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Pasen 2019 
 

 

 

Op weg naar Pasen 2019  

      

 14 april:  10.00 uur Palmpasen  

 18 april:  19.00 uur Witte Donderdag    

 19 april:    Goede Vrijdag:      

        15.00 uur Kruisweg   

        19.00 uur Kruishulde            

 20 april:  20.00 uur Paasviering met All Ages 

 21 april:   10.00 uur Paasviering met Caeciliakoor 



 

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 
 

KERKBESTUUR  PAROCHIEVERBAND  ZAANSTREEK   
Voorzitter:   dhr. pastoor Floris Bunschoten 
Vice-voorzitter:  dhr. Jeroen Hoekstra, diaken 
Penningmeester: dhr. Ton Reijns 
Secretaris:   dhr. Martin Hijne 
via email bereikbaar:  kerkbestuur.pvz@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  29 mei 2019 – 17 juli 2019 uiterlijk  19 mei 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: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  

Tobit 

In de bijbel vinden we veel reisversla-
gen. Zo weet u hoe Mozes met het ui t-
verkoren Volk veertig jaren reizende was 
naar het Beloofde Land. Ook in het 
Nieuwe Testament lezen we hoe de 
apostelen na Jezus’ lijden, opstanding 
en hemelvaart rondtrokken over deze 
aarde. In de Evangeliën vernemen we 
hoe Jezus zelf drie jaar rondtrekt, maar 
eigenlijk op weg is naar Jeruzalem, de 
heilige stad waar hij op Palmzondag 
binnenreed. 
 
Een minder bekend reisboek is het Boek 
Tobit. Naar mijn idee een van de mooi-
ste bijbelse verhalingen. Er worden een 
vader, moeder en zoon beschreven: To-
bit, Anna en Tobias. In Ninivé wonen zij, 
die reusachtige stad die u ook wel kent 
uit de geschiedenis met de profeet Jona. 
 
Tobit en zijn gezin zijn joodse ballingen, 

ver van hun vader-
land. Maar de koning 
van Assyrië heeft het 
op hem gemunt. De-
ze heerser kon niet 
accepteren dat Tobit 
zijn overleden volks-
genoten een liefde-
dienst bewees door 
hen een waardige 
begrafenis te bezor-

gen. Om hem dit betaald te zetten plun-
derde koning Sanherib deze weerloze 
oude man die ongelukkigerwijs ook nog 
blind werd.  
Er zit maar één ding op: zoonlief, de 
jonge Tobias, wordt erop uit gestuurd 
om Tobits geheime schat te gaan zoe-
ken. En dan begint een spannend reis-
verhaal… Als beschermer stuurt God als 
antwoord op Tobits gebeden de aartsen-
gel Rafaël op Tobias’ pad. En die doet 
zijn werk goed. Bijzonder is hoe de bi j-
belse auteur beschrijft dat Tobias niet 
alleen de geheime schat vond en thuis-
bracht maar ook de liefde mocht vinden. 
Een jonge vrouw, Sara, had speciaal om 
een man gebeden om te trouwen. Het 
reisverhaal wordt daarmee tevens een 
liefdesgeschiedenis. Tenslotte wordt de 
bejaarde Tobit van zijn blindheid gene-
zen door de gal van een vis die Rafaël 
en Tobit gevangen hadden.  
 

 
Veertigdagentijd doet ook ons een reis 
afleggen naar een kostbare schat: het 
nieuwe leven. Het doet ons beseffen dat 
ook wij ons in een soort ballingschap 
bevinden. Want het is niet allemaal koek 
en ei in de wereld. En in die wereld 
staan wij als christenen anno nu. Mis-
schien voel je je soms als de oude Tobit 
of zoals Jezus. Het goede proberen te 
doen ongeacht wat ‘men’ ervan denkt of 
vindt of zegt. Ongeacht wat voor gevol-
gen het heeft. Dat heeft Jezus gedaan.  
 
Ook dit jaar gaat de Goede Herder ons 
weer voor naar de 
horizon van een 
toekomstige glorie. 
Dat is geen simpel 
antwoord op lijden 
en moeilijkheden in 
ons leven en om 
ons heen. Wel is het de uitnodiging om 
Zijn woord te horen, Zijn licht te zien en 
zelf licht te worden door het goede te 
gaan doen. Nieuw leven van Pasen heeft 
Jezus niet alleen voor zichzelf maar ook 
voor ons verworven. Hij wil het uitdelen 
aan al de zijnen. Hij geeft voedsel, lief-
de, zijn leer, bescherming, de kracht die 
uitgaat van de ontmoeting met Hem on-
derweg op de reis…  
 
In de liturgie die we samen voltrekken 
wordt dat ‘ons voorgaan’ en ‘er dóór-
gaan’ vernieuwd. Jezus brengt Zijn le-
vensoffer aanwezig voor wie dit met 
Hem meevieren steeds als brood en wijn 
worden opgedragen, gebroken, aange-
reikt. Zoals het volk van Gods eerste 
keuze eten mocht van het Paaslam zo 
kunnen ook wij ervan proeven; niet een 
daadwerkelijk lammetje dat als maaltijd 
wordt klaargemaakt maar de Persoon 
van Jezus die tot ons komt en ons zegt: 
‘Nieuw leven schenk ik je. Ik ben bij je 
onderweg op de reis’.  
 
Zalig Pasen, met ook de Goede Dagen 
die daaraan voorafgaan. Reist u mee 
naar Jeruzalem? 
 

F. Bunschoten 
pastoor binnen Parochieverband  

Zaanstreek 
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B E K E N D M A K I N G  

Parochieverband Zaanstreek ter wereld gekomen 

We kunnen op kraamvisite. Er is een 
kleine geboren. Op 1 maart zag Paro-
chieverband Zaanstreek het levenslicht. 
Beschuit met muisjes en felicitaties zijn 
op hun plaats. Het kindje bleef niet lang 
in het wiegje maar werd als snel ten doop 
gehouden. Dat gebeurde bij de eerste 
vergadering op 18 maart door haar twee 
trotse ouders: voormalig Samenwer-
kingsverband Zaanstreek-Noord en 
voormalig Samenwerkingsverband Zaan-
streek-Zuid. 
In serieuzer bewoordingen: op verzoek 
van de Zaanse parochies heeft de bis-
schop van Haarlem-Amsterdam een de-
creet uitgevaardigd waarmee hij het pa-
rochieverband instelt.  
 
Er is gekozen voor de naam ‘parochie-
verband’. Het gaat immers over een ver-
band bestaande uit parochies terwijl met 
‘samenwerkingsverband’ ook allerlei an-
dere activiteiten bedoeld kunnen worden. 
Dat geldt ook voor ‘personele unie’. Te-
gelijkertijd onderscheidt de naam ‘paro-
chieverband’ zich van ‘parochie’. Inder-
daad, het zijn nog altijd acht rechtsper-
sonen en niet één (gefuseerde) parochie. 
Hun verbondenheid met elkaar kent een 
pastoraal en een bestuurlijk aspect. Deze 
twee kanten houden wij wel wat geschei-
den. Dat betekent dat het kerkbestuur 
van Parochieverband Zaanstreek op haar 
vergaderingen zich niet (hooguit advise-
rend) zal bezighouden met aangelegen-
heden die direct pastoraat, diaconie, l i-
turgie, catechese, kortom het (geloofs-) 
inhoudelijke domein van de pastores en 
van de Kerk betreffen. Daarvoor bestaan 
genoeg andere gremia. Het kerkelijk 
recht voorziet er in dat het kerkbestuur 
met name over de materiële zaken over-
legt en beslist: gebouwen en financiën. 
Omdat het bestuur over acht parochies 
moet praten wordt de vergader- en notu-
leringsstijl zakelijker dan voorheen.  
Het past me om namens alle parochianen 
de personen te bedanken die bereid zijn 
in het kerkbestuur zitting te nemen: Mar-
tin Hijne, Ton Reijns, Marga Breed, Cor-

rie van Sijl en Martijn Truijens. Ook zijn 
wij de  
oud-bestuursleden erkentelijk: Jan van 
Breukelen, Martin van Druten, Jeanette 
Ghatas, Ed Houweling, Eugene Leeman, 
Frans van Rooij, Sieuke Schenk en Fred 
Tambach. Jullie hebben grandioos werk 
verricht al die jaren! Naar een bestuurslid 
afkomstig uit Wormer zoeken wij nog. 
Ondergetekende alsmede diaken Jeroen 
Hoekstra zullen in de toekomst weer 
voorzitter respectievelijk vicevoorzitter 
zijn zoals van ons verlangd wordt. Alle 
pastores kunnen desgewenst de be-
stuursvergaderingen bijwonen. En Corrie 
Kievith zorgt telkens weer voor goede 
verslaglegging. 
 
