
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 februari  – 10 april  2019 

P.M. 
(parochiële mededelingen) 

 

Maria Magdalena Parochie 

Wormer 



 

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: mw. Peggy Alting Siberg, 
 Haremakers 24,  6425977 
Wnd-voorzitter: dhr. Ton van Overbeek, 

Oosteinde 61,  6421324 
Penningmeester: dhr. Cor Bijvoet,  

Oosteinde 11,  6423130 / 
06-14443154 

Secretariaat: vacature 
Lid:                  dhr. Martin van Druten,  

Talingstraat 17, 6423269 
 
 
 
 
 

Lid:        dhr. Sander Korver,   
                               Dorpsstraat 175,  06-53439489 
Lid:            mw. Liesbeth Patist-Dupon;  

        Roerdompstr 6,  6421111 
Lid:        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 

 

PASTORAATSGROEP 
Pastor:       dhr. Matthé Bruijns, petrusvis@planet.nl, 6281208 
Kerkopbouw + gemeenschapsvorming: mw. Ellie Hoek-Nooij, Haanstraat 32,  6423046 
Katechese:      dhr. Frans Hofstra, IJsvogelstraat 14,  6423557 
Diakonie:      mw. Ina van Kleef-Conijn, Lisboa 21,  6425259 
Liturgie:      mw. Ellen Meijer, Hollander 34,  6421388 

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

Bezorging PM:   mw. Ans Zwemmer-Wolkers, Lisweg 305, 1511 XP Oostzaan,  6841874 
Kopij PM:    mw. Jolanda Boon-Sombroek,  6425194/dhr. Hans van Rooijen,  6424047  
Misintenties vermelden PM:  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  10 april  2019 – 29 mei  2019 uiterlijk  31 maart 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. 

http://www.mariamagdalenawormer.nl/
mailto:petrusvis@planet.nl
mailto:purzn4@gmail.com
mailto:petrusvis@planet.nl
mailto:redactie.pm.mm@gmail.nl
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P A S T O R A A L  V O O R W O O R D  

Om niet te vergeten… 

365 dagen liggen achter ons en het nieu-
we begin is ook alweer aardig op gang. 
Hoe het allemaal was, kunnen we ons 
nog maar amper herinneren, alleen wat 
het meeste impact heeft gehad staat ons 
nog helder voor ogen. De meeste dagen 
waren ‘gewoon’ en dat alledaagse verge-
ten we gemakkelijk. 
 
Gelukkig hebben de meeste mensen wel 
een fotoalbum of houden ze een dagboek 
bij en in veel huizen ‘zuchten’ de planken 
onder de vracht van ontelbare boeken: 

verhalen en verslagen 
van wat mensen alle-
maal gezegd en ge-
daan hebben. De kunst 
is om daaruit de gege-
vens te halen en te 
bewaren die de moeite 
waard zijn.  
Voor gelukkig heel veel 

mensen is er een BOEK met woorden en 
verhalen die altijd van kracht zal blijven. 
En daarin gaat het juist over ONS. En 
omdat we zoveel vergeten, zelfs onze le-
venslessen, kunnen we telkens op die 
verhalen terugvallen.  
Heerlijk, zo’n BLIJVEND boek. Er staat in 
dat er een God is die ons kent! Hij kent 
onze namen, ons plezier, onze spijt. 
Geen mens valt weg uit zijn aandacht. 
Zonder dat boek zouden we wel eens 
daaraan kunnen twijfelen, of het helemaal 
vergeten. En dat zou toch doodzonde 
zijn. Juist in onze leefomgeving zijn veel 
mensen eenzaam. Je wilt nu eenmaal 
graag gekend zijn en daarom zijn er nog 
andere boeken in onze gelovige gemeen-
schap met daarin de namen van mensen 
die God en wij niet willen vergeten. Zoals 
doopboeken, trouwboeken en boeken die 
het einde van de levensweg markeren. 
Vol met namen van jonge en oude men-
sen, in allerlei levensmomenten. We mof-
felen niets weg. Alles schrijven we op. 
Niet te vergeten. Het zijn soms zware 
boeken, vol van tranen en ongeloof. Maar 

de tranen bewaren we niet, ze hebben 
wel een plekje in je gedachten, maar het 
mooie is altijd sterker dan wat ons zwaar 
gevallen is.  
 
De ‘hoofdgedachte’ dient altijd te zijn: de 
LIEFDE die we elkaar zo graag willen la-
ten voelen. Daar is het allemaal om be-
gonnen. Daarom wordt een mens geboren 
om lief te hebben. Dat is wat wij hopen te 
vinden in elkaar. Wat een wonder! Je 
voornemen om de ander niet uit het oog 
te verliezen. Alleen de liefde maakt het 
leven draaglijk. God heeft die liefde in 
ons hart gelegd, en Hij geeft je daartoe 
de inspiratie.  
 
Nu dit nieuwe jaar 
op gang komt zou 
het toch geweldig 
zijn om van alle 
voorgenomen 
plannen iets moois 
te maken en voor-
al de aandacht steeds naar elkaar te la-
ten uitgaan.  
In de harde economische- en zakelijke 
wereld, vol haast en vaak ook vol heb-
zucht, moeten we er zijn voor elkaar, dan 
merk je pas wat we voor andere mensen 
mogen betekenen. Dat is ons geloof: dat 
we in geboorte en dood, in liefde en pijn, 
weten dat we meetellen, dat iedere mens 
ertoe doet, dat God zich laat herkennen 
in alles wat ons overkomt. En dat is niet 
niks.  
 
Ook in dit nieuwe jaar mogen we weer op 
God en onze medemensen rekenen. We 
zullen de albums met herinneringen en 
foto’s verder aanvullen.  
 
Moge de zegen van God ieder van ons 
daarbij begeleiden. 
 

A.F.M. Goedhart 
pastoor Sint-Bonifatiuskerk 

Zaandam-Centrum 
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B E K E N D M A K I N G  

Paus benoemt coadjutor die toekomstige bisschop zal worden  

 
 
 
Op zaterdag 22 december werd in Rome 
bekend gemaakt dat paus Franciscus onze 
huidige hulpbisschop Jan Hendriks heeft 
benoemd tot bisschop-coadjutor voor het 
bisdom Haarlem-Amsterdam. 
Dit betekent dat monseigneur Hendriks 
wel hulpbisschop blijft maar te zijner tijd 
de bisschop, mgr. dr. Jos Punt, zal gaan 
opvolgen. Mgr. Punt is 73 jaar en bis-
schoppen dienen op 75-jarige leeftijd hun 
ontslag in bij de paus. 
Johannes Willibrordus Maria Hendriks 
werd geboren in een tuindersgezin te 
Leidschendam in 1954. Hij volgde het 
Klein-Seminarie Leeuwenhorst te Noord-
wijkerhout en ging voor verdere studies 
naar het toen enige Groot-Seminarie in 
Nederland, Rolduc te Kerkrade. Na de 
priesterwijding in 1979 studeerde hij ver-
der in Rome en behaalde het doctoraat in 
canoniek recht aan de Gregoriana. Hij was 

pastoor van Haastrecht en een korte tijd 
ook van Duivendrecht, Heemstede maar 
ook van de Jozefparochie te Kogerveld. 
Op verzoek van onze toenmalig bisschop 
mgr. Henny Bomers en hulpbisschop mgr. 
Jos Punt zette hij voor ons bisdom in 1997 
het toen nieuwe Groot-Seminarie op, de 
diocesane opleiding voor priesters welke 
jarenlang in Vogelenzang, nu in Heiloo ge-
vestigd is en geaffilieerd is met de Pause-
lijke Lateraanse Universiteit te Rome. La-
ter kwamen er nog opleidingsroutes tot d i-
aken en catechist bij. Men kan in het op-
leidingencentrum ook theologie studeren 
zonder dat dit met het oog op een kerkelijk 
ambt is. Nog altijd wordt van die laatste 
mogelijkheid veel gebruik gemaakt. In 
2010 riep paus Benedictus rector Jan 
Hendriks om als hulpbisschop mgr. Punt 
terzijde te staan en de toenmalige hulpbis-
schop Jan van Burgsteden op te volgen. In 
de jaren van zijn episcopaat tot nu toe 
heeft mgr. Hendriks veruit de meeste pa-
rochies van ons bisdom reeds meerdere 
malen bezocht en is bij een veelheid van 
bestuurlijke processen betrokken. In de 
hoedanigheid van vicaris-generaal vormt 
hij voor het bestuur van het bisdom een 
belangrijke schakel met de kerkbesturen. 
Zeker een hulpbisschop maakt van alles 
mee. De avonturen van mgr. Hendriks 
worden dan ook door velen gevolgd via 
zijn website www.arsacal.nl. Hij plaatst 
daar ook vaak zijn preek op. De naam van 
de website ontleent mgr. Hendriks aan een 
oud bisdom in Noord Afrika, waarvan hij 
tot zijn benoeming tot coadjutor ‘titulair’ 
bisschop was. 
De parochies van de Zaanstreek feliciteren 
mgr. Hendriks van harte! En zij spreken 
het vertrouwen uit dat hij onder Gods ze-
gen een goede bisschop en herder zal zijn 
voor het deel van Gods kudde die ‘Bisdom 
Haarlem-Amsterdam’ heet. 
 

pastoor F. Bunschoten
 
 

  



3 

PM 46
e
 jaargang no.1: 20 februari – 10 april 2019 

 

 

Verslag Personele Unie 

Hieronder een kleine samenvatting van wat o.a. besproken en afgehandeld is in de laa t-
ste vergadering van het PU bestuur.  

PASTORAAL 

Vlak voor Kerst is Mgr. Hendriks benoemd 
tot bisschop-coadjutor, als opvolger van 
Mgr. Punt. 
Pastor Jan Broersen is 1e Kerstdag in het 
ziekenhuis opgenomen. Wij wensen hem 
een goed herstel toe. 
 

De landelijke overheid en Brussel vragen 
zich af hoe het Christelijke erfgoed te be-
houden is met de vele kerksluitingen. De 
Zaanstreek behoort tot één van de weinige 
pilots welke benoemd zijn voor het zgn. 
kerkenvisie plan. Afgevaardigden van de 
gemeente Zaanstad zijn langs geweest bij 
pastor Floris om in kaart te brengen hoe 
het gaat en waar zij kunnen helpen. Het 
bisdom is hier ook bij betrokken.  

FINANCIËN 

De extra collecte tijdens de Kerstviering in 
de Petrus leverde voor de IPCI een bedrag 
op van € 1.700,- . 
De volgende vergadering zullen de begro-
tingen van de parochies vastgesteld wor-
den.  

GEBOUWEN 

De brief van het parochieteam van de Ma-
ria Magdalena parochie van Wormer is be-
sproken, de vervolgstappen zullen in over-
leg met het parochieteam zijn.  

Het Catharijne Convent is nog bezig met 
de inventarisatie van alle objecten in de 
kerken van de Martelaren en OLV-
Geboorte. Na afronding van de inventarisa-
tie zal een rapport met adviezen gemaakt 
worden. 

BESTUURLIJKE SAMENWERKING 

Met ingang van 1 maart 2019 zullen de PU 
Zaanstreek Noord en PU Zaanstreek Zuid 
een nieuwe PU Zaanstreek gaan vormen. 
 

Marga Breed 
secretaris 

 
Na de vergadering kregen we bericht dat 
pater Noom z’n been gebroken heeft. We 
wensen hem een voorspoedig herstel toe.  
 
 

Ongelukje 

Tijdens de sneeuwval eind januari is pater 
Noom voor zijn flat in de Bijlmer gevallen 
en heeft hij zijn bovenbeen gebroken. Hij is 
geopereerd en met schroeven en plaatjes 
zijn de breuken vastgezet. Nu moet het na-
tuurlijk herstel komen. Ooit viel op de 
avond van Aswoensdag een dame van in 
de 90 op weg naar de kerk met als gevolg 
een gebroken heup. Na 40 dagen met Pa-
sen was ze weer zelf in de kerk, een waar-
lijk opstandingsverhaal. Hoe het zal gaan 
met het herstel is altijd afwachten, maar de 
patiënt is volop aan het revalideren. Zijn 

tijdelijk adres is Huis Eben Haëzer, kamer 
361, Wisseloord 219, 1106 MB  Amster-
dam. We wensen hem van harte beter-
schap. De emeriti collegae, pastoraal 
werk(st)ers en diaken hebben de open ge-
vallen plaatsen in het rooster ingevuld,  
waarvoor heel veel dank. Alleen dankzij 
hun inzet kunnen we het volhouden om ie-
dere zondagmorgen om 10 uur een viering 
te houden. 
 

