart geschreven.
Matthé Bruijns, pastor
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J EANNETTE V IDELER - VAN DER B IJL

R IEK DE L EEUW -B OON

Zaterdag 17 november is Jeannette Videler-van der Bijl overleden op haar leeftijd
van 83 jaren. Ze werd geboren in Amsterdam. Daar leerde zij op jonge leeftijd
Henk Videler kennen. Na 6 jaar verkering
trouwden zij elkaar op 18 november 1958
voor de wet en in september 1959 voor
e
de kerk. Omdat de 18 november dit jaar
op een zondag viel, kwamen felicitaties
van overheidswege bij hen binnen op de
dag dat zij ook stierf. Uit hun liefde werden twee dochters en een zoon geboren
en later kregen zij 2 klein- en 2 achterkleinkinderen. Na vele jaren in Amsterdam gewoond te hebben verhuisden ze
zo’n 15 jaar geleden naar Krommenie.
Door de toenemende verwarring door de
ziekte van Alzheimer ging Jeannette enkele jaren geleden naar Torenerf en ging
Henk op het Ventjagersplein wonen.
Veel hebben ze samen gedaan in hun l even, vakanties en eindeloos samen wandelen. Ze hield van kaarten maken en f otograferen. Toen het einde kwam was het
ook een bevrijdende overgang.
Bedroefd omdat wij haar moeten missen,
maar dankbaar voor het rijke leven dat
we wij met elkaar mochten delen, is na
een blijmoedig gedragen lijden van ons
heengegaan.
In die geest hebben we afscheid van haar
genomen en na de kerkdienst is haar l ichaam begraven, hier in Wormer.

In de vroege morgen van 25 oktober
2018 is Riek de Leeuw-Boon overleden
op haar kamer in Swaensborgh, het verzorgingshuis in Monnickendam. Riek
werd geboren in de Beemster, groeide op
in Jisp met nog 4 zusjes en 1 broertje en
ging naar de Mariaschool en de kerk hier
in W ormer. Ze hield van de natuur en
wilde eigenlijk het liefst haar leven lang
op de boerderij wonen. Dwalend door het
riet, schaatsen en zwieren op het ijs!
Maar het leven ging anders. Zij trouwde
in 1947 met Piet de Leeuw en werd moeder van een groot gezin. Paul, Marja en
Alex-Jan werden in Jisp geboren, Lydia,
Jos, Angela en Franca in Krommenie.
Een gezin met 7 kinderen was voor Riek
een heel zware opgave; gezellige en
moeilijke periodes wisselden elkaar af.
Riek was heel creatief en naaide zelf
prachtige kleding. Piet werkte bij Verblifa
en bij het faillissement in 1973 van de
Blikfabriek, verhuisde een deel van het
gezin mee naar Deventer. Ondanks de
mooie omgeving daar, miste moeder Riek
de polders van hier, de wind, het water
en riet om haar heen. Het duurde jarenlang voordat de heimwee-tranen van Riek
gedroogd waren. In 2006 kwam zij in de
Residence aan de Zaanstroom in W ormerveer te wonen, bij toeval in de par ochie waar ik pastor was. Zij vroeg om de
ziekenzegen, die zij heel intens en bewust meebad. Haar zelfgekozen eenzaamheid maakte helaas dat er geen burencontact was. Haar verdriet om het verlies van kleinzoon Rik en haar dochter
Marja, bleef opgesloten in haar hart.
Toen haar lichamelijke en geestelijke gezondheid zodanig zwaar werden, zorgden
haar kinderen voor opname in het verzorgingshuis in Monnickendam, dichtbij
haar dochter. In de moeilijke laatste uren
van haar 96-jarig leven, werd zij omringd
door de zorgzaamheid van de kinderen.
Toen het levenslicht in haar ogen uitei ndelijk doofde, strekten engelenhanden
zich uit om Riek verder te dragen naar
een lichtend leven van liefde en vrede
voor altijd. Met velen hebben wij haar
met respect herdacht en haar lichaam in
moedergrond begraven. Moge zij voor a ltijd in rust en vrede zijn.