Zoals ik reeds eerder deed geef ik ook nu 
uiting aan mijn dank voor de inzet die on-
ze mensen binnen de acht parochieraden 
(in de Jozef- en de Wormer parochie ‘pa-
rochieteams’ genoemd) sinds jaar en dag 
van harte opbrengen voor de geloofsge-
meenschappen en kerkgebouwen. Uiter-
aard kan het kerkbestuur niet zonder jul-
lie. Jullie houden de kerken draaiend en 
geven aan waar het kerkbestuur op moet 
letten en zorg aan moet besteden. Dit 
geldt ook voor al die andere vrijwilligers 
die met taken belast zijn waarvan men-
sen zich soms niet eens realiseren dat 
die erbij horen. Zoals…? Ledenadm i-
nistratie, redactiewerk voor de kerkbla-
den, financiële administratie, noem maar 
op. Vaak mensen achter de schermen, 
stille krachten maar zo onmisbaar.  
Dit is weer een nieuwe slingerbocht, een 
‘meander’ in de rivierstroming van ons 
Zaanse kerk-zijn die haar loop vervolgt. 
Binnen de bedding van onze waardevolle 
traditie en een goede samenwerking ho-
pen wij, uw bestuursleden, toch weer een 
steentje bij te dragen op bestuurlijk vlak 
aan de voortgang van de Zaanse R.K. 
Kerk. In een tijd waarin geloof en kerk het 
niet meer vanzelfsprekend zijn. Maar nog 
de moeite waard! 
 

pastoor Floris Bunschoten
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Verslag Personele Unie 

Hieronder een samenvatting van wat besproken en afgehandeld is in de allerlaatste 
vergadering van het PU Bestuur Zaanstreek Noord op 19 februari 2019. Dit is al even 

geleden, daarom is niet alle informatie meer even actueel…  

VORMING NIEUW BESTUUR 1 MRT 2019 

Het betreft geen fusie: twee Samenwer-
kingsverbanden worden één. 
We danken en nemen afscheid van 3 be-
stuursleden, te weten: Sieuke Schenk 
van de OLV Geboorte, Wormerveer, 
Frans van Rooij van de Petrus, Krom-
menie en Martin van Druten van de Maria 
Magdalena, Wormer. Het nieuwe bestuur 
bestaat uit pastoor Floris Bunscho-
ten(voorzitter), diaken Jeroen( vicevoor-
zitter), Ton Reijns (penningmeester), 
Martin Hijne (secretaris), Martijn Truijens, 
Corrie van Sijl en Marga Breed.  

PASTORAAL 

Kapelaan Nico Kerssens heeft verslag 
gedaan van zijn bezoek aan de Wereld-
jongerendagen in Panama. Vormsel- en 
Eerste Communie-voorbereidingen gaan 
voortaan zoveel mogelijk gezamenlijk met 
alle kerken van de regio.  
Op 26 april is in de Martelarenparochie 
een viering rond de Ziekenzalving die 
door kapelaan Nico Kerssens en pastor 
Matthé Bruijns verzorgd zal worden.  

FINANCIËN 

Van Wormer, Krommenie en Koog zijn de 
begrotingen 2019 ontvangen en inge-
diend. 
 

De contracten van de musici voor 2019 
liggen klaar ter ondertekening. Alle con-
tracten worden met een jaar verlengd.  

LEDENADMINISTRATIE 

Voor problemen met de nieuwe ledenad-
ministratie zijn Cor Bijvoet en Corry 
Schavemaker (beiden uit Wormer) bereid 
te ondersteunen. 

GEBOUWEN 

In maart start de officiële verkoop van de 
kerk van de Martelaren met folders en 
actieve werving kopers. De OLV Geboor-
te kerk in Wormerveer volgt kort hierna.  
Makelaar Brantjes heeft geen minimum 
verkoopbedrag genoemd. De verkoop 
gaat per inschrijving. Makelaar Brantjes 
stuurt de conceptversie van de verkoop-
brochure ter goedkeuring. 
De rapporten van de inventarisatie door 
het Catharijneconvent zijn nog niet bin-
nen.  
Op 17 maart is in de Martelarenparochie 
weer een informatiebijeenkomst voor de 
parochianen. 
We zijn afwachtend betrokken bij de pilot 
‘Kerkenvisie’ van de rijksoverheid en de 
gemeente Zaanstad. 

Marga Breed 
 

Pater Noom 

We hebben een zachte winter achter de 
rug. En tijdens de enige dag dat het 
sneeuwde kwam pater Noom ongelukkig 
ten val voor zijn huis in de Bijlmer. Een 
gebroken bovenbeen, een operatie, reva-
lidatie, eerder naar huis mogen. Met 
Palmzondag maakt hij zijn rentree in het 
liturgisch voorgaan. ‘Hij blij – wij blij’ 

kunnen we zeggen. Het feest van de Op-
standing krijgt zo een bijzondere invulling 
en dat is toch mooi als je mag leven in je 
85

e
 levensjaar. Welkom thuis. En dank 

aan de emeriti collega’s die de afgelopen 
maanden de diensten hebben ingevuld. 
We zijn rijk met hen. 

Matthé Bruijns
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V A S T E N A C T I E  

Boekenmarkt St. Petruskerk – Krommenie 

Op zaterdag 13 april is er een grote Boe-
kenmarkt in de St. Petruskerk, Snuiver-
straat 2, Krommenie.  
U bent van harte welkom van 10 uur tot 
16 uur. De koffie staat klaar.  
 
Tijdens deze Boekenmarkt verkopen we 
ook CD’s, DVD’s, LP’s en single’s.  
Daarnaast ook legpuzzels vanaf € 1,00 
per stuk. 
 
De boeken gaan voor een zacht prijsje 
weg. Veel pockets van o.a. Simenon 
(Maigret), P.G.Woodhouse, Ruth Rendell 
en Francis Durbridge. Van Godfried 
Bomans tot Youp van ’t Hek, van Nicci 
French tot Saskia Noort. Een zeer geva-
rieerd aanbod voor lage prijzen. Het 
goedkoopste boek is € 1,00 en de duur-
ste € 25,00. 

 
De CD-collectie bestaat uit veel klassieke 
CD’s, ook hebben we veel LP’s in de ve r-
koop, voor een zacht prijsje. 
 
Kom vroeg, dan heeft u de beste keus! 
want weg is weg. 
 
De opbrengst is voor de jaarlijkse Vas-
tenactie: waterprojecten in Niger, Congo, 
Indonesië, Nicaragua en Sierra Leone, 
zoals waterputten, waterbeheer, veilig 
drinkwater en duurzame watervoorzie-
ning. Het motto van de Vastenactie is dit 
jaar: Schoon water verandert alles. 
Op zaterdagavond 13 april en zondag-
ochtend 14 april, na de kerkdienst, is het 
vervolg van de Boekenmarkt. 
 

Matthé Bruijns 
 
 
 
 

H O U  J E  V A N  Z I N G E N ?  

Micha, een zangstuk 

Bart Vijfvinkel en Jos Martens hebben 
een zangstuk over de profeet Micha ge-
schreven. Dit zal op zondag 27 oktober 
a.s. in Assendelft en daarna op verschi l-
lende andere plaatsen in de Zaanstreek 
uitgevoerd gaan worden. Voor het pro-
jectkoor zijn nog zangers nodig. Wie 
graag zingt en het leuk vindt om in vier 
maanden een heel nieuw muziekstuk in 
te studeren, is op 10 mei 2019 om 19.30 
uur welkom in de Hervormde Kerk van 
Assendelft (Dorpstraat 364) voor de eer-
ste repetitie. De repetities vinden plaats 
in mei, juni, september en oktober. 
Informatie en aanmelden: Bart Vijfvinkel, 
 06-19685110, :bart.vijfvinkel@live.nl 
of Jos Martens,  06-16666900, :jos-
martens@live.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

MICHA 

Met indrukwekkende scheldkanonnades 
en scherpe spot gaat Micha tekeer tegen 
het hemeltergende onrecht en de machti-
ge heren van zijn tijd. Een profeet is 
geen toekomstvoorspeller maar iemand 
die in Gods Naam de waarheid spreekt. 
Deze waarheid is niet makkelijk. Zijn 
woorden striemen. Tegelijkertijd houdt 
deze boerenprofeet zijn publiek de ande-
re mogelijkheid voor: bevrijding van het 
onrecht, een nieuw begin.  
 
 

Jou is gezegd wat goed is 
Niets, nee niets anders 

Dan recht te doen 
en lief te hebben 

en zo mens te zijn 
 

Dan recht te doen 
En met God te gaan 
En zo mens te zijn 

 

  

mailto:bart.vijfvinkel@live.nl
mailto:jos-martens@live.nl
mailto:jos-martens@live.nl
http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-zingen-i13582.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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V E R H A A L  O M  O V E R  N A  T E  D E N K E N  

De graankorrel 

In de afgelopen maanden was er een serie op NPO met Diederik van Vleuten die het 
veelzijdige leven van Leonardo da Vinci belichtte. Een kunstenaar, wiskundige, uit-

vinder, schrijver, schilder van de Mona Lisa en Het laatste Avondmaal, architect, hij 
bestudeerde het menselijk lichaam en wat al niet meer, een bijzonder veelzijdig mens. 
En dit jaar op 2 mei is hij 500 jaar geleden gestorven.  Veel heeft hij nagelaten waaron-
der ook verhalen. Het verhaal over de mier en de graankorrel is ook een Paasverhaal. 

Matthé Bruijns 

Een graankorrel, die na de oogst op het 
veld was blijven liggen, wachtte op re-
gen, zodat hij zich kon laten wegzinken in 
de aarde. Toen kwam er een mier. Ze 
zag de graankorrel, sjorde hem op haar 
rug en begon moeizaam de lange weg 
naar haar nest. De graankorrel drukte op 
haar kleine, taaie lijf en leek steeds 
zwaarder te worden. 
‘Waarom sjouw je zo? Waarom leg je me 
niet neer?’, vroeg de  graankorrel. De 
mier hijgde: ‘Als ik je niet meeneem, 
hebben we geen eten voor de winter. Wij 
mieren zijn met zo velen en elk van ons 
moet zoveel mogelijk voedsel naar de 
voorraadkamer slepen.’ ‘Maar ik ben niet 
gemaakt om zomaar opgegeten te wor-
den’, zei de graankorrel. ‘Ik ben een 
zaadje, vol leven. Ik ben er om uit te 
groeien tot een grote plant. Luister naar 
me, laten we samen een overeenkomst 

sluiten.’ 
De mier was blij dat ze even kon uitrus-
ten. Ze legde de graankorrel neer en 
vroeg: ‘Wat is een overeenkomst? De 
graankorrel zei: ‘Als je me hier op de ak-
ker laat liggen, in plaats van me mee te 
slepen naar je nest, dan zal ik je honderd 
graankorrels schenken voor je voorraad-
kamer.’ 
De mier dacht na. Honderd korrels in ruil 
voor één enkele? Maar dat was een won-
der! ‘Hoe kan dat dan?’, vroeg ze. ‘Dat is 
een geheim’, antwoordde de graankorrel, 
‘dat is het geheim van het leven. Graaf 
nu een klein kuiltje in de grond, begraaf 
me daarin en kom dan over een jaar te-
rug.’ 
Er ging een jaar voorbij. De mier keerde 
terug. De graankorrel had woord gehou-
den.