Matthé Bruijns
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B E S T U U R L I J K  A R T I K E L  

Laatste stappen op weg naar één kerkbestuur Zaanstreek 

Vorig jaar maakten wij er al melding van 
dat we regiobreed meer samenwerking 
nastreven als parochies van Zaanstreek 
(Zaanstad en Wormerland). We kondig-
den toen ook aan dat we vanaf 1 maart 
geen gescheiden wegen meer willen be-
wandelen. Vanaf die dag zal één pasto-
raal team en één kerkbestuur de zorg 
dragen voor de geloofsgemeenschappen 
en hun gebouwen. Een van de grote 
voordelen hierbij is: minder vergaderdruk! 
Dat spreekt ons aan want dat betekent 
hopelijk dat de pastores weer wat meer 
tijd voor hun eigenlijke werk – zorg voor 
mensen – krijgen.  
Voor het kerkbestuur is en blijft het alou-
de, en gemakkelijk via  
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl te 
raadplegen landelijke ‘Algemeen Regle-
ment’ het kader waarbinnen we werken.  
Behalve ondergetekenden van dit paro-
chiebladartikel zijn de leden van het pas-
toraal team niet lid van het kerkbestuur. 
Wel zijn zij op een bijzondere manier be-
trokken en uitgenodigd als ‘auditor’ deel 
te nemen aan de vergaderingen als dit 
hun past.  
Het kerkbestuur zelf kan met minder ver-
gaderdruk de contacten met de parochie-
teams/ -raden, die overigens goed zijn, 
weer wat meer intensiveren. Ook bunde-
len we op deze manier de kennis en kun-
de die de Zaanse parochies in huis heb-
ben. Om dezelfde reden heeft de bis-
schop nu aan pastor M. Bruijns een zen-
ding gegeven voor de totale regio omdat 
alle overige teamleden - op diaken Fieg-
gen na, ook op basis van een totaalbe-
noeming werken. Samen met Matthé 
Bruijns, pastoor Goedhart, kapelaan 
Kerssens, diaken Hoekstra en diaken 
Fieggen probeer ik ook in de tijd die nu 
aanbreekt ons parochiepastoraat ‘maa t-
werk’ te laten zijn. Goede katholieke zie l-
zorg is waar wij graag voor willen staan. 
Daarop mogen mensen ons aanspreken.  
Diversiteit is belangrijk. Daarom zullen 
er, zoals de bisschop heeft gevraagd, pa-
rochies blijven waar wekelijks ’s zondags 
de Eucharistie wordt gevierd, maar ook 
parochies waar dit om de zoveel weken 
gebeurt. De Eucharistievieringen hele-
maal gelijk verdelen vinden wij geen op-
tie; dan zou er van het diverse profiel 
juist meer verloren gaan en daar kiezen 
nog de parochies, noch de bisschop voor. 
Toch blijft het een uitdaging steeds te 
blijven werken aan verbetering van het 

vieringenrooster.  
Een flinke batterij vrijwilligers is actief in 
onze parochies! Daar zijn wij trots op. 
Toch hebben de vrijwilligers van de paro-
chies van de HH. Martelaren van Gorcum 
(Koog a./d. Zaan) en Onze Lieve Vrouw 
Geboorte (Wormerveer) aangegeven dat 
de spoeling daar dunner is geworden. In 
Nederland zijn we nog niet uit het dal ge-
klommen; je merkt toch dat het aantal 
kerkgangers, doopsels, eerste communi-
canten, vormelingen terugloopt. Ook de 
financiële middelen om alle kerkgebou-
wen te blijven onderhouden of zelfs ’s 
winters te verwarmen moeten wij goed in 
de gaten houden. Dat geldt natuurlijk niet 
alleen in de twee bovengenoemde paro-
chies, maar in alle. Toch moeten er keu-
zes worden gemaakt. De keuze dat de 
kerken in Koog en Wormerveer op termijn 
onttrokken worden aan de eredienst is al 
jaren geleden daar ter plaatse gemaakt. 
Van de acht kerkgebouwen zullen we in 
de toekomst met zes gebouwen verder-
gaan. Wij, het pastorale team en het 
kerkbestuur, hopen dat we in dat verder-
gaan, steeds meer één van hart worden 
en de deuren naar elkaar openen.  
Misschien dat we als kerkmensen nog 
wat keren diep moeten zuchten. Toch 
mag ons dat niet de moed ontnemen om 
onze innerlijke rijkdom te blijven uitdra-
gen. Tijden veranderen wel, maar Hij blijft 
Dezelfde, gisteren, vandaag en altijd. In 
Hem heeft God ons Zijn Zoon, de Redder 
gegeven en in de kerstvieringen eind de-
cember zijn mensen toch weer massaal 
naar onze kerken toegestroomd om die 
boodschap te horen klinken en zich er-
door te laten raken. Net zoals Jezus ge-
woon onverstoorbaar doorging en De-
zelfde bleef die Hij was (en is!) zo doen 
wij dat ook. Tegelijk zoeken we naar 
goede wegen waarlangs we als Zijn Kerk 
vruchtbaar kunnen blijven werken. Het 
mooie bisdomblad ‘Samen Kerk’ dat u re-
gelmatig uit uw kerk mee naar huis kunt 
nemen staat bol van berichten hoe het 
‘bouwen’ aan geloofsleven en Kerk nog 
steeds doorgaat. Het blad is ook digitaal 
te lezen via www.bisdomhaarlem-
amsterdam.nl.  
In deze weken worden de personen die 
gevraagd zijn en ja gezegd hebben om lid 
te worden of te blijven van het gezamen-
lijke kerkbestuur van Samenwerkingsver-
band Zaanstreek, aan de bisschop ter 
benoeming voorgedragen. 

http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
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V E R V O L G                               B E S T U U R L I J K  A R T I K E L  

Anderen die hiervoor hebben bedankt en 
op een andere manier ons blijven steu-
nen, zijn wij erkentelijk voor de jarenlan-
ge deelname! 
In onze samenleving is veel eenzaam-
heid. De Kerk blijft nodig in een maat-
schappij die verhardt en waar mensen 
verloren lopen. In veel dorpen is de kerk 
toch nog steeds de ziel of het hart van de 
betreffende woonplaats. In steden zien 
we dat ook. We hoeven als Kerk echt 
geen minderwaardigheidscomplex te 
hebben. Dat we in een krimp zitten is 
waar en misschien hebben christenen nu 
het tij niet mee. Maar er geschiedt nog a l-

tijd veel goeds dat in stilte wordt vo l-
bracht. En er zijn nog mensen die het ge-
loof (her)ontdekken. 
In de gemeente Zaanstad hebben wij een 
goede gesprekspartner. De Zaanstreek is 
zelfs pilot voor wat betreft de ‘Kerkenv i-
sie’, een project van de overheid om ker-
kelijk erfgoed te behouden of verant-
woord naar een herbestemming te bege-
leiden. 
In deze overgangsperiode een hartelijke 
groet, 
 

pastoor F. Bunschoten, voorzitter  
diaken J. Hoekstra, vice-voorzitter

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
v.l.n.r. M. Bruijns, N. Kerssens, F. Bunschoten, A. Goedhart, J. Hoekstra.  
 
 
 
 
 

W E R E L D  J O N G E R E N  D A G E N  

In Panama 

Eens in de twee of drie jaar worden er-
gens op de wereld de wereldjongerenda-
gen georganiseerd. Het begon eens in 
het heilig jaar 1983. Paus Johannes Pau-
lus II had de jongeren uitgenodigd om in 
Rome samen te komen voor de viering 
van Palmzondag. Daar kondigde hij aan 
om het jaar erop de Wereld Jongeren 
Dag te organiseren.  
Nadat Rome in 1984 de stad voor de W e-
reld Jongeren Dag was, is het in andere 
steden over de wereld geweest. Was het 
eerst één dag, later werden het dagen.  
 
 
 

Dit jaar worden de Wereld Jongeren Da-
gen in Panama georganiseerd. Omdat het 
in de zomer veel regent, zijn de dagen 
verplaatst naar januari. Uit Nederland 
reizen vanaf 12 januari 130 jongeren en 
begeleiders af. Een week zijn we te gast 
in Soná, voor het voorprogramma, ver-
volgens reizen alle deelnemers naar Pa-
nama-Stad. Een deel zal na de dagen in 
Panama blijven of doorreizen naar Mexi-
co voor een bezoek aan het heiligdom 
van Guadalupe.  
In het volgende parochieblad zal ik wat 
meer over deze dagen schrijven.  
 

Kapelaan Nico Kerssens
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H.H. Martelaren van Gorcum  –  St. Petrus  –  H. Maria Magdalena  –  OLVrouw Geboorte 
 

V A S T E N A K T I E  

Overzicht Zaanse parochies 

De Zaanse parochies zetten zich in voor 
de Vastenaktie. Er zijn veel activiteiten in 
deze periode 
Activiteiten die zeker niet alleen voor de 
‘eigen’ parochianen bestemd zijn, maar 
waar we zeker grensoverschrijdend mo-
gen zijn. Daarom een overzicht van de 

activiteiten die er zijn, maaltijden, medita-
tievieringen, klaverjas- en bridge-
bijeenkomsten, boekenmarkt en violen-
verkoop. 
Van harte welkom, onze bijdragen maken 
het verschil voor mensen verder weg.

 
 
 

Aswoensdag 6 maart   
 

10 uur  
19.30 uur 
19.30 uur 

Vasten en  
onthoudingsdag 

OLV Geboorte  
Petrus  
Martelaren Zaan 

Zondag 17 maart 13.30 uur Klaverjassen Petrus 

Maandag 18 maart 18.00 uur Vastenmaaltijd Petrus 

Woensdag 20 maart 18.00 uur 
19.30 uur 

Vastenmaaltijd  
Lijdensmeditatie 

Petrus 

Maandag 1 april 18.00 uur vastenmaaltijd  Petrus 

Zondag 17 maart 17.00 uur Italiaanse Vastenmaaltijd Jozef 

Zondag 24 maart 13.30 uur Bridgen vooraf opgeven Petrus 

Vrijdag 29 maart 13.30 uur Halfvasten spelen Rummi-
kub/klaverjassen/scrabble 

Jozef 

 16.30-20.30 Halfvasten spelen met eten Jozef 

Zondag 31 maart 17.00 uur Maaltijd M.M. Wormer 

Woensdag 3 april 18.00 uur Vastenmaaltijd Petrus 

 19.30 uur Lijdensmeditatie Petrus 

Maandag 8 april 17.00 uur Sobere Maaltijd OLV Geboorte 

Zondag 14 april  Klaverjassen OLV Geboorte 

vrijdag 12 april 18.00 uur 
19.30 uur 

Vastenmaaltijd  
Meditatieve viering 

Martelaren 

Zaterdag 13 april 10-16 uur Grote boekenmarkt Petrus 

Zondag 14 april 11.00 uur Actiedag Petruskerk met Rad 
van Avontuur Kinderactiviteiten, 
verkoop boeken en planten 

Petrus 

 14.00 uur Klaverjassen met na afloop soep 
en broodje  

OLV Geboorte 

  Feestelijke Slotdag met Rad van 
Fortuin 

Jozef 

Dinsdag 16 april 18.00 uur 
19.30 uur 

Vastenmaaltijd  
Boeteviering 

Petrus 

Donderdag 18 april 20.30 uur Passion kijken in ontmoetings-
ruimte 

Petrus 

 

 
In diverse parochies wordt er zondag bij 
de koffie taart verkocht voor de Vasten-
aktie. 
In Koog aan de Zaan én in Wormer zijn 
er op woensdagavonden oecumenische 

gebedsdiensten.  
Voor aanvangstijden voor de diverse ac-
tiviteiten en de wijze van eventuele aan-
melding kunt u ook terecht op de webs i-
tes van de diverse parochies.
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V A S T E N T I J D  

Hoe zit het ook weer met Vasten? 

CARNAVAL 
Drie dagen van feest gaan vooraf aan 
Aswoensdag en het begin van de Vasten-
tijd. De oorsprong van carnaval is niet 
helemaal helder, maar het feest is wel 
duidelijk gerelateerd aan het katholieke 
vasten. Dat blijkt uit het feit dat het in 
Nederland alleen gevierd wordt in van 
oudsher katholieke streken en plaatsen 
(Noord-Brabant, Limburg en Twente). Tij-
dens carnaval is iedereen gelijk aan el-
kaar, vandaar dat er vaak vermommingen 
gedragen worden. 

VASTEN 
Een tijdlang je onthouden van het gebruik 
van bepaalde dingen. Het kan gaan om 
eten en drinken, maar tegenwoordig ook 
om andere dingen, bijvoorbeeld je auto 
minder of niet gebruiken, de computer of 
iPhone uit laten staan. De KBO spreekt 
over 40 dagen geen alcohol. Een goede 
manier van vasten probeert vier dingen te 
bereiken: 
-een betere omgang met jezelf; 
-een betere omgang met medemensen; 
-een betere omgang met het milieu en de 
 gehele wereld; 
-een betere omgang met God. 
Voor gelovige mensen zijn juist de eerste 
drie wegen in hun combinatie een goede 
manier om het vierde doel na te streven: 
een betere omgang met het geheim dat 
we God noemen. Vasten is voor gelovi-
gen daarom ook steeds een voorberei-

ding op het hoogfeest van Pasen en een 
periode van inkeer en bezinning.  