Matthé Bruijns

Ria Casalod, pastor
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R IE R UIJTER
In de leeftijd van 79 jaar is Rie Ruijter
woensdag 17 oktober overleden. Voor velen is het niet te bevatten dat aan een actief leven zo onverwacht na een zeer kort
ziekbed een einde is gekomen. Zelf was
ze er klaar mee. “Ik heb een mooi leven
gehad, bijna 80 jaar, met lieve kinderen
en kleinkinderen, het leven was goed.
Op 7 januari 1939 is Rie in Assendelft
geboren. Drie maanden later is de familie
naar W ormer gekomen om nooit meer
weg te gaan.
Na de huishoudschool had haar vader
een baantje voor haar gezocht. Voor Rie
was dat het niet. Het kappersvak sprak
haar meer aan.
Ze werd moeder van twee dochters en
twee zonen, later oma van 5 kleinkinderen.
Na haar scheiding kwam Rie door broer
Jan via de Mozes en Aäronkerk als vrijwilliger bij het leger des Heils te werken,
dat veranderde later in een vast dienstverband en ze bleef haren knippen als
dat zo uit kwam. Haar levensmotto was:
al heb je niets, je kunt er evengoed knap
uitzien.
In haar afscheidsviering hebben we
ademloos geluisterd naar het verhaal wat
Henny Tinga van het Leger des Heils ons
vertelde over haar inzet voor de mensen
die een beroep doen op het Leger.
Na haar pensioen zette Rie zich in voor
onze dorpsgemeenschap: Tafeltje-dek-je,
vrijwilliger op de dagopvang voor dementen in zorgcentrum Torenerf, koffieschenkster in het Achterschip bij evenementen en uitvaart, eens in de drie
maanden koken voor onze maandelijkse
gasten met als hoogtepunt met kerst het
kerstdiner en vooral het versieren. Het
was zo feestelijk en het ging haar zo gemakkelijk af.
Rie kon enorm van alles genieten.
Onder grote belangstelling hebben we
Rie begeleid naar haar laatste rustplaats.
Voor de achterblijvers is het een groot
gemis. Dat ze mag rusten in vrede.
Ellie Hoek-Nooij
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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 o nder de boom. W e weten zeker dat u van
de sfeervolle kerstklanken zult genieten.

ROOSTERS

December
Woensdag 12 dec. 19.00 uur
Adventsvespers
Voorganger: Pastor Jos van Steen

Doopsgezinde Vermaning
Dorpsstraat 371

Zondag 16 dec. 10.00 uur
3de zondag van de Advent

Jaardienst Herman Meijer
Kees Al
Dick Bakker
Noby W arbout-W illems
Lenie Butter-Konijn
Gerard van der Pal
Pastor Jaap Jonker
Jan Butter en overleden familieleden
Rie Knijn-Groen
Annie Ootes-Braak
Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes
Henk W alta

All Ages

Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor M. Bruijns

Deurcollecte: Adventsactie

Dinsdag 18 dec. 16.30 uur
Kerstviering
Gezamenlijke voorgangers

Torenerf

Woensdag 19 dec. 19.00 uur
Adventsvespers
Voorganger: Pastor Piet van Veelen

Doopsgezinde Vermaning
Dorpsstraat 371

Zondag 23 dec. 10.00 uur
4de zondag van de Advent

Aad Rozemeijer
Margaretha Leliveld
Tony Piet-Beerlink
Tiny Goedhart
Cees Meijer
Gré Breeuwer-Noom
Marij Mooij-Baas

Caeciliakoor

Viering onder leiding van een parochiaan
Voorganger: dhr. Ben Commandeur
Deurcollecte: Restauratie orgel
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ROOSTERS

Kerstavond 24 december
Maandag 24 dec. 18.30 uur
Gezinskerstviering

jeugdkoor

Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor K. Schuurmans
ste

Collecte 1 Adventsactie Kilangala
de
2 voor de parochie

Nico van Diepen
Henk Betjes
Ouders Betjes-Ransdhuizen
Annie Butter-Betjes
Bertus Betjes
Overleden familieleden Willems
Vroni Rood
Bep Korver-van Velzen
Weldoeners van de parochie