 
 
 

E E R S T E  C O M M U N I E  E N  V O R M S E L  

Informatie 

We zijn begonnen met de voorbereidin-
gen op het Vormsel. Er hebben zich van-
uit de  6 parochies 8 vormelingen opge-
geven in de leeftijd van 13-15 jaar. Dat is 
een teken van de tijd en geeft een indica-
tie waarin het kerkelijk geloven zich bij 
een jonge generatie en hun ouders be-
vindt. Voor de toekomst zegt dat dus ook 
iets over een krimpende kerk. Daarnaast 
gaat er in de Jozef een groepje van start 
met wat oudere jongeren. 
 
Met de voorbereiding op de Eerste Com-
munie is het net even anders. Daarvoor 
zijn in Wormer  12 jongens en meisjes  
aan de voorbereiding gaan meedoen en 

in Krommenie zijn ook 22 kinderen ge-
start. Deze kinderen zijn afkomstig uit 7 
Zaanse parochies.  
 
Op Palmzondag doen de kinderen mee 
met Palmpasenstokken maken in hun ei-
gen parochie.  
Op 19 mei is in Krommenie en op 26 mei 
in Wormer de dag van de Eerste Com-
munie.  
 
Van harte gefeliciteerd en we hopen dat 
we jullie nog vaker zullen zien in onze 
kerken.  

Matthé Bruijns
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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:  3 mei, 7 juni. 
Plaats:  Achterschip MMkerk Wormer  
Begeleiding:  Marian Neeft en Coby 
Huijpen 
Aanmelden: Liesbeth Patist-Dupon 075 
642 1111 stuurgroepvent@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 methode, waarbij  een Bijbel-
tekst leidraad is. Geloven Nu als leid-
raad is natuurlijk niet heilig.  
U wordt van harte uitgenodigd om mee 
te praten en te denken. 
In verband met de voorbereiding is 
vooraf aanmelding aan te raden. 
Er is gekozen voor de. 
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 stuurgroepvent@gmail.com 

MENSWAARDIG LEVENSEINDE? 

Het aan de orde zijn van het onderwerp 
levensbeëindiging typeert de tijd waarin 
wij leven. Families, huisartsen en ook 
de kerk is daar in welhaast iedere Ne-
derlandse woonplaats bij betrokken. 
Het is goed dat mensen op de hoogte 
zijn van verschillende mogelijkheden 
om de pijn in het levenseinde te ver-
zachten.  
Ook de katholieke kerk is daar bijzon-
der mee begaan. Heeft zij in voorgaan-
de eeuwen niet de basis gelegd voor 
de gezondheidszorg die wij nu kennen? 
Werkers in de gezondheidszorg gaan 
echter heel verschillend om met wat 
raakt aan leven en dood. Een christeli j-
ke mensvisie kunnen wij niet meer al-
tijd aanwezig veronderstellen. Deze 
thema-avond is bedoeld om informatie 
te geven aangaande de implicaties, ook 
de morele, van handelingen rond een 
sterven, waarbij de spreker een zo eer-
lijk en evenwichtig mogelijk beeld wil 

schetsen maar ook in gesprek wil gaan 
en voor vragen openstaat.  
De inleider, Lambert Hendriks is pries-
ter en was hoofdredacteur van Interna-
tionaal Katholiek Tijdschrift Communio. 
Thans is hij rector van de ambtsoplei-
dingen van het bisdom Roermond en 
doceert moraaltheologie. 
Datum: donderdag 2 mei om 20.00 
uur 
Plaats:  Pastorie Odulphus, Assendelft  
Leiding: Dr. L.J.M. Hendriks  

VERSTERKING STUURGROEP 

Regelmatig ziet u in de pa-
rochiebladen activiteiten, 
die worden georganiseerd 
door de Stuurgroep Vorming & Toerus-
ting. 
Wij doen dit met heel veel plezier. Het 
probleem dat wij aan u willen voorleg-
gen is het volgende: we zijn maar met 
vier personen. Dit is te weinig en daar-
om zoeken we versterking. 
We zoeken mensen die met ons mee 
willen doen, om leuke en mooie activi-
teiten te bedenken. We komen onge-
veer vier maal per jaar samen, om het 
programma op te zetten en te evalue-
ren. De vergaderingen duren ongeveer 
90 minuten en worden (in overleg) over 
het algemeen ‘s middags gehouden.  
Het zou mooi zijn als alle parochies 
een vertegenwoordiger in de stuur-
groep hebben, maar als er twee men-
sen uit één parochie zich willen aan-
melden, is dat geen probleem. Ieder-
een is van harte welkom en als u twij-
felt neem dan vooral even contact op 
voor overleg. Iedereen kan immers op 
zijn of haar eigen manier iets bijdragen 
en wij waarderen elke inbreng. 
 
U bent dan ook van harte welkom om 
een berichtje te sturen, als u een idee 
heeft voor een cursus, workshop of le-
zing. Zonder dat u hiervoor in de stuur-
groep hoeft te zitten. Wellicht vindt u 
bijvoorbeeld een bepaald onderwerp 
ondervertegenwoordigd. 
 
Voor informatie / aanmelden kunt u te-
recht bij Liesbeth Patist-Dupon 075 642 
1111 stuurgroepvent@gmail.com 
 
 

mailto:stuurgroepvent@gmail.nl
mailto:stuurgroepvent@gmail.nl
mailto:stuurgroepvent@gmail.nl
mailto:stuurgroepvent@gmail.nl
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V I E R I N G E N  I N  R E G I O  Z A A N S T R E E K  
 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 13 april 
Palmpasen 

 
 

Eucharistie 
G. Noom/ M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

       

Zo 14 april 
Palmpasen 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Marbosko 
 

Eucharistie 
G. Noom / M. 
Bruijns 
Koor St. Caecilia 

Gezinsviering 
K. Schuurmans 

Oecumenische 
viering 
T. Molenaar 
samenzang 

     

Do 18 april 
Witte don-
derdag 

 
Naar Krommenie 
Marbosko zingt 

19:30 uur 
Eucharistie 
G. Noom/ M. Bruijns 
Koor Marbosko 

19.00 uur  
Eucharistie 
N. Kerssens 
Caeciliakoor 

 

Vr 19 april 
Goede- 
vrijdag 

15.00 uur  
Kruisweg én 
Kruishulde 
DOP  

15.00 uur  
Kruisweg 
M. Bruijns 
 
19:30 uur 
G. Noom/ M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

15.00 uur 
Stille kruisweg 
 
 
19.00 uur 
Themagroep 
All Ages 

 
Kruisweg 
A. Dijkers  
Cantare 

Za 20 april 
 

19.30 uur 
Paaswake 
K. Schuurmans 
Marbosko 

21.00 uur  
Paaswake 
G. Noom/ M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

20.00 uur  
Paaswake 
S. Baars 
All Ages 

 

Zo 21 april 
Pasen 

Woord-Communie 
A. Dijkers 
Marbosko 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
Koor St. Caecilia 
 

Woord-Communie 
R. Casalod 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
G. Noom 
Cantare 

Ma 22 april 
2

e
 paasdag 

 Woord-Communie  
M. Bruijns 
Koor St. Caecilia 

 
 

 

Za 27 april 
 

 Geen viering   

Zo 28 april 
Beloken  
Pasen 

Eucharistie 
N. Kerssens 
samenzang 

Eucharistie 
J. Stam 
Koor St. Caecilia 

 Dop Viering 
 Caeciliakoor 

Woord-Communie 
B. Dijkman 
samenzang 

Za 4 mei 
 

 Dodenherdenking 
Doopsgezinde ver-
maning 
M. Bruijns 

  

Zo 5 mei 
 

Woord-Communie 
A. Dijkers 
samenzang 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
Koor St. Caecilia 

Oecumenische 
viering in de 
Wijngaard 
div. voorgangers 

Woord-Communie 
J. Hoekstra 
Cantare 

Za 11 mei 
 

 Eucharistie 
G. Noom 
Koor Rotsvast 

  

Zo 12 mei 
 

Woord-Communie 
T. Molenaar 
Marbosko 

Eucharistie 
G. Noom 
Koor St. Caecilia 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Byzantijns man-
nenkoor 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
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 
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V I E R I N G E N  I N  R E G I O  Z A A N S T R E E K  
 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 18 mei 
 

 Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

       

Zo 19 mei 
 

Woord-Communie 
K. Schuurmans 
samenzang 

1
e
 H. Communie 

viering 
M. Bruijns 
 

Dop viering 
All Ages 

Woord-Communie 
A. Dijkers 
Cantare 

     

Za 25 mei 
 

 Woord-Communie 
M. Bruijns 
samenzang 

       

Zo 26 mei 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Marbosko 
 

Woord-Communie 
R. Casalod 
Koor Rotsvast 

1
e
 H.Communie-

viering 
M. Bruijns 
samenzang mmv 
jongerenband 
Yes 

Eucharistie 
F.Bunschoten 
samenzang 

Do 30 mei 
Hemelvaarts-
dag 

 Woord-Communie 
M. Bruijns 
Koor St. Caecilia 

10.00 uur 
Hemelvaart 
S. Baars 
Caeciliakoor 

 

Za 1 juni 
 

 Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

  

Zo 2 juni 
 

Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 
 

Eucharistie 
J. Stam 
Koor St. Caecilia 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
All Ages 

Woord-Communie 
T.Molenaar 
Cantare 

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 

 

                                          VEERTIG DAGEN 

 

Veertig dagen zijn lang genoeg 

om stil te blijven staan. 

Was het de straf die Hij droeg 

of is het anders gegaan 

Jezus als offer 

of slachtoffer 

twee verschillende vragen. 

Onder het kruis 

beseffen we Zijn kracht 

dat Hij het wel heeft 

gedaan en volbracht. 