VASTENPERIODE 
De katholieke vastenperiode begint op 
Aswoensdag en eindigt op de zaterdag 
vóór Pasen om 12.00 uur ’s middags. Dat 
zijn 46 dagen. De zondagen tellen niet 
mee als vastendagen, dus uiteindelijk 
blijven er 40 dagen over. Het getal 40 
verwijst onder meer naar het aantal da-
gen dat Jezus volgens drie evangelisten 
in de woestijn verbleef en het aantal ja-
ren dat de Israëlieten vanuit Egypte on-
derweg waren naar het Beloofde Land.  
In de vastentijd is de liturgische kleur 
paars. Het is de symbolische kleur voor 
boete, berouw, inkeer en rouw.  

ASWOENSDAG 
De eerste dag van de vastentijd. Mensen 
kunnen in de kerk op hun voorhoofd een 
askruisje krijgen. De as wordt tijdens de 
viering op Aswoensdag gemaakt door 
overgebleven palmtakjes van Palmpasen 
van het jaar ervoor te verbranden. Het 
askruisje herinnert er aan dat het leven 
vergankelijk is, niet meer dan stof en as, 
en dat een mens dus zijn plaats moet 
kennen. In de Bijbel zegt de aartsvader 
Abraham: Mag ik zo vrij zijn tot mijn Heer 
te spreken, ofschoon ik maar stof en as 
ben? 

 

Z I N C A F É  K O G E R K E R K  8  M A A R T  2 0 1 9  

Het klopt wel, maar het deugt niet 

In het volgende Zincafé komt Stevo Ak-
kerman aan het woord. Hij is columnist 
van het dagblad Trouw en schreef onder 
meer het boek. ‘Het klopt wel, maar het 
deugt niet ‘, met als ondertitel: ‘De 
maatschappelijke moraal in het nauw’ . 
Over bevoegdheid, verantwoordelijkheid 
en barmhartigheid. 
Onze samenleving zit vol prikkels die er-
toe leiden dat de persoonlijke moraal van 
medewerkers ondergeschikt dreigt te 
worden gemaakt aan de doelen van het 
bedrijf of de organisatie. Zijn politici en 
leiders van bedrijven wel geïnteresseerd 
in een rechtvaardige samenleving of 
schrikken ze terug voor alles wat zweemt 

naar idealen, uit angst voor moralisme? 
Stevo Akkerman sprak voor dit boek met 
kopstukken en dissidenten uit het be-
drijfsleven, het onderwijs en de gezond-
heidszorg. 
Vanzelfsprekend gaat Akkerman na zijn 
inleiding in gesprek met de aanwezigen.  
Gastheer is Jaap van Kampen. Het café 
vindt plaats in de Kogerkerk, Kerstraat 14 
(hoek Raadhuisstraat/Verzetstraat) Koog 
aan de Zaan. 
Aanvang 20.00uur, om 19.30 uur is de 
kerk open. De toegang is vrij en na af-
loop is er een collecte ter bestrijding van 
de onkosten. Nadere informatie: Anneke 
Röhling:   06-54716988.
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S T U U R G R O E P  V O R M I N G  &  T O E R U S T I N G  Z A A N S T R E E K  

Programma 2018-2019 
Voor informatie: stuurgroepvent@gmail.com 

MEDITATIEF SCHILDEREN 

Voor de materiaalkosten betaalt u per 
keer € 2,50.  
Datum:   1 maart en 5 april 
Tijd: 13.30 - 16.00 uur 
Plaats:  Achterschip MMkerk in Wor-
mer. 
Begeleiding:  Marian Neeft en Coby 
Huijpen. 
Aanmelden: Liesbeth Patist-Dupon  
075-642 1111 stuurgroep-
vent@gmail.com 

GESPREKSGROEP VOOR VOLWASSENEN 

Ook het komende seizoen gaan we weer 
met elkaar in gesprek aan de hand van 
de Geloven Nu reeks. Een landelijke me-
thode, waarbij een Bijbeltekst leidraad is. 
Geloven Nu als leidraad is natuurlijk niet 
heilig.  
Wanneer deelnemers vanuit hun per-
soonlijke behoefte een Bijbeltekst willen 
bespreken is hier natuurlijk alle ruimte 
voor. Indien mogelijk krijgen de deelne-
mers ter voorbereiding achtergrondin-
formatie thuis via de mail.  
Tijdens het gesprek proberen we er ach-
ter te komen, wat de tekst met ons doet, 
waarbij je van elkaar kunt leren om za-
ken eens op een andere manier te beki j-
ken. De avonden verlopen in een ont-
spannen sfeer. 
U wordt van harte uitgenodigd om mee te 
praten en te denken. 
In verband met de voorbereiding is voor-
af aanmelding aan te raden. 
Datum: 4e dinsdag van de maand van 
20.00 – 21.30 uur 
Plaats: Ontmoetingsruimte HH. Marte-
laren van Gorcum, Koog a/d Zaan  
Begeleiding: Nicolette Schouten en Ben 
Commandeur. 
Aanmelden: Liesbeth Patist-Dupon  
075 642 1111 stuurgroep-
vent@gmail.com 

ZIN IN FILM 

Wanneer u informatie over een film wilt 
hebben kunt u dat per e-mail opvragen. 
Datum: donderdag 14 maart om 20.00 
Plaats: Ontmoetingsruimte van de HH. 
Martelaren van Gorcum, Koog a/d Zaan  
Nabespreking:  Ko Schuurmans 

 

ONZE PAROCHIE IS ONS DIERBAAR..., 

MAAR HOE LANG HOUDEN WIJ HET VOL? 
Het kerkbezoek neemt overal af en over 
wie er komen hangt een grijze gloed. 
Hoe lang houden wij het nog vol om kerk 
te zijn? Wie is de laatste die het licht uit-
doet en de deur achter zich sluit? 
Terwijl het aantal christenen wereldwijd 
groeit neemt in Nederland en omringen-
de landen hun aantal af. Wat is er aan de 
hand? Heeft het nog wel zin om christen 
te willen zijn en blijven? Vechten we niet 
voor een verloren zaak? Of verstaan wij 
de tekenen van de tijd niet goed en zu l-
len wij moeten gaan wennen aan andere 
vormen om ons geloof te belijden? 
Aan een andere organisatiestructuur dan 
de ons zo vertrouwde eigen parochies? 
Horen wij de profeet Jesaja al zingen:  
“Blijf niet staren op wat vroeger was, 
keer niet terug in het verleden. Ik, zegt 
Hij, ga iets nieuws beginnen, het is al 
begonnen, merk je het niet?”  
Een avond waarop wij samen nadenken 
over christelijk geloven en kerk-zijn anno 
nu. Ko Schuurmans vertelt u meer over 
de achtergronden. 
Datum: donderdag 7 maart om 20.00 uur  
Plaats:  Ontmoetingsruimte Petruskerk, 
Krommenie. Leiding: Ko Schuurmans 

ZINGENDE KERK 

Kerkmuziek is een belangrijke uiting van 
de ziel, en die uitingen hebben wij nodig 
om God te eren. In elke kerk kun je van 
één ding op aan: dat er gezongen wordt!  
Wat en hoe er gezongen wordt kan sterk 
variëren: van Gregoriaans tot Marialie-
deren, van begeleiding door een orkest 
tot a capella. Hoe is veel Westerse mu-
ziek ontstaan binnen de brede christeli j-
ke traditie, of onder inspiratie van het ge-
loof. Ds. B. Vijfvinkel en pastoor F. Bun-
schoten hebben kerkmusicus Jos Mar-
tens bereid gevonden om ons een avond 
mee te nemen in verschillende muziek-
stromingen die nog steeds op zondag 
binnen kerkmuren klinken. Uiteraard 
geeft de inleider deze avond alle gele-
genheid om ook zelf onze stem te laten 
klinken! 
Datum: donderdag 21 maart, 20.00 uur 
Plaats: Pastorie Odulphus, Assendelft  
Leiding: J. Martens, kerkmusicus 

mailto:stuurgroepvent@gmail.nl
mailto:stuurgroepvent@gmail.nl
mailto:stuurgroepvent@gmail.nl
mailto:stuurgroepvent@gmail.nl
mailto:stuurgroepvent@gmail.nl
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 H.H. Mart v Gorcum 

Boschjesstraat 115 
Koog a/d Zaan 

St. Petrus  

Snuiverstraat 2 
Krommenie 

H. Maria Magdalena 

Dorpsstraat 351 
Wormer 

O.L.Vrouw Geboorte 

Marktstraat 4 
Wormerveer 

Za 23 
februari 

 Woord-Communie 
M. Bruijns 
samenzang 

       

Zo 24 

februari 
7

e
 zo dhj 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Marbosko 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

DOP Viering  
Caeciliakoor 

Woord-Communie 
T. Molenaar 
samenzang 

     

Za 2 
maart 

 Woord-Communie 
M. Bruijns 
samenzang 

  

Zo 3 

maart  
8

e
 zo dhj 

Woord-Communie 
A. Dijkers 
samenzang 

Woord-Communie 
S. Baars  
Koor St. Caecilia 

Woord-Communie 
Gezinsviering  
R. Casalod 

Woord-Communie  
T. Molenaar 
Cantare 

Wo 6 
maart 
Aswoens- 
dag 

19.30 uur 
Gebedsdienst 
K. Schuurmans 
Marbosko 

19:30 uur  
M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

 10.00 uur 
Woord-Communie 
M. Bruijns 
samenzang 

Za 9 
maart 

 Woord-Communie 
M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

  

Zo 10 

maart 
1

e
 zo 40-dt 

Woord-Communie 
T. Molenaar 
Marbosko 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
Koor St.Caecilia 

Eucharistie 
N. Kerssens  
Caeciliakoor 

Woord-Communie 
J. Hoekstra 
samenzang 

Za 16 
maart 

 Woord-Communie 
M. Bruijns 
samenzang 

  

Zo 17 

maart 
2

e
 zo 40-dt 

Woord-Communie 
M. Bruijns  
samenzang 

  Woord-Communie 
  S. Baars 
  Koor St. Caecilia 

 DOP viering  
 Koor All Ages 

Woord-Communie 
T. Molenaar 
Cantare 

Za 23 
maart 
 

 Eucharistie 
F. Bunschoten 
samenzang 

  

Zo 24 

maart 
3

e
 zo 40-dt 

Woord-Communie 
K. Schuurmans 
Marbosko 

Eucharistie 
J. Stam 
Koor Rotsvast 

Eucharistie 
N. Kerssens  
Caeciliakoor 

Woord-Communie 
R. Casalod 
samenzang 

Za 30 
maart 

 Woord-Communie 
M. Bruijns 
Koor St. Caecilia 

  

Zo 31 

maart 
4

e
 zo 40-dt 

Woord-Communie 
T. Molenaar 
samenzang 

Woord-Communie 
A. Dijkers 
samenzang 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
Koor All Ages 

Woord-Communie 
R. Casalod 
samenzang 

Za 6-4  Woord-Communie 
M. Bruijns 
samenzang 

  

Zo 7 

april 
5

e
 zo 40-dt 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
samenzang 

Woord-Communie 
S. Baars 
Koor St. Caecilia 

DOP viering 
Caeciliakoor 

Woord-Communie 
A. Dijkers 
Cantare 

Za 13 
april 
Palmpasen 

 Woord-Communie 
M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

  

Zo 14 

april 
Palmpasen 

Eucharistie 
G. Noom 
Marbosko 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
Koor St. Caecilia 

Woord-Communie 
Gezinsviering 
K. Schuurmans 

Oecum.viering 
T. Molenaar 
samenzang 

Aanvangstijden op de zondagen zijn 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders aa n-
gegeven.       zo dhj = zondag door het jaar , zo 40-dt = zondag in de veertigdagentijd 
Op elke 1

e
 vrijdag van de maand: eucharistieviering in de H. Bonifatius om 9.30 uur en in de  

H. Odulphus om 10.00 uur (vrijdag 1 maart en 5 april) 
Op elke 1

e
 en 3

de
 vrijdag van de maand: eucharistieviering in de Pax Christikapel, Pinasstraat 4, 

Zaandam om 10.00 uur met pastor J. Broersen (vrijdag 1 maart, 15 maart, 5 april en 19 april)   
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H. Bonifatius  