Deurcollecte: Kosten eredienst
Maandag 24 dec. 20.30 uur
Kerstnachtviering

Caeciliakoor

Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor R. Casalod
ste

Collecte 1 Adventsactie Kilangala
de
2 voor de parochie

Deurcollecte: Kosten eredienst

Maandag 24 dec. 22.30 uur
Kerstnachtviering

All Ages

Viering onder leiding van een parochiaan
Voorganger: Pastor K. Kint

ste

Collecte 1 Adventsactie Kilangala
de
2 voor de parochie

Deurcollecte: Kosten eredienst

Weldoeners van de parochie
Ouders v. Schagen-Hofland, Nicolientje
Ouders Neeft-W estra en Wim
Bertus Grandiek
Ouders Rozemeijer-Luttikhuizen
Overleden familie Bank
Overleden familie Abbink
Anne-Marie Straman-Bank
Piet Heijne en overleden familieleden
Ouders Butter-Kooijman
Ouders Huijsman-Sely
Bets van der Pal-Oudt
Nel van Lachterop-W ever
Rinus Hoek
Piet Sombroek
Piet Meijer
Henk Heijne
Dick W illems, Tiny Willems-Span
Jaap Zijp, Annie Zijp-Graas
Steun voor het gezin
Pastor Jaap Jonker
Wim Binken
Gerard van der Pal
Theo Helmerhorst, W il Helmerhorst-Klos
Overleden familie W itteveen-Schavemaker
Nico Witteveen
Henk Cornelissen, Lida Cornelissen-Taanman
Harry Hanou
Piet Sombroek
Henk Mak
Nel Woestenburg-Korver
Ouders Klos-Nielen
Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes
Ouders Bentvelzen-Mijnen
Netty Sjouw-Peters
Kees Bentvelzen
Nico Heijne
Ouders Klos-Clijnk en Nel
Ouders van Gelderen-Beentjes en Tijmen
Corrie Clijnk en overleden familie
Weldoeners van de parochie
Jaap Conijn en Nel Conijn-Mak
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ROOSTERS

Kerst/oud en nieuw
Dinsdag 25 dec. 10.00 uur Caeciliakoor
Kerstmis

Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor T. Molenaar

ste

Collecte 1 Adventsactie Kilangala
de
2 voor de parochie

Deurcollecte: Kosten eredienst

Weldoeners van de parochie
Arnold van Diepen
Marie Groen-de Leeuw
Ouders Boerlage-Piet
Jan en Gré Konijn-Boerlage
Ben Schipper
Piet Smit
Gerhard Holtman
Dick Rozemeijer
Marijke Töning
Juul Nooij-van der W iel
Barend Blom
Jaap Hoek
Gré Floris-Grandiek
Ouders Fritz-Brantjes
Piet Koning, Annie Koning-Fritz
Lenie Butter-Konijn
Theo Huijgen
Zita Bentvelzen-Dopstra
Cees Vermeulen
Margreeth Kramer
Gerda Floris-de Vries
Annie Ootes-Braak

Dinsdag 25 dec. 15.00 uur
Kindje wiegen
voorganger: mevrouw Ilse Stoltenberg

Iedereen is welkom:
Van heel klein tot groot.

Zondag 30 dec. 10.00 uur
Oudejaarsviering

Dank voor het afgelopen jaar,
zegen over het komende jaar
Pastor Jaap Jonker
Co W ever-van der W eiden
Annie van ’t Veer-Ammeraal
Gijs van der Meer
Jans van der Meer-Meijer

All Ages

Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor R. Casalod
Deurcollecte: PM

Januari 2019
Dinsdag 1 januari

10.00 uur

Petruskerk
Nieuwjaarsdag
Voorganger: Pastor M. Bruijns

Er is GEEN viering in onze kerk,
maar in de Petruskerk te Krommenie.

Nieuwjaarsreceptie
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ROOSTERS

Januari 2019
Zondag 6 jan. 10.00 uur
Drie Koningen

Caeciliakoor

Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor R. Casalod
Deurcollecte: Restauratie Orgel

Nieuwjaarsreceptie

Zegen over het nieuwe jaar
Jaardienst Annie van ’t Veer-Ammeraal
Ouders W illems, ouders Martens
Cas van t’ Hoff
Ria Meijer-Zuidinga
Piet Heijnen en overleden familieleden
Aad Rozemeijer
Gerard Heine
Rie Ruijter
Dick W illems
Tiny W illems-Span

Dinsdag 8 januari 16.30 uur Torenerf

Zondag 13 jan. 10.00 uur
2de zondag door het jaar

All Ages

Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor R. Casalod

Deurcollecte: Kosten verwarming

Zondag 20 jan.