Gedragen. 

 

Veertig dagen zijn lang genoeg 

om in beweging te komen. 

Hem te zalven en te begraven 

met tranen die stromen. 

Door God verlaten 

of door mensen verraden 

twee manieren van zien 

met eerbied bedekt. 

Maar bij het lege graf 

vertellen en verhalen 

dat Hij leeft en is 

opgewekt. 

Geschreven door Cor van Vliet 
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V I E R I N G E N  I N  R E G I O  Z A A N S T R E E K  

 

H. Bonifatius  

Oostzijde 12 
Zaandam 

H. M. Magdalena  

Kalf 160  
Zaandam 

H. Odulphus  

Dorpsstraat 570  
Assendelft 

H. Jozef  

Veldbloemenweg 2      
Zaandam 

Za 13 april 
Palmpasen 

Eucharistie 
N. Kerssens 

 19.00 uur 
Eucharistie 
F. Bunschoten 
Gregoriaans 

  
 

    

Zo 14 april 
Palmpasen 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Eucharistie 
B. Dijkman 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
koor Da Capo 
 

Woord-Communie 
J. Hoekstra 

     

Do 18 april 
Witte don-
derdag 

19.00 uur 
Eucharistie 
A. Goedhart 
S. Fieggen 
 

vieringen elders  
in regio 

19.00 uur 
Eucharistie 
F. Bunschoten 
Caeciliakoor 
 

vieringen elders  
in regio 

Vr 19 april 
Goede- 
vrijdag 

15.00 uur 
Kruisweg met 
kruishulde 
A. Goedhart 
 

 
 
19.00 uur 
div. celebranten 
passiekwintet 

15.00 uur 
Kruisweg 
div. celebranten 
Caeciliakoor 
 

 
 
19.30 uur 
Kruisweg 
W. Waardijk 

Za 20 april 
 

21.00 uur 
Paaswake 
A. Goedhart 
S. Fieggen 

19.00 uur 
Paaswake 
N. Kerssens 
Caeciliakoor 

19.00 uur 
Paaswake 
F. Bunschoten 
koor Da Capo 

21.15 uur 
Paaswake 
N. Kerssens 
J. Hoekstra 

Zo 21 april 
Pasen 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Caeciliakoor 
 
 

Woord-Communie 
W. Waardijk 

Ma 22 april 
2

e
 paasdag 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Nw Groenland 
Eucharistie 
F. Bunschoten 
Liturgiekoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 

 

Za 27 april 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie 
F. Bunschoten 

 

Zo 28 april 
Beloken  
Pasen 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Liturgiekoor 

Eucharistie 
N. Beemster 
Caeciliakoor 

Woord-Communie 
W. Waardijk 

Za 4 mei 
 

Eucharistie 
A Goedhart 

 Doden-herdenking  

Zo 5 mei 
 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Liturgiekoor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Caeciliakoor 

Woord-Communie 
R. Casalod 

Za 11 mei 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie 
F. Bunschoten 

 

Zo 12 mei 
 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
Caeciliakoor 

Woord-Communie 
J. Hoekstra 

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 
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V I E R I N G E N  I N  R E G I O  Z A A N S T R E E K  
 H. Bonifatius  

Oostzijde 12 
Zaandam 

H. M. Magdalena  

Kalf 160  
Zaandam 

H. Odulphus  

Dorpsstraat 570  
Assendelft 

H. Jozef  

Veldbloemenweg 2      
Zaandam 

Za 18 mei 
 

Eucharistie 
A. Goedhart 

 Eucharistie 
N. Kerssens 

      

Zo 19 mei 
 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
koor Da Capo 

Woord-Communie 
W. Waardijk 

     

Za 25 mei 
 

         

Zo 26 mei 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Marbosko 

  Woord-Communie 
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

Do 30 mei 
Hemelvaarts-
dag 

    

Za 1 juni 
 

    

Zo 2 juni 
 

Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

  Woord-Communie 
W. Waardijk 
Con Brio 

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 
 
 
 
                                  

                                   Pasen (Opstanding)  
 

Het zal in alle vroegte zijn als toen. 
De steen is weggerold. Ik ben uit de grond opgestaan.  
Mijn ogen kunnen het licht verdragen. 
Ik loop en struikel niet. 
Ik spreek en versta mijzelf.  
Mensen komen mij tegemoet. Wij zijn in bekenden veranderd. 
 
De ochtendmist trekt op. 
Ik dacht een dorre vlakte te zien. 
Volle schoven zie ik, lange halmen, aren, waarin de korrel 
zwelt. 
Bomen omranden het bouwland. 
Heuvels golven de verte in, bergopwaarts, en worden wolken. 
 
Daarachter, kristal geworden, verblindend, 
de zee, die haar doden teruggaf. 
 
Wij overnachten in elkaars schaduw. 
Wij worden wakker van het eerste licht. 
Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen. 
 
 
                           Uit: "Dan zal ik leven" van Huub Oosterhuis. 
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D E  G O E D E  W E E K  

Programma 

De Goede Week is de week die voorafgaat aan Pasen, lopend van Palmzondag tot en 
met Stille Zaterdag. Deze week, die eindigt in de Paaswake, staat geheel in het teken 
van het lijden en sterven van Jezus Christus. En zal tenslotte op eerste Paasdag ge-

vierd worden met Zijn verrijzenis.  

PALMZONDAG 14 APRIL – INTOCHT VAN 

JEZUS IN JERUZALEM  

Om 10.00 uur is er op Palmzondag een 
gezinsviering met pastor Ko Schuurmans. 
De viering zal muzikaal verzorgd worden 
door een nieuwe band. Alle kinderen 
hebben hun uiterste best gedaan om de 
zaterdag ervoor hun Palmpasenstok te 
versieren en zullen in optocht binnen ko-
men.  
In deze viering zullen teksten en liedjes 
begrijpelijk gemaakt worden voor de kin-
deren en willen wij u van harte uitnodigen 
om ook kennis te maken met de nieuwe 
band in onze parochie.  

WITTE DONDERDAG 18 APRIL – JEZUS 

VIERT HET AVONDMAAL MET ZIJN 

LEERLINGEN - EUCHARISTIE 

Om 19.00 uur zal kapelaan Nico Kers-
sens voorgaan in de Witte Donderdag 
eucharistieviering. Het Caeciliakoor zingt 
hierbij. Een traditionele eucharistieviering 
waarin de rituelen en gebeden passend 
bij het herdenken en vieren van het laat-
ste avondmaal met u herdacht worden. 
Hierbij zullen welgekozen liederen ge-
zongen worden en zullen we in stilte de 
kerk verlaten. 

GOEDE VRIJDAG 19 APRIL –  

JEZUS OP WEG NAAR GOLGOTHA 

Om 15.00 uur kunt u in stilte de kruisweg 
beleven in een meditatieve dienst onder 
leiding van mw. Ellie Hoek. Dit jaarlijkse 
stil staan bij alle staties wordt door een 
steeds groter wordende groep zeer op 
prijs gesteld. Het is fijn dat deze moge-
lijkheid u geboden wordt in onze paro-
chie. 

GOEDE VRIJDAG 19 APRIL –  

HET IS STIL GEWORDEN… 

Om 19.00 uur herdenken we het lijden en 
sterven van Jezus Christus tijdens de  
 

 
viering met zang van All Ages. Net als 
vorig jaar heeft het koor liederen uit de 
Taizétraditie gekozen. Samen met de 
moderne en krachtige liederen vormen ze 
een mooi geheel bij het aangrijpende 
verhaal van Goede Vrijdag. Wij bevelen u 
van harte aan om deze viering samen 
mee te maken en de kracht van de tek-
sten samen met het koor te ervaren.  

PAASWAKE 20 APRIL –  

LEVEN DOOR DE DOOD HEEN 

Om 20.00 uur wordt in de Paaswake het 
leven van Jezus Christus gevierd. Voor-
ganger in deze viering is diaken Stan 
Baars. All Ages verzorgt de zang. Het be-
looft een mooie viering te worden waarbij 
de teksten en liederen mooi afgestemd 
zijn op het vieren van het leven van Je-
zus. Als u in de gelegenheid bent dan 
bent u van harte welkom in de Paaswake. 

EERSTE PAASDAG 21 APRIL –  

HET LEVEN WINT HET VAN DE DOOD 

Om 10.00 uur zal de verrijzenis van Je-
zus Christus in een feestelijke woord- en 
communieviering gevierd worden. De 
voorganger is pastor Ria Casalod, het 
Caeciliakoor verzorgt de zang. 
En uiteindelijk vieren we op deze zondag 
dat het Pasen is geworden. Heeft u zin in 
dit feest dan kunnen we dit samen vieren 
en elkaar een Zalig Pasen toewensen.  

WIJ WENSEN U EEN GOEDE WEEK 

Zoals u kunt lezen hebben de samenste l-
lers van alle vieringen samen met voor-
gangers en koren hun uiterste best ge-
daan om voor u mooie en waardevolle 
vieringen te maken waardoor wij de kern 
van ons geloof tijdens deze mooie week 
kunnen beleven en verstevigen. Wij zien 
u graag in één of meer vieringen, u bent 
van harte welkom. 

 
Ellen Meijer

 
 

 

https://www.kro.nl/katholiek/abc/palmzondag
https://www.kro.nl/katholiek/abc/stille-zaterdag
https://www.kro.nl/katholiek/abc/paaswake
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P A R O C H I E T E A M  

Verslag van de vergadering van 12 maart 2019 

Een mooi gedicht over het Vasten was 
een goede opening van deze vergade-
ring. Het dagelijks bestuur was ook weer 
terug van (ver weg) geweest zodat we 
bijna voltallig konden vergaderen. Onze 
nieuwe voorzitter van OC Liturgie had 
nog een eigen feestje maar heeft gezorgd 
dat de punten uit OCL ingebracht waren.  
Wat hebben we zoal besproken? 