Oostzijde 12 
Zaandam 

H. M. Magdalena  

Kalf 160  
Zaandam 

H. Odulphus  

Dorpsstraat 570  
Assendelft 

H. Jozef  

Veldbloemenweg 2      
Zaandam 

Za 23 
februari 

Eucharistie 
A. Goedhart 

 Eucharistie 
N. Kerssens 
orgelspel 

  
 

    

Zo 24 

februari 
7

e
 zo dhj 

Eucharistie 
A Goedhart 

Eucharistie 
N. Beemster 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Gemengd koor 

     

Za 2 
maart 

Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie  
F. Bunschoten 
orgelspel 

 

Zo 3 

maart  
8

e
 zo dhj 

Eucharistie 
A Goedhart 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Liturgiekoor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Caeciliakoor 

Woord-Communie  
M. Bruijns 
Con Brio 

Wo 6 
maart 
Aswoens- 
dag 

19.00 uur  
Eucharistie  
A. Goedhart 

 
 

19.00 uur  
Eucharistie  
F. Bunschoten 
samenzang 

18.45 uur  
Eucharistie  
N. Kerssens en  
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

Za 9 
maart 

Eucharistie 
N. Kerssens 
 

 Eucharistie  
F. Bunschoten  
orgelspel 

 

Zo 10 

maart 
1

e
 zo 40-dt 

Eucharistie 
A Goedhart 

Eucharistie  
F. Bunschoten 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
Caeciliakoor 

Woord-Communie  
W. Waardijk 
Gemengd koor 

Za 16 
maart 

19.00 uur  
Eucharistie 
A Goedhart 

 Eucharistie 
N. Kerssens 
Greg. schola 

 

Zo 17 

maart 
2

e
 zo 40-dt 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Caeciliakoor 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Koor Da Capo 

Woord-Communie  
R. Casalod 
Gemengd koor 

Za 23 
maart 
 

Eucharistie 
A. Goedhart 

 Eucharistie  
orgelspel 

 

Zo 24 

maart 
3

e
 zo 40-dt 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Eucharistie 
N. Beemster 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
Caeciliakoor 

Woord-Communie  
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

Za 30 
maart 

Eucharistie 
A. Goedhart 

 Eucharistie 
N. Kerssens 

 

Zo 31 

maart 
4

e
 zo 40-dt 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Eucharistie 
F. Bunschoten 

Eucharistie 
N. Kerssens 

Woord-Communie  
W. Waardijk 
Gemengd koor 

Za 6-4 Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie 
F. Bunschoten 

 

Zo 7 

april 
5

e
 zo 40-dt 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Eucharistie 
N. Kerssens 

Eucharistie 
F. Bunschoten 

Woord-Communie 
w.g. I. De Lange 
en M. Niekus 
Gemengd koor 

Za 13 
april 
Palmpasen 

Eucharistie 
A. Goedhart 

 Eucharistie 
N. Kerssens 

 

Zo 14 

april 
Palmpasen 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Eucharistie 
B. Dijkman 

Eucharistie 
F. Bunschoten 

Woord-Communie  
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

Aanvangstijden op de zondagen zijn 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders aa n-
gegeven.       zo dhj = zondag door het jaar , zo 40-dt = zondag in de veertigdagentijd 
Op elke 1

e
 vrijdag van de maand: eucharistieviering in de H. Bonifatius om 9.30 uur en in de H. 

Odulphus om 10.00 uur (vrijdag 1 maart en 5 april) 
Op elke 1

e
 en 3

de
 vrijdag van de maand: eucharistieviering in de Pax Christikapel, Pinasstraat 4, 

Zaandam om 10.00 uur met pastor J. Broersen (vrijdag 1 maart, 15 maart, 5 april en 19 april)  
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Goedemorgen allemaal, 
 
Vanaf deze plaats wil ik u allen, namens 
het parochieteam, een Zalig en Goed 
Nieuwjaar toewensen! 
Een nieuw jaar… 2019….. waarin we met 
z’n allen opnieuw laten blijken: onze ver-
bondenheid met elkaar in onze Maria 
Magdalenaparochie. Een parochie waar 
we TROTS op kunnen zijn, want in het 
afgelopen jaar zijn er heel veel mooie 
dingen gebeurd naast alle verdrietige 
momenten… 
Onze wens is dat we in het nieuwe jaar 
stevig doorgaan op de ingeslagen weg; 
zetten we wederom onze schouders er 
onder en gaan we zeker ook genieten 
van alle momenten die we met elkaar vie-
ren en beleven. Wij, als parochieteam, 
geloven erin dat het ook dit jaar weer 
mogelijk is!  
Maar wat zal het jaar 2019 gaan beteke-
nen voor ons als parochie?  
We gaan gezinsvieringen en kinderne-
vendiensten weer nieuw leven inblazen. 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en 
gelukkig is er een groep jonge ouders die 
dit opgepakt heeft. Er ligt ook nog een 
plan in het verschiet om met jong vol-
wassenen in gesprek te gaan… 
Onze vieringen onder leiding van een pa-
rochiaan zullen 2x per maand voortgaan 
en de overige vieringen krijgen gestalte 
met hulp van het pastoresteam, waarin 
we 1x per maand een Eucharistieviering 
zullen hebben. Tot zover een kwestie van 
een goed rooster maken samen met de 
naaste parochies. En een goede samen-
werking te bewerkstelligen met een 
steeds wisselende voorganger van het 
pastoresteam in onze vieringen. 
Maar het plan van het bisdom is om bin-
nenkort naar één Personele Unie toe te 
gaan, waarin de parochies van Zaan-
streek Noord en Zuid wat meer met el-
kaar moeten gaan samenwerken. Het 
pastoresteam wordt volgens een rooster 
verdeeld over al die parochies en daar-
door kunnen we geen enkele aanspraak 
maken op een eigen pastor, hoe graag 
we dat ook nog steeds zouden willen…. 
Bijvoorbeeld ONZE Ria Casalod zou nog 
steeds fantastisch passen in het plaatje 

van onze parochie maar helaas.. Dit is 
niet het plan van hogerhand… en wij 
denken zelf dat dit niet zo’n wijs plan is… 
enfin, de toekomst zal het leren! Laten wij 
in ieder geval proberen om positief te ki j-
ken naar die droom van één Zaanse ker-
kelijke samenleving waarin onze samen-
werking en daar waar wij kunnen ook on-
ze medewerking wordt gevraagd.  
Op de achtergrond is er helaas ook nog 
een strijd gaande over de pastorie en we 
hopen dat middels de dialoog en onze e i-
gen christelijke normen en waarden wij 
kunnen prevaleren dat het bij ons altijd 
om MENSEN gaat en niet om macht, re-
gels en wetten die van hogerhand gehan-
teerd worden.  
Bovenal hopen wij dat we het komend 
jaar vooral gewaardeerd zullen worden 
om wie wij zijn als parochiegemeenschap 
van Wormer, een dorpsgemeenschap 
waar het omzien naar de ander onze lij f-
spreuk is geworden. Want dit is waar het 
in een goede geloofsgemeenschap en in 
het leven om gaat en dat hebben we al-
lemaal van Jezus geleerd…. Dus laten 
we ons best doen en van 2019 een mooi 
jaar maken en ook alle mooie momenten 
met elkaar gaan VIEREN! 
En daar heb ik een ludiek ideetje bij be-
dacht: We gaan van het jaar 2019 een 
jaarslinger maken met vlaggetjes waar 
we al die mooie momenten op schrijven, 
die we samen als parochiegemeenschap 
gevierd hebben. 
Vandaag heb ik het 1

e
 vlaggetje gemaakt: 

6 januari Nieuwjaarsreceptie. Want we 
nodigen u uit om straks na de koffie/thee 
het glas te heffen en te proosten op een 
mooi jaar, ook in onze parochie! In de 
uitnodiging heeft u kunnen lezen dat le-
den van het All Ages koor hun best heb-
ben gedaan om het nog feestelijker te 
maken met lekkere hapjes daarbij.  
Dus…. TOT ZO, allemaal 
En…. Laten we er samen een moo ie 
jaarslinger van maken! 
 

Peggy Alting Siberg 
Voorzitter parochieteam 

Maria Magdalena parochie Wormer 
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P A R O C H I E T E A M  

Verslag  

Het parochieteam heeft sinds de vorige 
PM twee keer vergaderd. Daarbij zijn 
heel diverse onderwerpen besproken. 
Een aantal voorbeelden zijn de cursus 
bijbelbrokjes die door Tineke de Lange 
wordt gegeven, het collecteschema, het 
150-jarige jubileum van onze Maria Mag-
dalenakerk en de commissie die een aan-
tal feestelijkheden wil organiseren in dit 
verband. 

AFSCHEID VOORZITTER OC LITURGIE 

We hebben afscheid genomen van Karin 
Conijn die als voorzitter van OC Liturgie 
voor de laatste keer de parochieteamver-
gadering bijwoonde. De voorzitter heeft 
Karin met een mooie toespraak bedankt 
voor haar positieve en constructieve bi j-
drage. We zullen Karins enthousiasme 
missen in de vergaderingen. In de bi j-
eenkomst van december hadden we het 
nog over de gesprekken die gaande wa-
ren met een mogelijke opvolger voor 
haar. Inmiddels weten we dat Sander 
Korver haar plek overneemt bij OC Litur-
gie en in het parochieteam. We zijn daar 
heel blij mee. 

VERHUUR PASTORIE 

In een eerder verslag heeft u al kunnen 
lezen dat er gesprekken gevoerd worden 
met het bestuur van de personele unie 
over de verhuur van de pastorie. We 
staan op verschillende standpunten en 
het gesprek hierover verloopt moeizaam. 
Verder hebben we gesproken over onze 
visie op kerk-zijn en de vitaliteitsscan die 
is gemaakt van onze geloofsgemeen- 

schap. Al eerder bleek uit deze scan dat 
er nauwelijks activiteiten zijn en aandacht 
is voor jongeren en jongvolwassenen in 
onze parochie. Hoewel niet verrassend, 
is dat wel confronterend. We hebben be-
sproken dat we de komende tijd met el-
kaar willen bedenken hoe we hier veran-
dering in kunnen brengen. Een belangrijk 
punt van aandacht. 

VAN DE PENNINGMEESTER 

Ten slotte kon de penningmeester mel-
den dat het is gelukt om de jaarcijfers 
2018 op tijd gereed te hebben, ondanks 
de vertraagde oplevering van het nieuwe 
automatiseringsprogramma. De jaarstuk-
ken zijn in concept gereed. We kunnen 
nu stellen dat – ondanks het droevige feit 
dat we het afgelopen van veel van onze 
dierbaren afscheid hebben moeten ne-
men – de kerkbijdragen en de collecten 
voor onze kerk op niveau blijven. Een 
geweldig resultaat, waarvoor wij onze 
dank aan u uitspreken. 
Wij hebben in 2018 wel wat extra kosten 
gehad, omdat de kopieermachine ver-
vangen moest worden en de schakelkast 
voor de verwarming niet goed meer func-
tioneerde. Een totale investering van toch 
zo’n € 5.000. De verwarming is echter nu 
vanaf het altaar te regelen en dat is een 
grote verbetering. Misschien heeft u dit al 
gevoeld de laatste weken. 
 

Namens het parochieteam 
Liesbeth Patist-Dupon 
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A L L  A G E S  

Midwinterfeest in Oostenrijk 

Dit jaar zijn we – koorleden en partners - 
op wintersport in Oostenrijk geweest en 
verbleven in een hotel boven op een 
berg. We hadden er voor gespaard en 
onze penningmeester vond het financieel 
vertrouwd. 
 
Vrijdagavond 7 februari jl. werd een mid-
winterfeest voor ons georganiseerd. On-
der het genot van glühwein en chocola-
demelk wenste onze voorzitter, Hans van 
Rooijen, ons een fijne avond en richtte 
nog een speciaal woordje tot enkele 
koorleden. Vooraf werd er al voor de or-
ganisatie geapplaudisseerd. 
 
Trudy, Ineke, Joke en Florensia kletsten 
nog wat met elkaar, terwijl de andere 
wintersporters al aan tafel zaten. 
Ze hadden het over de prachtige locatie 
met een fantastisch uitzicht en benoem-
den in hun conversatie allerlei koorleden.  
Ze vonden dat het ook wel weer eens wat 
anders was dan een gezellig avondje in 
het Achterschip. Ze spraken vol bewon-
dering over dat het mensen gelukt was 
om op de fiets door de sneeuw te komen. 
Ze roken de heerlijke geur van Oma’s 
soep, gemaakt door Vera en hoorden 
Serge op de piano spelen in de hal van 
het hotel. Ze dachten dat Lieke wel heel 
trots op ons zou zijn als ze ons van de 
berg af zag gaan. We gingen op het juis-
te moment van hard naar zacht en soms 
vlogen we even uit de bocht, maar we 
eindigden allemaal gelijk. 
“We hebben een mooie club bij elkaar en 
daar mogen we best trots op zijn”, zei 
één van de vier. “Voor lief en leed zijn wij 
er voor elkaar met een kaartje of een 
bloemetje. Als er nu maar niemand met 
de gipsvlucht naar huis gaat!” 
 