Pastor Jaap Jonker
Jaap en Carla de Vos
Gerhard Holtman
Henk Betjes
Ouders Betjes-Randshuizen
Annie Butter-Betjes
Bertus Betjes
Dick Rozemeijer
Ouders Bentvelzen-Mijnen
Netty Sjouw-Peters
Henk Mak
Annie Ootes-Braak
Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes
Kees Bentvelzen

10.00 uur
Nieuwe kerk aan de Kerkstraat

Oecumenische viering
Voorgangers: Ds. B. Vijfwinkel
Pastor J. van Steen
Dinsdag 22 jan.

16.30 uur

Zondag 27 jan. 10.00 uur
4de zondag door het jaar

Er is geen viering in de Maria Magdalena
kerk.

Torenerf
Caeciliakoor

Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor M. Bruijns

Deurcollecte: Actie kerkbalans

Jaardienst Co Wever-van der Weiden
Jaardienst Gerda Floris-de Vries
Noby W arbout-W illems
Margaretha Leliveld
Lenie Butter-Konijn
Marijke Töning
Nico Witteveen
Overleden familie W itteveen-Schavemaker
Ouders van Schagen-Hofland en Nicolientje
Ouders Neeft-W estra en Wim
Gré Floris-Grandiek
Piet Sombroek
Zita Bentvelzen-Dopstra
Rie Knijn-Groen
Cees Vermeulen
Jan W illem Steensma
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ROOSTERS

Februari
Zondag 3 febr. 10.00 uur
5de zondag door het jaar

All Ages

Kindernevenviering
Viering onder leiding van een parochiaan

Deurcollecte: Memisa

zondag 10 febr. 10.00 uur
6de zondag door het jaar

Caeciliakoor

Eucharistieviering
Voorganger: Pastor F. Bunschoten of
Kapelaan N. Kerssens
Deurcollecte: Kosten eredienst

Zr. Bernarda Heijne
Pastor Jaap Jonker
Ouders W illems, ouders Martens
Cas van t’ Hoff
Henk Mak
Ouders Klos-Clijnk en Nel
Ouders van Gelderen-Beentjes
Corrie Clijnk en overleden familie
Nel Woestenburg-Korver
Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes
Jo Meijer-Kleij, Herman Meijer
Jaap en Carla de Vos
Ria Meijer-Zuidinga
Annie Ootes-Braak
Tony Piet-Beerlink
Tiny Goedhart
Aad Rozemeijer
Ouders Bentvelzen-Mijnen
Netty Sjouw-Peters
Piet Heijen en overleden familieleden

Dinsdag 12 februari 16.30 uur Torenerf
Zondag 17 febr. 10.00 uur
7de zondag door het jaar

All Ages

Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor K. Schuurmans

Deurcollecte: PM

Zondag 24 febr. 10.00 uur
8ste zondag door het jaar

Caeciliakoor

Viering onder leiding van een parochiaan
Deurcollecte: Kosten verwarming

Jaardienst Kees Bien
Jaardienst Gré Breeuwer-Noom
Overleden familieleden Willems
Noby W arbout-W illems
Marijke Töning
Henk Mak
Jan Schouten
Cees Meijer
Kees Bentvelzen
Gerhard Holtman
Nel Woestenburg-Korver
Annie Ootes-Braak
Piet Sombroek
Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes
Herman Meijer
Ouders de Leeuw-van Baarsen
Ouders Meijer-Wamelink
Jaap Zijp, Annie Zijp-Graas
Steun voor het gezin
Jaardienst Thom Ammeraal
Tiny Ammeraal-Hessels
Margaretha Leliveld
Lenie Butter-Konijn
Corrie Binken-Mak
Dick Rozemeijer
Gré Floris-Grandiek
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ROOSTERS
Datum

Kosters

Zo. 2 dec.