ASKRUISJE 

Allereerst de commotie die ontstond na 
een spontane Askruisjes-actie van kape-
laan Kerssens die niet wist dat dit in onze 
parochie al jaren zo keurig geregeld 
werd. Ach ja, soms is onderlinge commu-
nicatie echt wel nodig. Diaken Jeroen 
Hoekstra neemt dit punt mee naar het 
pastoresberaad.  

150-JARIG BESTAAN 

Een groot feest is op komst vanwege het 
150-jarig bestaan van onze kerk en de 
ideeën werden besproken. Tegen die tijd 
zult u er vast meer over horen. De com-
missie is er druk mee bezig en wij wen-
sen ze heel veel succes want dit feest 
moet gevierd worden! 

AFHANDELING PASTORIE 

Natuurlijk stond de afhandeling van de 
pastorie op de agenda. Helaas heeft het 
niet het gewenste resultaat gehad dat wij 
zo graag voor ogen hadden. Hieronder 
leest u een stuk  dat geschreven is vanuit 
de Personele Unie (Jeroen Hoekstra) 
samen met Martin van Druten (afgevaar-
digde MM parochie in de PU).  

ELLEN STOPT ALS PG-LID 

Vanuit de Pastoraatsgroep kwam het 
nieuws dat Ellen Meijer, na 7 jaar lid van 
de PG en daar verantwoordelijk voor L i-
turgie, per 1 juli 2019 wil stoppen. Geluk-
kig blijft ze wel actief in onze parochie en 
daar zijn we ontzettend blij om. Ellen, 
vanaf deze plek onze grote dank voor al 
die jaren van inzet, enthousiasme en be-
trokkenheid als lid van de PG. Het was af 
en toe geen gemakkelijke taak met al die 
wisselende voorgangers maar we bedan-
ken jou oprecht voor wat je voor onze pa-
rochie gedaan hebt. 
Dit betekent een vacature! Wie gaat Ellen 

opvolgen in de Pastoraatsgroep? Ook 
zijn wij nog steeds op zoek naar iemand 
die het secretariaat wil beheren in ons 
parochieteam. Dus niet al te afwijzend 
zijn als wij u misschien gaan benade-
ren….. 

WIE DE JEUGD HEEFT … 

Mooi nieuws dat er 12 communicantjes 
zijn aangemeld voor de 1

e
 Communie en 

dat de gezinsvieringen zo goed worden 
bezocht en zeer gewaardeerd. We gaan 
hiermee de goede kant op. En dat brengt 
ons ook op het idee om als PT binnenkort 
te gaan brainstormen over het in contact 
komen met jongeren tussen de 18 en 33 
jaar in onze parochie. Wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst en het is onze 
grote opdracht om te zorgen dat we wer-
ken aan het voortbestaan van onze ge-
liefde MM parochie. Hoe en in welke 
vorm, dat hangt ook af van de visie van 
onze jongeren. Maar eerst maar proberen 
om in gesprek te komen met jongeren die 
zich betrokken (willen) voelen bij onze 
parochie.  

FINANCIËN 

Natuurlijk zijn er ook financiële zaken te 
bespreken. Onze onmisbare penning-
meester Cor Bijvoet schrijft het volgende:  
Het PT heeft in deze vergadering de jaar-
rekening 2018 van onze kerk goedge-
keurd. De Financieel Technische Com-
missie heeft de cijfers ook beoordeeld en 
een positief advies uitgebracht aan het 
PT. Het Parochieteam bedankt u allen 
voor uw bijdragen, die ondanks het weg-
vallen van een groot aantal leden in het 
afgelopen jaar (hoe verdrietig ook) toch 
op peil zijn gebleven. Een aantal kosten 
zijn hoger dan begroot, met name: 
Energiekosten pastorie (ca €  2.000,--), 
kantoorkosten (ca. € 2.500,--), toevoe-
ging groot onderhoud (ca. € 1.500,--), 
kosten onroerend goed (ca. €  3.500,--). 
De hogere energiekosten van de pastorie 
zijn het gevolg van het feit dat hij gedu-
rende een periode van het jaar verhuurd 
is geweest als antikraak. Dit houdt in dat 
je weinig inkomsten hebt en de energie-
kosten voor rekening van de kerk zijn. De 
hogere kantoorkosten zijn veroorzaakt 
door het aanschaffen van een nieuw ko-
pieerapparaat. 
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V E R V O L G  P A R O C H I E T E A M  

De toevoeging groot onderhoud is 0,5% 
van de verzekerde waarde van zowel de 
kerk als de pastorie en is door het Bis-
dom zo bepaald. De kosten onroerend 
goed betreft een grote reparatie aan de 
regelkast van de verwarming van de kerk.  
Wij willen hierbij ook onze vrijwilligers (en 

dat zijn er heel veel) bedanken voor hun 
inzet; zij zorgen er toch voor dat onze  
kosten beheersbaar blijven en onze ge-
meenschap financieel gezond. 
 

Namens het Parochieteam, 
Peggy Alting Siberg 

 

De pastorie en nieuwe bewoning en toekomst voor onze parochie 

Wellicht heeft u het al vernomen: De hui-
dige huurders van de pastorie naast de 
Maria Magdalenakerk vertrekken en ka-
pelaan Nico Kerssens wordt één van de 
nieuwe bewoners. Er zal namelijk nog 
een tweede priester in de pastorie komen 
te wonen. Deze priester is echter niet in 
onze regio werkzaam. Een toelichting 
over de reden en de ondervonden pro-
blemen bij deze wijziging is op zijn 
plaats. 
De pastorie is na het vertrek van pastor 
Jaap Jonker verhuurd geweest aan diver-
se personen en organisaties. Uiteindelijk 
draagt huur positief bij aan de financiën 
van de parochie. Ons parochieteam is 
verantwoordelijk voor het onderhoud en 
exploitatie van het gebouw. 
Met behulp van onze vrijwilligers is in het 
verleden al veel onderhoud gepleegd aan 
de pastorie en deze is daarna verhuurd 
aan een organisatie. Na het weer vrijko-
men van de pastorie heeft het parochie-
team geruime tijd gezocht naar huurders 
en uiteindelijk gevonden.  
Na het aangaan en ondertekenen van het 
huurcontract berichtten de personele unie 
(PU) en het bisdom dat zij voornemens 
zijn om te komen tot een hernieuwd ge-
bruik van de pastorie door plaatsing van 
een priester in de persoon van kapelaan 
Kerssens.  
Intussen was onder verantwoordelijkheid 
van ons parochieteam de pastorie vorig 
jaar aan de gevonden kandidaat onder 
bepaalde condities al verhuurd. Het bis-
dom was het sindsdien niet eens met de-
ze verhuur. Er ontstond een verschil van 
inzicht en overtuiging, over het huurcon-
tract en de afkoopkosten.  
Het parochieteam heeft het kerkbestuur 
(de PU) gewezen op de verantwoordelijk-
heid die het in het verleden als parochie-
team steeds gedragen heeft en ook nu 
meende te dragen aangaande verhuur, 
de afkoop en financiële consequenties. 
Het bisdom bleef echter druk houden op 
beëindiging van de verhuur en plaatsing. 
Ons parochieteam heeft steeds haar te-

genargumenten gegeven en frustratie 
geuit aangaande de gang van zaken. Er 
volgde een moeilijke periode waarin open 
en eerlijke communicatie en vertrouwen 
wederzijds ontbrak en leidde tot frustra-
ties en onmin. 
De impasse werd in opdracht van het 
bisdom doorbroken door interventie van 
de PU. Er werden door de PU gesprek-
ken gevoerd met de huurder met uitein-
delijk als resultaat het beëindigen van het 
huurcontract per 1 mei van dit jaar met 
een financiële regeling. Het parochieteam 
heeft op dit resultaat zijn instemming 
moeten geven, zij het onder protest.  
Na het vrijkomen van de pastorie zal ka-
pelaan Nico Kerssens zijn intrek nemen. 
Verwacht wordt dat dit ca. half mei zal 
zijn. Tegelijk zal ook een tweede priester 
zijn intrek nemen in de pastorie. De Ma-
ria Magdalenaparochie krijgt hierdoor op-
nieuw huurinkomsten uit de pastorie.  

WAT BETEKENT DE KOMST VAN KAPELAAN 

KERSSENS VOOR ONZE PAROCHIE? 

Binnen het ‘Parochieverband Zaan-
streek’ ,dat sinds maart dit jaar gevormd 
is door samenvoeging van PU-Zuid en 
PU-Noord, is één pastoresteam actief dat 
alle huidige parochies gaat bedienen. 
Hierbij is ook aandacht voor plaatsing 
van de pastores over de verschillende 
pastorieën. De woonlocatie van kapelaan 
Kerssens zal dus nu in Wormer zijn.  
Echter, zijn taakstelling en werkgebied 
bevat alle acht parochies binnen het 
nieuwe samenwerkingsverband Zaan-
streek. Het betekent dat hij ook deels 
voor Wormer beschikbaar zal zijn zoals  
ook nu al het geval is en tegelijk ook 
deels voor de andere zeven parochies. 
Het parochieteam stelt voor hierbij mee 
te werken aan een goede integratie in 
ons dorp Wormer en passend bij onze 
parochiegemeenschap.  
 

Jeroen Hoekstra 
Martin van Druten 
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P A L M P A S E N  

Palmpasenstok versieren 

14 April is het Palmzondag. Deze zondag 
is er een gezinsviering onder leiding van 
pastor Ko Schuurmans. 
Voorafgaand daaraan zullen we op zater-
dag 13 april van 11.00 - 12.00 uur Palm-
paasstokken versieren in het Achter-
schip. 
U bent met uw kind van harte welkom. 
Mocht u nog een oude Palmpaasstok 

thuis hebben, wilt u die dan meenemen? 
Voor het inschatten van het aantal 
broodhaantjes, willen we u vragen om uw 
kind z.s.m. aan te melden via het e-
mailadres: 
gezinsvieringwormer@gmail.com.  
Graag tot de 13e! 