Toen ze merkten dat iedereen al aan ta-
fel zat, schoven ook zij aan voor een kom 
heerlijke erwtensoep/bruine bonensoep 
met een broodje worst met beenham en 
sauerkraut. Als toetje werd een punt zelf-
gemaakte appeltaart met vanille-ijs ge-
serveerd. Het was allemaal heerlijk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door middel van uitgedeelde briefjes met 
een nummer erop werd het hele reisge-
zelschap verdeeld in kleine groepjes. We 
speelden levend Cluedo. Er was een 
moord gepleegd in het hotel en agent 
Paul schakelde onze hulp in. We moes-
ten op zoek naar het moordwapen, de 
moordenaar en de plaats delict. Nadat we 
de moord hadden opgelost bleef het nog 
een tijdje gezellig met een hapje en een 
drankje. 
 
Namens de hele wintersportgroep wil ik 
de organisatie - Trudy, Ineke van E., Jo-
ke en Florensia - hartelijk bedanken voor 
de geweldige avond. 
 

Jolanda Boon
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E V E N E M E N T E N C O M M I S S I E  

Programma in de Maria Magdalenakerk Wormer 
www.concertenwormer.nl 

RUUD LUTTIKHUIZEN EN FRANK ANEPOOL 

Zondagmiddag 10 maart, 14.30 uur. 
Wij zijn verheugd dat wederom Ruud en 
Frank hun bijdrage aan ons concertsei-
zoen willen geven. Hun optreden van een 
paar jaar geleden staat ons nog helder 
voor de geest. Beide muzikanten hebben 
hun sporen in de muziekwereld ruim-
schoots verdiend met componeren, bege-
leiden en dirigeren. 
Zij leiden allebei mensen op in de muziek 
en het bespelen van instrumenten.  
Een optreden van 2 geweldige muzikan-
ten waarvan de roots in Wormer liggen 
Als intermezzo komt zangeres Marianne 
Hoogenboom het duo versterken. Ook zij 
is thans woonachtig in Wormer. 
Laat dit optreden niet aan u voorbijgaan, 
want het wordt een mooie middag. 
Toegangskaarten in voorverkoop bij 
Ringfoto Weenink/Goedheer a € 13.00 .  
Loose kaarten aan de zaal € 15.00.  
Reserveren via  6423388 - 6421282 of  
 concertenmmwormer@gmail.com 
 

SLOTCONCERT SEIZOEN 2018-2019 

Zondagmiddag 7 april, 14.30 uur.  
Als afsluiter van dit concertseizoen op-
nieuw een indrukwekkend optreden van 
het Volendams Vocaal Ensemble in 
prachtige Volendamse kostuums com-
pleet met alle toebehoren. Vele solisten 
komen aan bod. Het koor is opgericht in 
1986 en kent een stabiel ledental van 50 
personen uit Volendam en omgeving. In 
het 35-jarig bestaan heeft het vele con-
certreizen georganiseerd naar o.a. Frank-
rijk en Duitsland en de steden Praag, 
Wenen, Barcelona en Boedapest. 
Sinds 2018 staat het koor onder leiding 
van Lorenzo Papollo. 
Het repertoire van het koor is divers.  Van 
operette, musical, nederlandse muziek 
tot bewerking van moderne popsongs.  
Toegangskaarten in voorverkoop bij 
Ring- foto Weenink/Goedheer a € 16,00 . 
Losse kaarten aan de zaal € 18,00.  
Reserveren via  6423388 - 6421282 of  
 concert mmwormer@gmail.com 

 

 

M A R I A  M A G D A L E N A  K O O R  

Verwenmiddag! 

Ook dit jaar vonden wij weer een gezell i-
ge uitnodiging van Bep en Attie in onze 
mailbox! Door onze zang tijdens de uit-
vaart van dhr. Jan Betjes volgde de ge-
plande middag een uurtje later. Het werd 
een race tegen de klok voor de vrijwi l-
ligers die tijdens de condoleance de cate-
ring verzorgden. 
Maar met vereende krachten en ondanks 
de tijdsdruk stonden alle tafels feestelijk 
gedekt op ons te wachten! Bep, Attie, Af-
ra, Tony, Ellen en meerdere hulpvaardige 
handen, hadden het toch tijdig voor el-
kaar gekregen!  
Bep hield het openingswoordje. Allereerst 
met een woord van welkom aan dhr. Geer 
van Boxtel. Een kunsthistoricus die ons 
iets kon vertellen over onze meegebrach-
te zilver, aardewerk en schilderijen.  
Daarnaast bedankte Bep onze koorleden 
voor hun trouwe en hoge opkomst bij 
avondwakes en uitvaarten. 

De koffie, thee en gebak lieten we ons 
goed smaken gevolgd door diverse 
drankjes en overheerlijke, bereide hap-
jes! 
Aan iedere tafel waren meer dan vol-
doende dierbare objecten van al dan niet 
antieke waarde. Dhr. Geer van Boxtel 
kwam bijna in tijdnood om eenieder te-
vreden te stellen.  
Het was een reuze geslaagde, gezellige 
en informatieve middag. Er was zelfs wat 
lichte aandrang geboden om allen weer 
huiswaarts te bewegen! 
Lieve organisatoren en alle hulpvaardige 
ondersteuners, heel hartelijk dank!  
Hulde voor zoveel inspanningen. Wij zu l-
len met nog meer enthousiasme dan ge-
bruikelijk de repetities, avondwakes en 
uitvaarten met onze warme klanken op-
luisteren. 

Patricia Beenen

http://www.concertenwormer.nl/
mailto:concertenmmwormer@gmail.com
mailto:concert%20mmwormer@gmail.com
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V A S T E N A C T I E  

Sobere maaltijd 

Op zondag 31 maart a.s. om 17.00 uur is 
er weer een “sobere maaltijd” voor een 
goed doel.  
Dit jaar staat Caya Cama centraal. U 
leest in het stukje hieronder wat er met 
uw geld gaat gebeuren. 
 
Wij zullen deze zondag voor u koken. Na-
tuurlijk is het super lekker en gezellig.  
Laat u verrassen. Voor tenminste € 12,50 
heeft u een 3 gangenmenu, dit is wel 

excl. drankjes. Na afloop is er ook koffie 
of thee.  
Opgeven kunt u vanaf begin maart op de 
flap-over in de hal van de kerk of telefo-
nisch bij Ina van Kleef  075-6425259. 
Wij hopen natuurlijk op een grote op-
komst, zodat vele kinderen van uw geld 
onderwijs kunnen volgen in Ecuador.  

 
Ina van Kleef (diaconie)

 
 
 
 
 

S T I C H T I N G  C A Y A  C A M A  E C U A D O R  

Bedankt 

Beste parochianen, 
 
Wij zijn zeer vereerd en dankbaar dat ons 
project voor de tweede keer het Goede 
Doel is van de Maria Magdalena Paro-
chie. Met onder andere uw steun in de 
periode 2016/2017 hebben de kinderen 
uit Ayllu Llakta (hoog in de Ecuadoriaan-
se bergen) onderwijs kunnen volgen en 
hebben zij enthousiast gebruik gemaakt 
van die mogelijkheid. 
De oorsprong van ons project ligt, zoals u 
waarschijnlijk nog weet, bij de weduwe 
met vijf kinderen. De oudste zoon van dat 
gezin is inmiddels afgestudeerd en de 
twee daarop volgenden zullen naar alle 
waarschijnlijkheid deze zomer klaar zijn 
met hun studie. Van de andere kinderen 
in het dorp zijn inmiddels ook de eersten 
afgestudeerd en op zoek naar werk, wat 
helaas in Ecuador niet gemakkelijk is. 
Maar we hebben als stichting nog een 
weg te gaan om alle kinderen uit het dorp 
(wel van deze ene generatie) de kans te 
geven de studie van hun keuze af te ron-
den. 
De twee jongsten van weduwe Juana zijn 
zeer gemotiveerd hun studie af te ron-
den. In het dorp zijn onder andere ook 
nog  
 

 
 
kinderen van 8 tot en met 17 jaar, die 
nog een flinke weg hebben te gaan.  
Daarom gaan wij onverdroten verder met 
ons project om die kinderen te helpen.  
Fijn als u daar ook in 2019 een bijdrage 
aan wilt/kunt geven. 
Eind april gaan onze bestuursleden Karin 
Lenior en Ria de Wit richting Ecuador om 
van het bestuur daar te horen wat de 
ideeën zijn voor de nabije toekomst, 
maar ook om met eigen ogen en oren de 
motivering van de kinderen waar te ne-
men. 
Wij sluiten zondag 31 maart a.s. aan bij 
de Sobere Maaltijd (zie daarvoor de op-
roep van Ina van Kleef in deze PM) en 
dan bent u in de gelegenheid om vragen 
aan ons te stellen en eventueel vragen 
mee te geven aan onze bestuursleden, 
die naar Ecuador afreizen. 
Mede namens de kinderen uit Ayllu Llak-
ta hartelijk dank dat wij dit jaar het Goede 
Doel van uw Parochie mogen zijn; wij zu l-
len uw bijdrage goed besteden. 
 

Namens het bestuur van de stichting 
Caya Cama Ecuador, 

Tom Krijns - voorzitter
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K B O  W O R M E R L A N D  

Kleur en fleur 

Eénmaal per jaar houdt de KBO Senio-
renbelang Wormerland een inquisitie. In 
gewone taal betekent dat: de jaarverga-
dering. Een gebeurtenis waarin het be-
stuur aan onze leden verantwoording 
moet afleggen over uiteenlopende zaken 
van het afgelopen jaar.  
De agenda, het jaarverslag en het jaar-
overzicht 2018 vindt u in het KBO – 
PCOB magazine. 
Het financieel jaarverslag wordt aan het 
begin van de jaarvergadering op 27 fe-
bruari a.s. uitgereikt, maar het belangrijk-
ste is wel uw eigen inbreng. U kunt vra-
gen stellen, ideeën aanbrengen en vooral 
deelnemen aan de discussie over allerlei 
zaken die aan de orde komen.  
Na de pauze werpen we ons op de Bingo 
en daar zijn weer leuke prijzen mee te 
verdienen. 
Voor een reis naar de tropen hoeft u niet 
naar Schiphol. De reiscommissie heeft op 
woensdag 15 mei a.s. een fantastische 
busreis uitgezocht. De reis gaat naar de 
grootste tropische tuinen van Europa. De 
Orchideeën Hoeve in Luttelgeest.  
Het wordt een reis van werelddeel naar 
werelddeel. De Orchideeën Hoeve biedt 
onderdak aan een wereld vol kleur en 
fleur. Duizenden soorten wilde en zeld-
zame orchideeën, tropische vlinders vo-

gels, kleurrijke Lori´s, reptielen etc.  De 
Orchideeën Hoeve is geheel overdekt.  
Tussendoor worden we verrast met een 
heerlijk kopje koffie / thee inclusief gebak 
en een uitgebreide warme 3-gangen 
lunch. Aansluitend gaan we samen met 
de boswachter op bossafari en vanuit de 
touringcar bekijken we het internationale 
veelzijdige Kuinderbos.  
Als een echte safarigids zal hij ons on-
derweg alle wetenswaardigheden vertel-
len en er voor zorgen dat bijzondere 
paddenstoelen, vogels en roofdieren ons 
niet onopgemerkt zullen blijven. Dit en 
nog veel meer voor maar zegge en 
schrijve € 59,00 per persoon. 
 
Niet vergeten, noteer 27 maart, dan hou-
den wij onze super gezellige spellenmid-
dag waar leuke prijzen mee te verdienen 
zijn.  
Tot slot een vriendelijk verzoek van onze 
penningmeester. Wilt u vóór 1 maart de 
contributie van € 30,00 per persoon op 
bankrekening NL46RABO0120881306 
t.n.v. KBO – Seniorenbelang Wormerland 
overmaken, dan kunnen ook de verplich-
tingen naar de bond worden geregeld. 
 