A de Haas/ 6424569

Lezers en lezeres- Koffie-schenkers
sen
Liesbeth Patist
G. Bijvoet en L. Graas

Zo. 9 dec.

K. Bank/ 06-52408011

Rob Berkhout

T. Heine en T. de Best

Zo. 16 dec.
23 dec.
24 dec.
18.30u
24 dec
20.30u
24 dec.
22.30u
25 dec.
30 dec.
6 jan. 2019
13 jan.
20 jan.

H. Beenen/ 6423458
A de Haas/ 6424569
K. Bank/ 06-52408011

Kirsten Vredevoort
Trees W alta
Eigen lezers

C. Korver en I. Korver
R. Noom en J. Vreeswijk

H. Beenen/ 6423458

Ton van Overbeek

P. Kramer/ 6427234

Eigen lezers

P. van Diepen/ 6421282
A de Haas/ 6424569
H. Beenen/ 6423458
C van Vliet/ 6425539
geen

Piet Kramer
Eigen lezers
Frans Hofstra
Willy Leek
geen

27 jan.
3 febr.
10 febr.
17 febr.
24 febr.

K. Bank/ 06-52408011
A de Haas/ 6424569
P. van Diepen/ 6421282
P. Kramer/ 6427234
C van Vliet/ 6425539

Elly Hoek
Rob Berkhout
Kirsten Vredevoort
Liesbeth Patist
George Kristians

L. Konijn en J. Bank
R. Noom en J. Vreeswijk
G. Bijvoet en L. Graas
T. Heine en T. de Best
(oecumenische viering in
de Nieuwe Kerk)
C. Korver en I. Korver
R. Noom en J. Vreeswijk
L. Konijn en J. Bank
G. Bijvoet en L. Graas
T. Heine en T. de Best

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).

Bloemschiksters
14 dec
21 dec
28 dec
4 jan
11 jan
18 jan
25 jan
1 febr
8 febr
15 febr
22 febr

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

Kerkwerk(st)ers
Groep A: Do. 14 februari 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 C: Do. 10 januari om 13.30
Piet van Diepen
Hannie Kuiper
Ineke Hendriks
Lies Graas
Henk Floore
Wessel Janmaat
Ben Commandeur
Jacintha Rossenaar
Ton Klos
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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 16 dec
Zo 23 dec
Ma 24 dec, 20.30 u
Di 25 dec.
Zo 30 dec
Zo 6 jan
Zo 13 jan
Zo 20 jan
Nw.kerk
Zo 27 jan
Zo 3 feb
Zo 10 feb
Zo 17 feb
Zo 24 feb

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

06-27266292
6427270
6424325
6423388
6421417
6423458
6423700
6423388
6427270
06-27266292
6421417
6423700
6423388

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 16 dec
Zo 23 dec
Ma 24 dec, 20.30 u
Di 25 dec.
Zo 30 dec
Zo 6 jan
Zo 13 jan
Zo 20 jan
Nw.kerk
Zo 27 jan
Zo 3 feb
Zo 10 feb
Zo 17 feb
Zo 24 feb

Fam. De Graaf
Mw. K. Vredevoort
Deze dames gaan niet mee
Dhr. F. Hofstra
Dhr. Th. van Putten
Dhr. H. Kleij
Mevr. J. Weenink
Mw. A. Oudejans

06-12520978
6423273

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

6423273
6423557
6421501
06-12520978
06-51348236

6423557
6421501
06-51348236
06-51570735
6423388

Mw. R. van Hoff, Koningsvarenstraat 282 (flat, tel. 6421007);
mw. G. Rozemeijer, Mariastraat 6 (6424144) en mevr. J. Hoek Torenplein 27 (642 3319)
Zo 16 dec
Zo 23 dec
Ma 24 dec, 20.30 u
Di 25 dec.
Zo 30 dec
Zo 6 jan
Zo 13 jan
Zo 20 jan
Nw.kerk
Zo 27 jan
Zo 3 feb
Zo 10 feb
Zo 17 feb
Zo 24 feb

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

6424325
6423408
6424325
6421573
6423408
0610875339
6424325
6421573

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

6423504
6424325
0610875339
6423408
6421573
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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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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!