Femke Rijs

 
 
 
 
 

V O E D S E L B A N K  

Levensmiddelenkrat 

Sinds lange tijd stond er bij de entree van 
de Maria Magdalenakerk een levensmid-
delenkrat ten behoeve van de Voedsel-
bank Zaanstreek. 
Omdat er de laatste tijd bijna of geen le-
vensmiddelen werden ingeleverd en om-
dat dat vaak niet houdbare producten of 
producten waren, waarbij de houdbaar-
heidsdatum soms (al lang) was verstre-
ken, heeft de Voedselbank recent beslo-
ten om op basis van voorschriften/eisen 
op gebied van voedselveiligheid te stop-
pen met deze actie.  

Het gevolg is, dat in de Maria Magda-
lenakerk GEEN levensmiddelen meer 
voor de Voedselbank kunnen worden in-
geleverd. Het daarvoor bestemde krat is 
inmiddels verwijderd. 
De vrijwilligers van de Caritas en van de 
Voedselbank danken u hartelijk voor al 
uw levensmiddelen, welke u heeft ingele-
verd. 
 

Namens de Caritas in Wormer, 
Gerard Schavemaker 

 
 
 
 
 
 
 
 

B A N D

Primeur op Palmzondag 

Yes!, we hebben een band in de kerk!  
Trots zijn we op een groep jongeren die 
graag muziek maken. Deze jongeren die 
voorheen de koren de Flierefluiters en 
Yes begeleidden, hebben met elkaar een 
band gevormd. De band wil graag muziek 
van nu verbinden aan het Woord. Het is 

misschien wel te vergelijken met de Pas-
sion die op de televisie wordt uitgezon-
den. Op Palmzondag zullen zij voor het 
eerst een viering muzikaal verzorgen. U 
bent van harte uitgenodigd om hierbij 
aanwezig te zijn. 

Sander Korver

mailto:gezinsvieringwormer@gmail.com
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V A S T E N A C T I E  2 0 1 9  

“Sober” en Geweldig 

Zondag 31 maart jl. schoven wij met enkele 
mensen van de stichting Caya Cama Ecua-
dor aan bij de Sobere Maaltijd: het goede 
doel van deze avond! Het was ‘een volle 
bak’, zoals Ina van Kleef al had laten weten 
en daar waren wij uiteraard heel blij mee. 
Het is algemeen bekend dat het woord ‘so-
ber’ iets meer zegt over de vastenperiode 
dan over de maaltijd van deze avond. De 
vrijwilligers hadden weer voortreffelijk ge-
kookt en er kon worden gekozen uit drie 
soorten soep, een buffet met voorgerechten, 
boerenkool, heerlijke gehakt (nog altijd van 
Piet van Diepen!?), zuurkool, enz. en de 
traditionele broeder. Tot slot nog een keuze 
uit diverse nagerechten (toetjes) en als a l-
lerlaatste koffie of thee. 

Tussendoor vertelde Karin Lenior nog iets 
over het project in Ecuador en over haar 
aanstaande reis daarnaartoe. Ina van Kleef 
sprak op de haar bekende manier de avond 
aan elkaar en eindigde met het voor ons (en 
de kinderen in Ecuador) geweldige nieuws 
van een opbrengst van 822 euro!!  
Die avond heb ik al alle vrijwilligers en spe-
ciaal Ina bedankt voor het vele werk dat is 
verricht, maar hierbij doe ik dat graag nog 
een keer. En uiteraard een bedankje aan al-
le bezoekers/gasten die iets extra’s in het 
mandje voor Caya Cama hebben gestopt.  
Heel erg bedankt, het was geweldig.  
 

Tom Krijns, voorzitter 
stichting Caya Cama Ecuador

Collecte Pasen 

Als U niet in de gelegenheid was om onze 
“sobere”maaltijd mee te maken dan krijgt u 
nog een kans om tijdens de vieringen in het 
paasweekend alsnog een extra duit in het 
zakje te doen voor Caya Cama. Karin Lenior 
is - op het moment dat u dit leest - in Equa-
dor om met eigen ogen te zien of alles goed 
besteed wordt om kinderen uit de bergdor-
pen onderwijs te laten genieten. Wat is er 
mooier om deze kinderen hoop op de toe-

komst te geven met een opleiding. We we-
ten allemaal dat het belangrijk is om te leren 
en zo gaan deze kinderen weer een rol spe-
len voor de kinderen van de toekomst. 
Dat is de opzet van dit hele gebeuren. Dat 
over enkele jaren onze hulp niet meer nodig 
is en zij zelfvoorzienend zijn.  
Laat uw hart spreken.  

Ina van Kleef

 
 
 
 
 

 

F I E T S L E S S E N  

Oproep 

De gemeente Wormerland heeft Caritas be-
naderd om vrijwilligers te werven om fiets-
lessen te geven aan nieuwkomers in de ge-
meente. Men wil starten in april en 1 keer 
per week les geven. Er zijn op dit moment 5 
aan-meldingen. Daarom een oproep aan 
mensen die mee willen helpen de fietsles-
sen te realiseren.  
U kunt contact opnemen met: 

Gerard Schavemaker 075-6424836 of 
Arno Korver 075-6424982. 
Ik hoop op aanmeldingen, zodat de nieuw-
komers zich ook met de fiets door ons dorp 
kunnen verplaatsen. 
 

Namens Caritas, 
Arno Korver
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K B O  W O R M E R L A N D  

Nieuws 

Met Pasen in het vizier is de KBO, Krachtig 
Betrokken en Ondernemende senioren ver-
eniging Wormerland, druk bezig een pro-
gramma samen te stellen voor het seizoen 
2019-2020 waarin het spoor van Rembrandt 
niet aan ons voorbij gaat. Vervolgens ont-
dekten we dat op de schilderijen van Jeroen 
Bosch nogal wat ´vreemde´ wezens voorko-
men. Verder kunnen onze leden naast kunst 
en cultuur genieten van cabaret en amuse-
ment.  

OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN 

Zoals eerder aangegeven heeft onze zelf-
standige KBO vereniging Wormerland drin-
gend behoefte aan nieuwe bestuursleden. 
Voortzetting van de activiteiten en voordelen 
van het lidmaatschap balanceert op de rand 
van haar bestaan. De KBO-Wormerland is 
een super modern eigentijdse actieve senio-
renvereniging waar iedereen, ongeacht je 
religieuze achtergrond, lid kan worden. Het 
één en ander houdt in dat er met spoed uit-
breiding van het bestuur moet komen. Het 
kan toch niet zo zijn dat de KBO Wormer-
land na 65 jaar actief geweest te zijn, ge-
dwongen wordt zich op te heffen?  
Welnu, als u echt meer wilt weten en bereid 

bent mee te werken dan horen wij dat graag.  
Bel: 075-6428806, mailen kan ook: 
:jancarelnijdam@quicknet.nl  
of bel het secretariaat 075-6425356 of 
:commandeur194@gmail.com.  
 
De landelijke samenwerking KBO-PCOB is 
een belangenorganisatie voor alle senioren. 
Laat daar geen misverstand over bestaan.  
 
Ter afsluiting van het KBO-seizoen hebben 
wij op woensdagmiddag 24 april het natio-
naal Schlagerkoor uitgenodigd inclusief de 
enige echte Accordeon Ladies van ons land.  
 
Volledigheidshalve brengen wij u woensdag 
15 mei a.s. in herinnering. Dan gaat de KBO 
op Safari door het internationale veelzijdige 
Kuinderbos en bezoeken we de grootste 
tropische tuinen van Europa, “De Orchidee-
en Hoeve” in Luttelgeest. Voor de inwendige 
mens is alles tot in de puntjes verzorgd. De 
kosten, daar blijf je om lachen slechts € 
59,00  p.p. Let op: er zijn nog enkele plaat-
sen vrij, wees er snel bij , want vol is vol.  
 

Tot ziens, 
Jan Carel Nijdam (vz)

 
 

 

 

O E C U M E N I S C H E  V I E R I N G  

In vrijheid kiezen 

De gezamenlijke kerken van Wormerland 
nodigen u van harte uit voor een oecumeni-
sche viering met een aansluitende activiteit 
op zondag 5 mei 2019. 
Om 9.30 uur zal de oecumenische viering 
plaatsvinden in De Wijngaard, Dorpsstraat 
134, met als thema: In vrijheid kiezen .  
 
Let op het vroegere aanvangstijdstip van 
de oecumenische viering! 

Na afloop van de viering is er gelegenheid 
voor een kop koffie/thee en ontmoeting.  
Aansluitend kunt u ervoor kiezen om de 24

e
 

bevrijdingsbannetocht ‘Wormerland in be-
weging’ te fietsen.  
 
Tot ziens in De Wijngaard! 
 