Tot ziens, 
Jan Carel Nijdam (vz) 

 
 
 
 

B I J B E L B R O K J E S  

Anders dan je denkt 

Soms gaat het in het leven heel anders 
dan je zelf bedacht had. Dat ondervinden 
niet alleen wij anno 2019, dat ondervon-
den ook de mensen die we ontmoeten in 
de Bijbel. De profeet Jona bijvoorbeeld, 
die van de ene onaangename verrassing 
in de andere valt. En wat te denken van 
aartsvader Jakob? Zijn plannetjes verlo-
pen ook niet volgens schema. Vraag is 
natuurlijk hoe zij met het moeilijke en on-
voorziene in het leven omgaan. Leren ze 
ervan? Worden ze er meer ‘mens’ van? 
En hoe zit dat men ons. 
Over de profeet Jona en aartsvader Ja-
kob (en over onszelf) gaat de komende 
serie ‘Bijbelbrokjes’. Tenminste: daar be-

ginnen we mee. Het programma ligt niet 
spijkerhard vast en ‘verzoeknummers’ 
zijn van harte welkom. Ook nieuwe mee-
lezers, met of zonder ‘verzoeknummer’, 
zijn van harte welkom. 
 
We lezen Bijbelbrokjes om de twee we-
ken, op dinsdagavond 20:15-21:15 uur 
(na de repetitie van Maria Magda-
lenakoor). Eerstvolgende avond is op 
dinsdag 26 februari, daarna 12 maart, 26 
maart en 9 april. Let op: de laatste keer 
zitten we in de pastoraatskamer! 
Begeleiding: Tineke de Lange
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V O O R  J O N G  E N  O U D ( E R )  

Een bijbelverhaal over het delen van brood 

Jezus deelt brood en vis (Marcus 6)  

Wat een drukte langs het water. Moeders en 
vaders houden hun kinderen dicht bij zich. 
Aron is pas vijf jaar en kan nog niet zwem-
men. Stel je voor dat hij in het water valt.  
Jezus is er ook. Alle mensen hebben gezien 
wat Jezus heeft gedaan. Hij heeft zieke 
mensen beter gemaakt. Verdrietige mensen 
heeft hij getroost. Maar nu zien ze Jezus 
vertrekken. Hij gaat in een vissersboot naar  
de andere kant van het meer. Het is zo druk 
geweest. Maar krijgt Jezus nu rust? Nee. 
Het gaat heel anders. 
De mensen willen achter Jezus aan gaan. 
Hoe moeten ze dat doen? Ze hebben geen 
boot. Het enige wat ze kunnen doen om bij 
Jezus te komen is lopen. Lopen langs het 
water. Naar de andere kant van het meer. 
Vaders en moeders nemen hun kinderen bij 
de hand. De kleintjes mogen bij hun papa op 
de schouders. 
Aron loopt aan de hand van zijn vader. Op 
zijn rug draagt hij een rugzak. Daarin heeft 
zijn moeder vanmorgen wat brood en een 
paar visjes gedaan. Je weet tenslotte nooit 
hoe laat het wordt voordat ze thuis zijn. 
Voor Aron is het een heel eind lopen naar 
de andere kant van het meer. Gelukkig mag 
hij af en toe op zijn vaders schouders zitten.  
Natuurlijk is Jezus met de boot eerder aan 
de andere kant van het water dan al de 
mensen. Jezus ziet ze aankomen. Hij zucht 
en kijkt naar Filippus. 'Zeg Filippus, is hier 
ook een bakker in de buurt?' 'Een bakker', 
zegt Filippus verbaasd.' 'Waarvoor een bak-
ker?' 'Er moet toch brood komen voor al de-
ze mensen. Kijk eens hoeveel mensen en 
kinderen daar aankomen. Die moeten we 
straks allemaal te eten geven.' Filippus 
schiet in de lach. 'Jezus, al had u een dikke 
zak vol geld, dan was er nog niet genoeg 
geld om brood te kopen voor al die mensen. 
Kijk toch eens.' 
Andreas zit aan de andere kant van Jezus. 
'Kijk', wijst hij, 'daar zit een jongetje die wat 
eten bij zich heeft.' Andreas staat op en 
gaat naar het jongetje toe. Hij zakt door z'n 
knieën en praat met het jongetje.  
Even later komt Andreas met Aron aan de 
hand bij Jezus. 'Mag ik jouw brood en je vis-
jes delen, Aron?' vraagt Jezus. ' Alle men-
sen krijgen honger en de meesten hebben 
geen brood bij zich.' Aron knikt verlegen. 
'Dat mag best', zegt hij zacht. Snel gaat hij 
weer terug naar zijn moeder.  

Ondertussen zijn alle mensen op het gras 
gaan zitten. Vol spanning kijk t iedereen naar 
Jezus. Ook Aron is heel benieuwd. Wat zal 
Jezus met zijn broodjes doen? Eerst dankt 
hij God voor het eten. Dan pakt Jezus een 
van de vijf broodjes van Aron en breekt het 
in stukken. De leerlingen mogen het brood 
uitdelen. Zo doet Jezus later ook met de 
vissen. Aron kijkt eens goed rond. Die 
broodjes van hem hadden toch allang op 
moeten zijn? De leerlingen blijven maar de-
len. Eindelijk stoppen de leerlingen met de-
len. Iedereen heeft genoeg gehad.  
Na het eten moet er nog worden opgeruimd. 
Als er zoveel mensen eten, blijft er nog wat 
over. Gelukkig willen wel mensen helpen 
met opruimen. Ze doen alles in manden. 
Aron is nieuwsgierig. Hoeveel manden zou-
den dat er zijn? Aron kan al goed tellen. 
Een, twee, drie... acht, negen... elf, twaalf 
manden vol brood. Verbaasd kijkt Aron naar 
zijn vader. Hoe kan dat toch? Hij had toch 
maar vijf broodjes en twee vissen? 
Achter Aron staan nog een paar grote men-
sen. 'Jezus moet koning worden', zeggen ze 
zachtjes tegen elkaar. Maar Jezus is ver-
dwenen. Hij heeft zich verborgen in de ber-
gen. Waar het rustig is. Daar kan hij even 
helemaal alleen zijn. 
Bron:/www.kindengeloof.nl

 



18 

PM 46
e
 jaargang no.1: 20 februari – 10 april 2019 

 

 
 
St. Barbara – Wormer  Uitvaartvereniging 

 
U  I  T  N  O  D  I  G  I  N  G  

 
voor het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING, 

in 't Achterschip van de Maria Magdalena Kerk,  
Dorpsstraat 351 te Wormer op  

dinsdag 9 april 2019 om 20.00 uur. 
 

Na afloop zal Danielle van Assema-Vet een presentatie geven over rouwverwerking. Danie l-
le is kunstenares (keramiek) en geeft workshops waarin gedenkwerk wordt gemaakt. Daarbij 
kun je bv. denken aan urnen of duurzame grafbloemen.  
Zij biedt ook de mogelijkheid om gezichts- en handafdrukken te maken van overleden dier-
baren als herinnering of om dat te verwerken in gedenkkunst. Het is ook mogelijk om bij 
haar je dierbare voorwerpen zoals bloemen van een grafstuk, ringen, haar of as t e verwer-
ken in epoxy als een blijvende herinnering.  

 
  AGENDA 

1. Opening ledenvergadering. 
2. Notulen ledenvergadering 2018. 
3. Jaarverslag door de secretaris. 
4. Financieel verslag door de penningmeester. 
5. Verslag kascommissie en benoeming lid kascommissie. 
6. Bestuursverkiezing*: er zijn dit jaar geen vacatures. 
7. Wijziging huishoudelijk reglement. 
8. Rondvraag. 
9. Ca. 20:30 uur: Sluiting ledenvergadering. 
10. Presentatie van Danielle van Assema-Vet. 

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.          
11. Ca. 21.30 uur: Sluiting avond. 

 
Heeft u een agendapunt dat niet vermeld staat, maar wel van belang is, neemt u dan v óór 
de vergadering contact op met de secretaris mevr. I. de Haas-Thoma, Kees Jongensstraat 
19,  075-6424569 of met de penningmeester mevr. A. Zwemmer-Wolkers,  075-
6841874. 
 
Wilt u deze vergadering bijwonen? S.v.p. gaarne aanmelden via email of bij de bovenstaa n-
de bestuursleden. Ook niet-leden zijn van harte welkom. 
U kunt zich aanmelden via : info@uitvaartbarbarawormer.nl 
 
Wij hopen u graag te ontmoeten op onze jaarvergadering.  
Toon uw belangstelling voor het vrijwilligerswerk van onze vereniging.  
 
Met vriendelijke groet, 
Ingrid de Haas-Thoma, secretaris. 
 
*) Als lid kunt u zich natuurlijk zelf ook als bestuurslid aanmelden, mits voorgedragen 
    door minimaal drie andere leden. 
 
 
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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O E C U M E N E  

Vespers in de Veertigdagentijd 

Opnieuw organiseren we in oecumenisch 
verband vijf vespers in de Veertigdagen-
tijd. Een half uurtje samenkomen voor 
een moment van bezinning (van 19.00 - 
19.30 uur) vanuit de verschillende kerken 
in de verschillende kerken van Wormer 
en Jisp.  
We lezen uit dezelfde Bijbel, ervaren 
kracht van hetzelfde kruis en leven sa-
men toe naar Pasen.  
De eerste vespers is in De Wijngaard op 
woensdag 13 maart en we trekken elke 
woensdag een stukje verder richting Jisp. 
Gaat u met ons mee? 

13 maart De Wijngaard 
20 maart Maria Magdalenakerk 
27 maart Doopsgezinde Vermaning 
3 april  Nieuwe Kerk 
10 april        Jisper kerk 
 

De oecumenische werkgroep 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

G E Z I N S V I E R I N G  3  M A A R T  A . S .  

Carnaval 

Op zondag 3 maart is er een gezinsvie-
ring in onze Maria Magdalenakerk in 
Wormer. Het is een viering die in het te-
ken staat van carnaval. De kinderen mo-
gen dan ook verkleed naar de kerk ko-
men, met een mooi pak aan of een mas-
ker op! 

De viering gaat over verkleden, maar 
vooral ook over wie je van binnen bent. 
Klein en groot, we nodigen iedereen van 
harte uit hierbij te zijn! 
Zondag 3 maart 10.00u 
Voorganger pastor Ria Casalod 
Maria Magdalenakerk in Wormer
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K O R T  N I E U W S  

PM rooster seizoen 

2018/2019 
(45e – 46e jaargang) 

 

 Copydatum Looptijd 

Nr 2 
Nr 3 
Nr 4 
Nr 5 
 

31 mrt 
19 mei 
7 juli 
25 aug 

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 begonnen met onze vier-
wekelijkse kaartmiddag. 
De volgende data zijn: woensdag 13 fe-
bruari, 13 maart en 10 april.  
Plaats: het Achterschip van de kerk en 
het begint om 13.15 uur. 
Ook mannen zijn van harte welkom! 
Met vriendelijke groet, 

Gre en Guus 
 
 
 

Gesprek bij de koffie 

 
Donderdag 7 maart en donderdag 4 april 
is er weer een gesprek bij de koffie.  
Van harte welkom. 

Ben Commandeur 

Eerste Communie 
 

Tijdens de Gezinsviering van 3 maart 
2019  zullen de kinderen die dit jaar hun 
Eerste Communie doen,  aan u worden 
voorgesteld. 
Komt u ook? 

 
 
 
 

 

Oproep 
Beste Wormernezen, 
Ik ben al sinds enige jaren op zoek naar 
mensen die verhalen zouden kunnen ver-
tellen over mijn opa, Paulus Engelbertus 
Kramer, ook wel meester Kramer. 
Ik zou u het volgende willen vragen.  
Heeft u misschien verhalen, wetenswaar-
digheden of foto’s van Meester Kramer? 
Het mogen leuke maar ook minder leuke 
verhalen zijn. Hierdoor krijg ik een goed 
en eerlijk beeld over hoe deze man was.  
Ik schrijf sinds een jaar een vervolg ver-
haal over hem in de Mariastraatkrant. 
Om een mooi en compleet verhaal te 
schrijven zijn uw verhalen van harte wel-
kom. 
Bij voorbaat dank. 

Paul Kramer. 
De Kleine Boonakker 2 

075-6427234 
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I N  M E M O R I A M

 

CORNELIS MOOIJ 

2 maart 1953 - 29 november 2018 

 
Op dinsdag 4 december namen we ti j-
dens de uitvaartviering in de H. Maria 
Magdalenakerk afscheid van Kees Mooij. 
In deze plechtigheid ging pater Th. Beu-
sink samen met mij voor. Kees was he-
laas al enige jaren ernstig ziek en over-
leed enkele maanden nadat zijn moeder, 
Marij Mooij - Baas hem was voorgegaan. 
Kees kwam ter wereld in een Wormers 
gezin met vijf kinderen. Familie was be-
langrijk voor hem. De band met zijn ou-
ders, maar ook vissen in de sloot en af 
en toe wat kattekwaad hoorde bij zijn 
jeugd. Na zijn schooltijd volgde zijn 
diensttijd en daarna zijn werkzame leven. 
Hij was als metaalbewerker een echte 
arbeider, en zo noemde hij zich ook 
graag. Van veel markten was hij thuis als 
harde werker. Op een bijzonder moment 
kwam Kees in het leven van Marisol en 
haar zoontje Ramzi die toen nog maar 
heel klein was, en bovendien ernstig 
ziek. Maar Kees ontfermde zich over 
moeder en kind. Ze werden een gezin. Hij 
besloot er voor hen te zijn en voor hen te 
zorgen. Gelukkig werd Ramzi beter, en 
genas van leukemie. Kees bleef een con-
stante factor aan wie Marisol en Ramzi 
veel te danken hebben. Heel flink en 
dapper beleefde Kees zijn ziekzijn. Wij 
bidden dat de Goede Herder hem op Zijn 
schouders dragen mag  tot voorbij de ho-
rizon van ruimte en tijd. Dat Kees vanuit 
het nieuwe Thuis af en toe een klein 
beetje mag blijven waken over de men-
sen van wie hij houdt; en een oogje in het 
zeil mag houden, opdat het goed met hen 
gaat. Rust in vrede. 
  

pastoor F. Bunschoten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CATHERINA MARIA MEIJER-VERMEULEN 

 
 
Op 1 april 1928 werd Tine Vermeulen in 
Purmerend geboren. Ze was de oudste 
van een gezin van 12 kinderen. In het 
gezin hielp ze mee met de zorg voor de 
jongere kinderen, waardoor zij met hen 
een bijzondere band had.  
Ze trouwde met Luuk Meijjer die ze in 
Amsterdam bij de bank had leren kennen 
en ging in Zeeland wonen. 
Na zijn overlijden ging ze in Wormer wo-
nen, in de buurt van haar zus in de Ma-
riastraat. Ze werd lid van de schilderclub 
en volgde Spaanse lessen, waardoor 
verschillende vriendschappen ontston-
den.  
 
In de morgen van 31 december is ze in 
Purmerend overleden. Op zaterdag 5 ja-
nuari was in de Maria Magdalena kerk de 
uitvaartplechtigheid, waarna ze is gecre-
meerd. 
Moge ze rusten in vrede. 
 

Kapelaan Nico Kerssens 
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I N  M E M O R I A M   

 

RIE HOOIJSCHUUR-GRANDIEK 

Op de eerste dag van 2019 is Rie 
Hooijschuur – Grandiek overleden. 
Iedere Nieuwjaarsdag kwamen de gezins-
leden bij elkaar rond de traditionele slag-
roomtaart naar haar recept. Maar nu 
werd er gesproken in de voltooid verle-
den tijd en de woorden ‘eerbied en diep 
respect’ klonken er. Op de kaart  stond 
‘een leven lang sterk’. En deze woorden 
beschreven haar levensweg treffend.  
Geboren werd Rie op de Dorpsstraat in 
het witte huisje bij de Schansbrug , zij 
verhuisden naar de Mariastraat, waar het 
gezin zich uitbreidde tot 7 kinderen. Ti j-
dens de oorlog, Rie was toen 13 jaar, 
overleed haar moeder aan een longont-
steking. Het betekende dat als oudste 
dochter de huishouding op haar schou-
ders neer kwam. Ze mocht de 7

e
 klas nog 

afmaken maar doorleren, ze had graag 
onderwijzeres willen worden, zat er niet 
meer in. 
Door de zorg voor het gezin en haar va-
der, trouwde ze relatief laat met Niek 
Hooijschuur. Rijk voelden ze zich met de 
geboorte van 4 kinderen. Er was groot 
verdriet door een te vroeg geboren twee-
ling en was er de pijn van begraven in 
ongewijde aarde. Rie zorgde er met haar 
man voor dat het het gezin aan niets ont-
brak. Spaarzaam leven, kleding maken, 
lekker koken, op vakantie gaan. Feest en 
verjaardagen vieren en een gastvrij huis.  
Toen haar man met de VUT ging brak 
een mooie tijd aan. Er werden 7 kleinkin-
deren geboren. Een periode van weinig 
zorgen en veel genieten van het oppas-
sen en samen fietsen. Ze verhuisden van 
de Tuinstraat naar de Beerstraat. Daar 
werd haar man ziek en overleed al weer 
heel wat jaren geleden. De glans was van 
het leven af. Het werden ook de jaren dat 
er bij haar zelf lichamelijke ongemakken 
kwamen. ‘Sterk zijn is een mooie eigen-
schap’, zeiden haar kinderen, ‘maar het 
kan ook tegen je werken.’ Om hulp vroeg 
ze liever niet. Ze wilde graag zelfstandig 
blijven. In de afscheidsdienst in de kerk 
zeiden haar kinderen: ‘op 1 januari, ook 
de geboortedag van je vader Gerrit 
Grandiek, hebben we toch de taart aan-
gesneden. We weten dat je het goed ge-
vonden zou hebben. Met jou in gedach-
ten proberen wij nu sterk te zijn.’  
Daarna is haar lichaam gecremeerd.  
 

Matthé Bruijns 

 

JAN BETJES 

Zondagmiddag 13 januari is Jan Betjes 
overleden in het ZMC. Jan werd geboren 
in het gezin van bakker Betjes. Dat bete-
kende van jongs af aan meewerken in het 
bakkersbedrijf en uitventen. Jan koos er 
voor om timmerman te worden. Een vak 
dat hij met veel passie heeft uitgevoerd. 
In latere jaren ging hij restauratiewerk 
doen. Hij had een groot geduld en kon 
met eindeloze precisie zaken herstellen. 
Dat gold voor zijn werk, maar ook voor 
klusjes thuis. Tijdens het dansen in Pur-
merend leerde hij Wil Veerman kennen. 
In 1962 trouwden zij elkaar en gingen 
wonen aan het Schoolpad in Wormer-
veer. Daar groeiden hun beide dochters 
op en ze werden later grootouders van 4 
kleinzonen. Aan dit huis zijn vele herinne-
ringen verbonden, veel werd er ver-
bouwd, met een bootje het veld in. En 
ook de dochters werden ingevoerd in de 
kunst van het boren, metselen en voegen 
en andere praktische vaardigheden. Maar 
ook oog hebben voor de natuur, genieten 
van kleine dingen, zijn scooter, de zei l-
boot, samen fietsen. De laatste jaren 
woonden ze in een nieuw appartement 
aan de Zevenster tegenover het oude 
zwembad. Sport is een rode draad in Jan 
zijn leven. Hij heeft erg van schaatsen 
gehouden In 1956 en 1963 heeft hij de 
Elfstedentocht gereden. Bij de laatste 
editie heeft hij hem niet kunnen uitrijden, 
omdat hij tot tweemaal toe door de politie 
van het ijs is gehaald. Na zijn pensione-
ring bleek dat hij van zijn lichaam veel 
had gevergd. Er kwamen problemen met 
zijn hart en telkens moest hij weer wat in-
leveren. Tijdens de laatste opname kon 
men niets meer voor hem betekenen en 
zou het levenseinde dichterbij komen. Op 
de dag dat we in de kerk het verhaal le-
zen over de doop van Jezus door Johan-
nes en er een stem uit de hemel klinkt 
die zegt ‘Jij bent mijn veelgeliefde’ zou-
den we Jan de ziekenzegen geven. Een 
kruisje met doopwater op zijn voorhoofd 
indachtig de doop aan het begin van zijn 
levensweg en dat zijn naam Johannes 
Maria geschreven staat in de palm van 
Gods hand. Terwijl we het Onze Vader en 
Wees Gegroet baden liet hij dit leven los.  
Met velen is er in de kerk van Maria 
Magdalena waar hij ooit is gedoopt af-
scheid van hem genomen en daarna is 
zijn lichaam gecremeerd. 

Matthé Bruijns
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I N  M E M O R I A M   

 

COR VAN DIEPEN 

Cor is in Wormer geboren op 26 april 
1937. Hij groeide op in Wormer en ging 
daar naar de lagere school. Later ging hij 
naar de ambachtsschool in Amsterdam 
op nadrukkelijk verzoek van zijn moeder. 
Hij koos er bewust voor om timmerman te 
worden, en vanaf zijn 14

e
 ging hij aan de 

slag bij Zijp. Cor was ambitieus, overdag 
aan het werk in de bouw en ’s avonds 
naar school.  
Toen hij twintig was ontmoette hij zijn 
grote liefde Frederiek Pontman, met wie 
hij 4 jaar later trouwde in Purmerend. 
Daar zijn ook hun vier kinderen geboren: 
Niek, Han, Marjon en Monique.  
Cor werkte inmiddels al als bouwkundig 
tekenaar. Zijn droom bleef in een zelf 
ontworpen bungalow te wonen. Cor en 
Frederiek kochten de vrijgekomen kavel 
van De Bonte Os in Jisp en hier heeft hij 
zijn droom verwezenlijkt.  
Cor is altijd actief geweest in het vereni-
gingsleven en vrijwilligerswerk: Groot 
was zijn verbazing toen hij daarvoor werd 
geridderd tijdens zijn afscheid bij ZVH.  
Toen hij Abraham zag, werd hij verblijd 
met hun eerste kleinkind. In de jaren 
daarna groeide het aantal kleinkinderen 
uit tot negen. Hij was een echte familie-
man en vierde alles het liefst met zijn 
kinderen en kleinkinderen. 
Cor ging vervroegd met pensioen en 
maakte in die tijd met Frederiek lange ca-
ravanreizen door Europa. Hij bleef tuinie-
ren, tennissen en begon met bridgen. Op 
2 januari werden de bijzondere momen-
ten van 2019 doorgenomen en er werden 
plannen gesmeed. Het zou een speciaal 
jaar worden: Frederiek wordt dit 80 jaar, 
zoon Han 55 jaar en oudste kleinzoon 30 
jaar, wat om een gezamenlijk feest 
vraagt.  
Tijdens de eerste bridgeavond in het 
nieuwe jaar werd Cor onwel tijdens een 
van de laatste spelronden. Reanimatie 
mocht niet meer baten. Cor is volkomen 
onverwachts, op 81-jarige leeftijd overle-
den in zijn geliefde Wormerland. 
 
Op bewonderingswaardige wijze hebben 
hulpverleners Cor hulp geboden, echter 
tevergeefs. De leden van de bridgeclub 
restte niets anders dan in een erehaag 
Cor de laatste eer te bewijzen. 
 

Paul Kramer 

 

JAN VAN STEEN 

Op 11 februari hebben wij afscheid genomen 
van Jan van Steen. Jan werd geboren op 10 
april 1934 in Assendelft. Op 5 februari 2019 
overleed hij als gevolg van ziekte. We herin-
neren ons Jan van Steen als een vrolijke, po-
sitief ingestelde en hulpvaardige man. Hij was 
nooit te beroerd om iemand te helpen of een 
klus te klaren. Behalve van zijn gezin en zijn 
familie, hield Jan van zingen. Hij was lid van 
diverse koren, waaronder het Noordhollands 
Byzantijns mannenkoor. Tijdens de af-
scheidsdienst van Jan, klonk dan ook het Ots-
je Nasj, het Russische Onze Vader dat door 
dit koor op cd is gezet. We wensen Jan van 
Steen toe dat hij thuis is bij God.  

Joke Meijer 
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R O O S T E R S  

Februari 
Zondag 24 februari   10.00 uur   Caeciliakoor 
8ste zondag door het jaar 
 

 

 
Viering onder leiding van een parochiaan 
Dhr. Paul Kramer 
 
Deurcollecte: Kosten verwarming 

Jaardienst Thom Ammeraal 
Tiny Ammeraal-Hessels 
Margaretha Leliveld 
Lenie Butter-Konijn 
Corrie Binken-Mak 
Dick Rozemeijer 
Gré Floris-Grandiek 
Cees van Diepen 
Dick Bakker en Aad 
Anne-Marie Straman-Bank 
Riek de Leeuw-Boon 

Dinsdag 26 februari 16.30 uur Torenerf  

Maart 
Zondag 3 maart   10.00 uur    
9de zondag door het jaar 
 

 
Gezinsviering 
Voorganger: Pastor R. Casalod 
 
De eerste communicanten worden voorge-
steld in deze viering. 
 