 
 

 
 

  

mailto:jancarelnijdam@quicknet.nl
mailto:commandeur194@gmail.com
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V O O R  J O N G  E N  O U D ( E R )  

Emmausgangers 

Zie je hen daar gaan? Twee mannen lopen 
op de weg van Jeruzalem naar Emmaüs.  
Het zijn Kleopas en zijn vriend. Ze gaan 
daar met gebogen hoofd. Jezus is gestor-
ven.  
Het is al de derde dag dat hij is overleden. 
Ze praten erover: Hoe heeft dit kunnen ge-
beuren? Dan komt er een derde persoon bij 
hen lopen. Het is Jezus, maar hun ogen zijn 
troebel en zij herkennen hem niet.  
‘Waar praten jullie zo druk over?’ De twee 
mannen staan stil. ‘Bent u de enige vreem-
deling die uit Jeruzalem komt en niet weet 
wat er gebeurd is? Jezus, onze vriend en 
een groot profeet is gestorven. Hij had ons 
hoop gebracht. Ons leven zou veranderen 
en dat van alle andere mensen. Maar onze 
leiders van de synagoge en de bazen van 
de stad hebben hem voor de rechtbank ge-
sleept. Het is niet goed met hem afgelopen. 
Een nare dood. Nu hebben we alle hoop 
verloren.’ 
Jezus loopt met hen op, richting Emmaüs. 
Hij vraagt en hij luistert. De mannen vertel-
len wat Jezus voor hen betekent. Hoe hij 
mensen beter maakte en verdrukte mensen 
weer in de ruimte zette en moed gaf. De 
vreemdeling vergelijkt hun verhalen met de 
verhalen uit de bijbel. Langzamerhand gaan 
de ogen en de harten van de twee mannen 
weer een stukje open. Aangekomen in Em-
maüs vragen ze aan hem of hij bij  hen wil 
blijven. Omdat het al bijna donker is, laat hij 
zich overhalen. Er is brood voor iedereen. 
De gast pakt het brood, spreekt een zegen 
uit, breekt het brood en deelt het aan hun 
uit. Tijdens het breken en delen van het 
brood herkennen de mannen Jezus.  
Zo plotseling als hij in hun leven was geko-
men, verdwijnt hij ook weer. 
‘Het is Jezus,’ roepen ze elkaar toe.  
‘Wat heeft hij ons veel geleerd.’  
‘Kom, laten we niet bij de pakken neerzitten, 
maar naar Jeruzalem gaan.  
Als wij doorgaan met het vertellen van de 
verhalen van Jezus, dan blijft hij leven.’  
Half hollend keren zij terug naar hun vrien-
den in Jeruzalem. Daar vertellen de andere 
leerlingen dat ook Simon Petrus  
Jezus heeft gezien. De mannen uit Emmaüs 
vertellen hoe zij hem herkend hebben bij het 
breken van het brood.  
Ze struikelen over hun woorden als ze ver-
tellen hoe hun ogen geopend werden toen 
hij naar hen luisterde en hun de Bijbel ui t-
legde. 

 
 
 
 

KRUIS – WOORD – ZOEKER 
 

Streep de woorden weg en vindt wie Jezus is  

 

Jezus is de . . . . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. . . . .  
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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 3 
Nr 4 
Nr 5 
 

19 mei 
7 juli 
25 aug 

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 
De volgende kaartmiddag is: woensdag 
10 april a.s. 
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 2 mei is er weer een gesprek 
bij de koffie. Het is de laatste van dit se i-
zoen. Wilt u ook meedoen, maar praten 
over een ander thema, maak het ken-
baar! 
U bent van harte welkom. 
 

Ben Commandeur 
 
 

 

Bedankjes 
 
Namens de kinderen en mijzelf wil ik ie-
dereen bedanken voor de mooie kaarten 
en telefoontjes na het overlijden van 
Theo. Het was hartverwarmend. 
Ook wil ik degene die de mooie uitvaart-
dienst hebben verzorgd en de mensen 
die in het Achterschip hebben gezorgd 
voor koffie/thee en een broodje hartelijk 
bedanken. 

Ria Hooft 
 
 

Na mijn operatie in februari hebben Cor-
rie en ik veel bezoek gehad, kaarten, 
bloemen en andere beterschapswensen 
mogen ontvangen. Mijn operatie is ge-
slaagd, maar het herstel vergt nog wel 
wat tijd. Nogmaals bedankt!  

Gerard Schavemaker  
 
 

Door de enorme belangstelling is het 
voor ons onmogelijk u allemaal persoon-
lijk te bedanken. 
Het is voor ons duidelijk geworden, dat 
Jan niet alleen voor ons, maar ook voor 
andere veel heeft betekend. 
Onze dank gaat uit naar u als vrijwilliger, 
koorleden en aanwezigen tijdens de her-
denkingsdienst. 
We zullen Jan missen. 
 

Gon, Kinderen en Kleinkinderen en  
verdere familie van Steen 

 
 
 
 
 
 

 

 
Langs deze weg wil ik u bedanken voor 
de informatie die ik van een aantal van u 
mocht ontvangen over mijn opa Kramer.  
Het maakt het beeld rond hem weer meer 
compleet. Bedankt. 
Maar als u nog iets te binnen schiet van 
foto of verhaal schroom niet om mij te 
bellen. 

Paul Kramer (075-6427234) 
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I N  M E M O R I A M

 

THEO HOOFT 

Op dinsdag 12 maart is Theo Hooft over-
leden op zijn leeftijd van 74 jaar. De laat-
ste jaren van zijn leven werd voor Theo 
een benauwd avontuur door de ziekte 
COPD die hem steeds de adem ontnam. 
Toen bij de laatste ziekenhuisopname 
bleek dat men daar niets meer voor hem 
kon betekenen is hij naar huis gegaan 
aan de Bootsmanstraat. Theo’s ouders 
kwamen door een ongeval beiden te 
overlijden en hij kwam bij familie Al-de 
Leeuw, in Wormer wonen. In de kerk zag 
hij Ria Leenman en zij kregen verkering. 
In 1967 trouwden zij elkaar en aan de 
Bootsmanstraat groeiden een zoon en 2 
dochters op. Theo werd timmerman en 
werkte bij de bedrijven Bruijnzeel, Lassie 
en IJskes. Hij was een vakman die op ve-
le wijzen met hout bezig was: verbouwen, 
meubels maken, molens, houtsnijwerk. 
Voor veel werd hij gevraagd, zo ook na 
zijn pensionering voor de woensdagmor-
genploeg van onze parochie. Hij heeft ve-
le kruisjes gemaakt voor het gedachte-
nisbord en ook die voor zichzelf. Hij was 
buurtconciërge, actief bij het Molenmu-
seum, WSV en de schoonmaakgroep. 
Samen met zijn vrouw heeft hij veel ge-
fietst en nadat dat niet meer ging trok hij 
er met zijn scootmobiel op uit. Toen hij 
door zijn ziekte geen inspannend werk 
meer kon doen vouwde hij de liturgie-
boekjes. Ook hield hij van lezen, legpuz-
zels en met zijn tablet bezig zijn. Er wa-
ren vakanties tot in Nieuw Zeeland van-
wege een geëmigreerde dochter. Ze wer-
den grootouders van kleinkinderen. Vele 
mooie herinneringen hebben we gedeeld. 
Een grote boom stond er op de rouw-
kaart, beeld van een veelzijdig mens, 
maar ook geworteld in het leven van 
mensen en met een geworteld geloof. 
‘Doodgaan is niet erg, alleen de weg er-
naartoe …’, stond er op de rouwkaart. 
We hebben uitgesproken dat er ook een 
weg is die verder leidt, de weg van de 
liefde naar de bron van liefde, naar God. 
Na de uitvaartdienst is zijn lichaam ge-
cremeerd.  

Matthé Bruijns, pastor 
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R O O S T E R S  

April 
Zondag 14 april   10.00 uur   Samenzang 
m.m.v. jongerenband Yes! 
Palmzondag - gezinsviering 
 
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 
Jaap Zijp, Annie Zijp-Graas 
Steun voor het Gezin 
Jan van Steen 

Donderdag 18 april   19.00 uur   Caeciliakoor 
Witte Donderdag 

 
Eucharistieviering 
Voorganger: kapelaan N. Kerssens 
 

Pastor Jaap Jonker 
Tinie Goedhard 
Tony Piet-Beerlink 
Nel Mooij 
Riek de Leeuw-Boon 
Vroni Rood 

Vrijdag 19 april   Goede Vrijdag 
15.00 uur Kruisweg 
Voorganger: mw. Ellie Hoek 

 

Vrijdag 19 april   19.00 uur   All Ages  
Goede Vrijdag 

 
Viering onder leiding van een parochiaan 

 

Zaterdag 20 april   20.00 uur   All Ages 
Paaswake 
 
Woord- en communieviering 
Voorganger: Diaken S. Baars 
 
Twee collectes: 
1ste voor de Parochie 
2de voor de vastenactie Caya Cama 
 

 

Pastor Jaap Jonker 
Pim en Agaath van Tol 
Rie Meijer-Fens 
Cees Meijer 
Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes 
Piet Sombroek 
Nel Woestenburg-Korver 
Henk Mak 
Wim Binken 
Harry Hanou 
Rie Hooijschuur-Grandiek 
Rie Knijn-Groen 

Zondag 21 april   10.00 uur   Caeciliakoor 
Pasen 

 
Woord- en communieviering 
Voorganger: Pastor R. Casalod 
 
Twee collectes: 
1ste voor de Parochie 
2de voor de vastenactie Caya Cama 
 

 

 

Jaardienst Marion Sanders-Zegers 
Dick Bakker en Aad 
Lenie Butter-Konijn 
Ouders Bentvelzen-Mijnen 
Netty Sjouw-Peters 
Zita Bentvelzen-Dopstra 
Piet Heijne en overleden familieleden 
Henk Heijne 
Piet Meijer 
Familie van Klooster-Buijs 
Ria Meijer-Zuidinga 
Barend Blom 
Jaap Hoek 
Gerard Heine 
Nico Witteveen 
Overleden familie Witteveen-Schavemaker  
Noby Warbout-Willems 
Cees Vermeulen 
Tine Meijjer-Vermeulen 
Overleden ouders Fritz-Brandjes 
Piet Koning en Annie Koning-Fritz 
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R O O S T E R S  

April 
Dinsdag 23 april   16.30 uur   Torenerf  
Voorganger: dhr. Willem van den Berg 

 

Zondag 28 april   10.00 uur   Caeciliakoor 
2de Zondag van Pasen 
 
Viering onder leiding van een parochiaan 
 
Deurcollecte: Orgelfonds 

 

Jaardienst Gerard van der Pal 
Bep Oudt-van der Pal 
Margaretha Lelieveld 
Cor van Diepen 
Ouders Willems-ouders Martens 
Annie Ootes-Braak 
Gré Breeuwer-Noom 
Gerhard Holtman 
Aad Rozemeijer 

Mei 
Zondag 5 mei   9.30 uur 
Oecumenische viering in de Wijngaard 
 
Voorganger: Ds. B. de Boer 

 
Geen viering in de MM kerk. 