 

 
Deurcollecte: Orgelfonds 

Pastor Jaap Jonker 
Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes 
Ouders Willems, ouders Martens 
Cas van ‘t Hoff 
Harry Hanou 
Kees Al 
Gerard van der Pal 
Ouders Bentvelzen-Mijnen 
Netty Sjouw-Peters 
Zita Bentvelzen-Dopstra 
Rie Knijn-Groen 
Jan Blom 
Kees Mooij 
Arnold van Diepen 
Gerard Heine 
Ria Bien-Mak 
Tine Meijjer-Vermeulen 

Woensdag 6 maart   10.00 uur 
Aswoensdag  
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor M. Bruijns 

 
Onze Lieve Vrouw Geboorte 
Wormerveer 

Zondag 10 maart   10.00 uur   Caeciliakoor 
1ste zondag van de Vasten 
 
 
Eucharistieviering 
Voorganger: Kapelaan N. Kerssens 
 
 
Deurcollecte: Start Vastenactie 
 
 
 
 
 

Jaardienst Juul Nooij-van de Wiel 
Helena Ostheimer-Koelemeijer 
Ria Meijer-Zuidinga 
Barend Blom 
Jaap Hoek 
Gerhard Holtman 
Piet Heijne en overleden familieleden 
Bep Oudt-van der Pal 
Jaap en Carla de Vos  
Dick Bakker en Aad 
Tony Piet-Beerlink 
Tiny Goedhart 
Nel Mooij 
Aad Rozemeijer 
Jeannette Videler-van der Bijl 

Dinsdag 12 maart   16.30 uur Torenerf  

Woensdag 13 maart   19.00 uur 
Op weg naar Pasen, Vasten vespers 

De Wijngaard 
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R O O S T E R S  

Maart 
Zondag 17 maart   10.00 uur   All Ages 
2de zondag van de Vasten 
 
 
Viering onder leiding van een parochiaan 
Dhr. George Kristians 
 
 
Deurcollecte: Kosten eredienst 

Jaardienst Zita Bentvelzen-Dopstra 
Ouders Bentvelzen-Mijnen 
Netty Sjouw-Peters 
Marijke Töning 
Sander Halewijn 
Nel Woestenburg-Korver 
Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes 
Annie Ootes-Braak 
Piet Sombroek 
Noby Warbout-Willems 
Ouders Westra en Wim 
Kees Bentvelzen 
Henk Mak 

Woensdag 20 maart 19.00 uur  
Op weg naar Pasen, Vasten vespers 

Maria Magdalena kerk 

 

Zondag 24 maart   10.00 uur   Caeciliakoor 
3de zondag van de Vasten 
 
 
Eucharistieviering  
Voorganger: Kapelaan N. Kerssens 
 
 
Deurcollecte: Kosten verwarming 

Gré Floris-Grandiek 
Margaretha Leliveld 
Piet Heijne en overleden familieleden 
Lenie Butter-Konijn 
Tony Piet-Beerlink 
Tiny Goedhard 
Marie Groen-de Leeuw 
Cor van Diepen  
Ouders Pontman-Liet  
Arnold van Diepen  
Cees Meijer 

Dinsdag 26 maart 16.30 uur Torenerf  

Woensdag 27 maart   19.00 uur 
Op weg naar Pasen, Vasten vespers  

Doopsgezinde kerk 

Zondag 31 maart   10.00 uur   Caeciliakoor 
4de zondag van de Vasten  
 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor M. Bruijns 
 
Deurcollecte: PM 

Jaardienst Annie Ootes-Braak 
Pastor Jaap Jonker 
Rie Hooijschuur-Grandiek  
Riek de Leeuw-Boon 
Overleden familieleden Willems 
Gerhard Holtman 
Jan Willem Steensma 
Marij Mooij-Baas 
Kees Mooij 
Ria Bien-Mak 
Rie Knijn-Groen 

April 
Woensdag 3 april   19.00 uur 
Op weg naar Pasen, Vasten vespers 

Nieuwe kerk 

Zondag 7 april   10.00 uur   All Ages 
5de zondag van de Vasten 
 
 
Viering onder leiding van een parochiaan 
Mevr. Ineke Hendriks 
 
 
 
Deurcollecte: Onderhoud gebouw en terrein 

Jaardienst Gré Floris-Grandiek 
Jaardienst Rie Heijne-Koper 
Pastor jaap Jonker 
Tine Meijjer-Vermeulen 
Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes 
Annie Ootes-Braak 
Ouders Willems, ouders Martens 
Dick Bakker en Aad 
Cas van ’t Hoff 
Gerard van der Pal 
Tony Piet-Beerlink 
Tiny Goedhart 
Nel Mooij        Aad Rozemeijer 
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R O O S T E R S  

April 
Dinsdag 9 april   16.30 uur   Torenerf   

Woensdag 10 april   19.00 uur  
Op weg naar Pasen, Vasten vespers   

Jisper kerk 

Zondag 14 april   10.00 uur  
Palmzondag  
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor K. Schuurmans 
 
Deurcollecte: Kosten eredienst 

Ouders V. Schagen-Hofland en Nicolientje   
Jaap en Carla de Vos 
Cees Meijer 
Bep Oudt-van der Pal 
Jeannette Videler-van der Bijl 

 

R O O S T E R S  

Datum Kosters Lezers en lezeres-
sen 

Koffie-schenkers 

Zo 17 feb P. Kramer 642 7234 Liesbet Patist  G. Bijvoet en L. Graas  
Zo 24 feb C van Vliet 6425539 George Kristians T. Heine en T. de Best 
Zo 3 mrt P. Kramer 642 7234 eigen lezers C. Korver en I. Korver  
Wo 6 mrt geen   
Zo 10mrt K. Bank 0652408011 Rob Berkhout R. Noom en J. Vreeswijk  
Zo 17 mrt H. Beenen 6423458 Willy Klijn L. Konijn en J. Bank  
Zo 24 mrt P. van Diepen 6421282 Ton van Overbeek G. Bijvoet en  L. Graas  
Zo 31 mrt C van Vliet 6425539 Elly Hoek T. Heine en T. de Best  
Zo 7 apr. A de Haas 6424569 Piet Kramer C. Korver en I. Korver  
Zo 14 apr K. Bank 0652408011 eigen lezers R. Noom en J. Vreeswijk  

 

Kosters: bij verhindering graag onderling ruilen. Coördinatie: Paul Kramer (6427234) 
Lezers en lezeressen: Bij verhinderding graag onderling ruilen en doorgeven aan Gerard 
Commandeur (6425356). Coördinatie: Annelies van Rooijen (6424047).  

 

Bloemschiksters 
 

22 febr M. Hooijschuur en T. Heine 

1 mrt A. Oudejans 

8 mrt A.v.Diepen en G. Meijer 

15 mrt T.v.Haaster en T. Koelemeijer 

22 mrt M. Hooijschuur en T. Heine 

29 mrt A. Oudejans 

5 april A.v.Diepen en G. Meijer 

12 april T.v.Haaster en T. Koelemeijer 

 

Kerkwerk(st)ers 

 
Groep A: Do. 14 maart 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. 14 maart om 13.30 
   Do. 11 april om 13.30 
Frans Dijkstra 
Hetty Dijkstra 
Suze Korver 
Erica Feenstra 
Jan Selie 
Wil Keijer 
Jaap Braan 
Dea Schoenmaker 
 
 
 
Groep C: Do. 14 maart om 13.30 
Piet van Diepen 
Hannie Kuiper 
Ineke Hendriks 
Lies Graas 
Henk Floore 
Wessel Janmaat 
Jacintha Rossenaar 
Ton Klos 
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W E E K E N D - A U T O R I J D E R S  

Mw. M.H. Alt (6423343); mw. M.N. Wagemans (6287447),) en  
dhr. N. Ootes (06-12390017) allen in de hal van Torenerf. 
 

Zo 17 feb E. de Metter 6423700 

Zo 24 feb Mw. A. Oudejans 6423388 

Zo 3 mrt Mw. L. Hazes 06-27266292 

Wo 6 mrt 
wormerveer 

Mw. T. de Best  6427270 

Zo 10 mrt Dhr. H. Beenen 6423458 

Zo 17 mrt E. de Metter 6423700 

Zo 24 mrt Mw. T. de Best 6427270 

Zo 31 mrt Mw. B. vd Berk 6421417 

Zo 7 apr Mw. L. Hazes 06-27266292 

Zo 14 apr 
palmpasen 

Mw. A. Oudejans 6423388 

 
 
mw. B. Willems (6423281),  
mw. Steensma-Heijne (6423338, beiden in hal Torenerf 
Mevr. J. Witteveen(6421558)  Dorpsstraat 169 
 
Attentie: Mevrouw Witteveen rijdt tot nader bericht NIET mee! 
 

Zo 17 feb Fam. De Graaf 06-12520978 

Zo 24 feb Dhr. H. Kleij 06-51348236 

Zo 3 mrt Mw. K. Vredevoort 6423273 

Wo 6 mrt 
wormerveer 

Dhr. H. Beenen 
(Mevr. Steensma en  
mevr. Rozemeijer) 

6423458 

Zo 10 mrt Dhr. F. Hofstra 6423557 

Zo 17 mrt Mw. T. Strootman 06-51914835 

Zo 24 mrt Dhr. Th. van Putten 6421501 

Zo 31 mrt Dhr. H. Kleij 06-51348236 

Zo 7 apr Mw. K. Vredevoort  6423273 

Zo 14 apr 
palmpasen 

Dhr. F. Hofstra 6423557 

 
 
Mw. R. van Hoff, Koningsvarenstraat 282 (flat, tel. 6421007)  ; 
mw. G. Rozemeijer, Mariastraat 6 (6424144) en mevr. J. Hoek Torenplein 27 (642 3319) 
 

Zo 17 feb Dhr. G. Kristians 6423408 

Zo 24 feb Mw. J. Vermeulen 6421573 

Zo 3 mrt Mw. R. Noom 6423504 

Wo 6 mrt 
wormerveer 

Dhr. H. Beenen 
(Mevr. Rozemeijer en 
 mevr. Steensma) 

6423458 

Zo 10 mrt Mw. P. Tuijn 0610875339 

Zo 17 mrt Mw. M. van Zanten 6424325 

Zo 24 mrt Dhr. G. Kristians 6423408 

Zo 31 mrt Mw. J. Vermeulen 6421573 

Zo 7 apr Mw. R. Noom 6423504 

Zo 14 apr 
palmpasen 

Mw. M. van Zanten 6424325 
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W E R K G R O E P E N / C O M M I S S I E S / O V E R I G E N

 

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

Project-jeugdkoor: Vacant 
Info: M.M. parochie,  6421216 
 secretaris@mariamagdalenawormer.nl  
 

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 
 

Woorddienstgroep:  
dhr. Ben Commandeur,  
Koningsvarenstraat 194,  6425356 

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

Onderhoudsgroep (woensdagmorgen):  
dhr. Nico Kenter,  6423241 
 

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 Wagenaar 
Mariastraat 26,  6703469 
 

Barbara uitvaartvereniging,  
Secr. mw. Ingrid de Haas-Thoma 
Kees Jongensstraat 19, Tel: 6424569 
: info@uitvaartbarbarawormer.nl

Werkgroep gezinsviering: 
Femke Rijs, 075-6408305 
: f.rijs@quicknet.nl 
 
 
 
 
 

mailto:nieuwsbriefmmwormer@gmail.com
mailto:secretaris@mariamagdalenawormer.nl
mailto:a.heijne-vanklooster@quicknet.nl
mailto:kirsten.vredevoort@gmail.com
mailto:secretaris@ipci-zaanstreek.nl
mailto:patriciabeenen@zonnet.nl
https://maps.google.com/?q=Kees+Jongensstraat+19&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Kees+Jongensstraat+19&entry=gmail&source=g
mailto:info@uitvaartbarbarawormer.nl
mailto:f.rijs@quicknet.nl


 

 

VAN  DIJK 
 

TRUST & KNOWLEDGE 
 

Uw vertrouwde opticien in Wormer 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 STAAL, R.V.S. EN        Industrieterrein Westerveer 
   ALUMINIUMBEWERKING   Veerdijk 2, 1531 MS Wormer 

APPARATENBOUW         

REPARATIE EN         tel. 075 628 08 91 

  ONDERHOUD                      fax 075 628 56  16 

LEIDING- EN                           info@conijnmetaalbewerking.nl 

   INSTALLATIEWERK             www.conijnmetaalbewerking.nl 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

HIER KAN UW ADVERTENTIE STAAN!! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

- 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 

 

http://www.conijnmetaalbewerking.nl/


 

 

 

 

Plaats hier uw advertentie! 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hier kan uw advertentie staan!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Internet correspondenten voor u 
 

Geen stressvolle momenten meer. 
 

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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BEENDERS 
STUKADOORS 

EN GEVELISOLATIE B.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
                                                                   www.somass.nl 
 

                                  BOUWBEDRIJF SOMASS 
 

              Specialisten in restauraties en replica’s 
 
 

 
 

 
 

Plaats hier uw advertentie! 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ 
 

A. KASKES 
 

SINDS 1838 
 
 
 
 
 

DORPSSTRAAT 94- WORMER 
TEL. 075 – 6421241 

FAX: 075-6425531 

Wand- en plafondafwerkingen, Sierpleisters, 
Gevelisolatiesystemen 

 

Bruynvisweg 28, 1531 AZ Wormer 
Tel.: 075-6400780 Faxnr : 075-6400988 

Internet: www.beendersbv.nl 

mailto:dhe@online.nl
http://www.beendersbv.nl/