Zondag 12 mei 10.00 uur   Byz Mannenkoor 
4de zondag van Pasen 
Moederdag 
 
Eucharistieviering 
Voorganger: kapelaan N. Kerssens 
 
Deurcollecte: Roepingenzondag 
 

Uit dankbaarheid voor 60-jarig huwelijk 
Jan Vredevoort en Nel Vredevoort-Mak 
Mireille Kelatow 
Ria Bien-Mak 
Herman Meijer 
Piet Sombroek 
Jaap en Carla de Vos 
Ouders Boerlage-Piet 
Jan en Gré Konijn-Boerlage 
Ben Schipper 
Cas van ’t Hoff 
Jan van Steen 
voor alle moeders 

Dinsdag 14 mei   16.30 uur   Torenerf 
Voorganger: Ben Commandeur/Gré Floore 

 

Zondag 19 mei   10.00 uur   All Ages 
5de zondag van Pasen 
 
Viering onder leiding van een parochiaan 
 
Deurcollecte: Orgelfonds 

Uit dankbaarheid voor 50 jarig huwelijk 
Jaardienst Rie Knijn-Groen 
Jaardienst Marij Mooij-Baas 
Overleden familie Meijer  
Overleden familie de Boer 
Kees Mooij 
Kees Al 
Nico Witteveen 
Overleden familie Witteveen-Schavemaker 
Noby Warbout-Willems  
Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes 
Nel Woestenburg-Korver 
Pastor Jaap Jonker 

Zondag 26 mei   10.00 uur   Zang 
6de zondag van Pasen - Eerste Communie 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor M. Bruijns 
 
Deurcollecte: Kosten eredienst 

Eerste Communiekanten en hun familieleden  

Jan Willem-Steensma 
Ouders v. Schagen-Hofland en Nicolientje 
Gerard van der Pal 
Dick Bakker en Aad 
Margaretha Leliveld 
Rie Hooijschuur-Grandiek 
Lenie Butter-Konijn 
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R O O S T E R S  

Mei 
Dinsdag 28 mei   16.30 uur   Torenerf  
Voorganger: dhr. Cees Beumer 

 

Donderdag 30 mei   10.00 uur  Caeciliakoor 

Hemelvaartsdag 
 

Woord- en communieviering  

Voorganger: Diaken S. Baars 
 

Deurcollecte: Kosten toerustingscursussen 

Ria Meijer-Zuidinga 
Gerhard Holtman 
Piet Heijne en overleden familieleden 
Overleden familieleden Willems 
Bep Oudt-van der Pal 
Jeannette Videler-van der Bijl 
Bep Oudt-van der Pal  

Juni 
Zondag 2 juni   10.00 uur   All Ages 

7de zondag van Pasen 
 

Woord- en Communieviering  

Voorganger: Pastor M. Bruijns 
 

Deurcollecte: Onderhoud gebouw en terrein 
 

Pastor Jaap Jonker 

Henk Mak  

Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes 

Annie Ootes-Braak 

Ouders Willems-ouders Martens 

Ouders Klos-Nielen 

Barend Blom 

Jaap Hoek 

Jan Schoute 

Cor van Diepen 

Cas van ’t Hoff 
Theo Helmerhorst, Wil Helmerhorst-Klos 

 

R O O S T E R S  
 

Datum Kosters Lezers en lezeressen  Koffie-schenkers 

Zo 7 apr. A. de Haas 6424569 Piet Kramer C. Korver en I. Korver 

Zo 14 apr H. Beenen 6423458 Eigen lezers R. Noom en J. Vreeswijk 

Do.18 april 
19.00 uur 

Witte Donderdag 

C. van Vliet 6425539 
Trees Walta  

Vr. 19 april 
19.00 uur 

Goede Vrijdag 

P. Kramer 642 7234 
Frans Hofstra  

Za. 20 april 
20.00 uur 

Paaswake 

P. Kramer 642 7234 
Eigen lezers  

Zo. 21 april Pasen 

P. van Diepen 6421282 
Kirsten Vredevoort L. Konijn en J. Bank 

Zo 28 april H. Beenen 6423458 Anita Heijnen G. Bijvoet en L. Graas 

Zo 5 mei GEEN GEEN GEEN 

Zo 12 mei K. Bank 0652408011 Liesbeth Patist T. Heine en T. de Best 

Zo 19 mei A. de Haas 6424569 Elliy Hoek C. Korver en I. Korver 

Zo 26 mei P. van Diepen 6421282 Eigen lezers R. Noom en J. Vreeswijk 

Do. 30 mei Hemelvaart  

C. van Vliet 6425539 
Ton van Overbeek  

Zo 2 juni H. Beenen 6423458 Willy Klijn G. Bijvoet en L. Graas 

Kosters: bij verhindering graag onderling ruilen. Coördinatie: Paul Kramer (6427234) 
Lezers en lezeressen: Bij verhinderding graag onderling ruilen en doorgeven aan Gerard Comma n-

deur (6425356). Coördinatie: Annelies van Rooijen (6424047). 

 

Bloemschiksters 
12-4 T. v. Haaster en T. Koelemeijer 

19-4 M. Hooijschuur en T. Heine (Pasen) 

26-4 A. Oudejans 

3-5 A. v. Diepen en G. Meijer 

10-5 T. v. Haaster en T. Koelemeijer 

17-5 M. Hooijschuur en T. Heine 

24-5 A. Oudejans 

31-5 A. v. Diepen en G. Meijer 

7 juni M. Hooijschuur en T. Heine (Pinkster) 

 

Kerkwerk(st)ers 
Groep B:  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. 9 mei om 13.30 
Piet van Diepen, Hannie Kuiper, Ineke Hen-

driks, Lies Graas, Henk Floore, Wessel Jan-
maat, 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 (6425952)  
allen in de hal van Torenerf. 
 

Zo 14 apr, palmpasen Mw. A. Oudejans 6423388 

Do 18 apr 
Witte donderdag, 19.00u 

Dhr. G. Kristians 
Mvr. Wagemans, dhr Ootes en mw. Rozemeijer 

6423408 

Vr 19 apr 
Goede vrijdag, 19.00 uur 

E. de Metter 
Mvr. Wagemans, dhr Ootes en mw Rozemeijer  

6423700 

Za 20 apr. 
Paaswake, 20.00 uur 

Mw. L. Hazes 
Mvr. Wagemans, dhr Ootes en mw Rozemeijer 

06-27266292 

Zo 21 apr Dhr. H. Beenen 6423458 

Zo 28 apr Mw. T. de Best 6427270 

Zo 5 mei 
Viering in de Wijngaard 

Mw. A. Oudejans 6423388 

Zo 12 mei Mw. B. v/d Berk 6421417 

Zo 19 mei Mw. L. Hazes 06-27266292 

Zo 26 mei Mw. T. de Best 6427270 

Do 30 mei, Hemelvaart Dhr. H. Beenen 6423458 

Zo 2 jun E. de Metter 6423700 
 

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 14 apr, palmpasen Dhr. F. Hofstra 6423557 

Do 18 apr, W. donderdag Niet nodig  

Vr 19 apr, G.  vrijdag Niet nodig  

Za 20 apr., paaswake Niet nodig  

Zo 21 apr Dhr. Th. van Putten 6421501 

Zo 28 apr Dhr. H. Kleij 06-51348236 

Zo 5 mei 
Viering in de Wijngaard 

Mw. K. Vredevoort  
Mw. Steensma gaat niet mee 

6423273 

Zo 12 mei Dhr. F. Hofstra 6423557 

Zo 19 mei Dhr. Th. van Putten 6421501 

Zo 26 mei Mw. K. Vredevoort 6423273 

Do 30 mei, Hemelvaart Mw. L. Mol  

Zo 2 jun Fam de Graaf 06-12520978 
 

Mw. R. van Hoff, Koningsvarenstraat 282 (flat, tel. 6421007)  ; 
mw. G. Rozemeijer, Mariastraat 6 (6424144) en mevr. J. Hoek Torenplein 27 (642 33 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!**Attentie: Mevrouw Hoek gaat tot nader bericht NIET mee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Zo 14 apr., palmpasen Mw. M. van Zanten ** 6424325 

Do 18 apr 
w.donderdag, 19.00 uur 

Dhr. G. Kristians** 
Mw. Wagemans, dhr Ootes en mw Rozemeijer 

6423408 

Vr 19 apr 
Goede vrijdag, 19.00 uur 

E. de Metter 
Mw. Wagemans, dhr Ootes en mw Rozemeijer 

6423700 

Za 20 apr. 
Paaswake, 20.00 uur 

Mw. L. Hazes 
Mw. Wagemans, dhr Ootes en mw Rozemeijer 

06-27266292 

Zo 21 apr Mw. J. Vermeulen** 6421573 

Zo 28 apr Dhr. G. Kristians 6423408 

Zo 5 mei 
Viering in de Wijngaard 

Mw. R. Noom** 6423504 

Zo 12 mei Mw. P. Tuijn** 0610875339 

Zo 19 mei Dhr. G. Kristians 6423408 

Zo 26 mei Mw. M. van Zanten 6424325 

Do 30 mei, Hemelvaart Mw. J. Vermeulen 6421573 

Zo 2 jun Mw. R. Noom 6423504 



24 

PM 46
e
 jaargang no.2: 10 april – 29 mei 2019 

 

 

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 
 

 

 

FOODMASTER 

CAFETARIA MARKTZICHT 

Krommenieërweg 44 

1521 HK  Wormerveer 

Tel. 075 6408904 

7 dagen van de week open tot 22.00 uur! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

APPARATENBOUW        Postbus 135, 1530 AC Wormer 

REPARATIE EN         tel. 075 628 08 91 

  ONDERHOUD                      fax 075 628 56  16 

LEIDING- EN                           info@conijnmetaalbewerking.nl 

   INSTALLATIEWERK             www.conijnmetaalbewerking.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Weer 82C, ZAANDAM 075 – 617 10 51 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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/

