P.M.
(Parochiële mededelingen)

Maria Magdalena Parochie
Wormer

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
10 april – 29 mei 2019

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

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

PAROCHIETEAM
Voorzitter:
Wnd-voorzitter:
Penningmeester:

Secretariaat:
Lid:

mw. Peggy Alting Siberg,
Haremakers 24,  6425977
dhr. Ton van Overbeek,
Oosteinde 61,  6421324
dhr. Cor Bijvoet,
Oosteinde 11,  6423130 /
06-14443154
vacature
dhr. Martin van Druten,
Talingstraat 17, 6423269

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

Lid:
Lid:
Lid:

dhr. Sander Korver,
Dorpsstraat 175,  06-53439489
mw. Liesbeth Patist-Dupon;
Roerdompstr 6,  6421111
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

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

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

Bezorging PM:
Kopij PM:
Misintenties vermelden PM:

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

Contactpersoon drukkerij:

dhr. Gerard Commandeur, Koningsvarenstraat 194,  6425356

U kunt uw bijdrage o v.v. vrijwillige kerkbijdrage of bijdrage misintenties storten op:
Misintenties: INGrekening NL57 INGB 0000 0517 62 t.n.v. Par. Maria Magdalena (rk kerkbestuur) te Wormer.
Kerkbijdragen: INGrekening NL68 INGB 0001 9753 65 t.n.v. RK Kerkbestuur Algemene Kerkbijdragen te Wormer
Kopij voor de periode 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.
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PASTORAAL

VOORWOORD

Tobit
In de bijbel vinden we veel reisverslagen. Zo weet u hoe Mozes met het ui tverkoren 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 mooiste bijbelse verhalingen. Er worden een
vader, moeder en zoon beschreven: T obit, 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 vaderland. Maar de koning
van Assyrië heeft het
op hem gemunt. Deze heerser kon niet
accepteren dat Tobit
zijn overleden volksgenoten een liefdedienst bewees door
hen een waardige
begrafenis te bezorgen. Om hem dit betaald te zetten plu nderde 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 zo eken. En dan begint een spannend reisverhaal… Als beschermer stuurt God als
antwoord op Tobits gebeden de aartsengel Rafaël op Tobias’ pad. En die doet
zijn werk goed. Bijzonder is hoe de bijbelse auteur beschrijft dat Tobias niet
alleen de geheime schat vond en thuisbracht 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 gen ezen 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. W ant het is niet allemaal koek
en ei in de wereld. En in die wereld
staan wij als christenen anno nu. Misschien 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 gevolgen 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, liefde, zijn leer, bescherming, de kracht die
uitgaat van de ontmoeting met Hem onderweg op de reis…
In de liturgie die we samen voltrekken
wordt dat ‘ons voorgaan’ en ‘er dóórgaan’ vernieuwd. Jezus brengt Zijn levensoffer aanwezig voor wie dit met
Hem meevieren steeds als brood en wijn
worden opgedragen, gebroken, aangereikt. 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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BEKENDMAKING

Parochieverband Zaanstreek ter wereld gekomen
We kunnen op kraamvisite. Er is een
kleine geboren. Op 1 maart zag Parochieverband 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 Samenwerkingsverband
Zaanstreek-Noord
en
voormalig Samenwerkingsverband Zaanstreek-Zuid.
In serieuzer bewoordingen: op verzoek
van de Zaanse parochies heeft de bisschop van Haarlem-Amsterdam een decreet uitgevaardigd waarmee hij het p arochieverband instelt.

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 W ormer 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 b estuursvergaderingen bijwonen. En Corrie
Kievith zorgt telkens weer voor goede
verslaglegging.

Er is gekozen voor de naam ‘parochieverband’. Het gaat immers over een verband bestaande uit parochies terwijl met
‘samenwerkingsverband’ ook allerlei a ndere activiteiten bedoeld kunnen worden.
Dat geldt ook voor ‘personele unie’. T egelijkertijd onderscheidt de naam ‘par ochieverband’ zich van ‘parochie’. Inderdaad, het zijn nog altijd acht rechtspersonen en niet één (gefuseerde) parochie.
Hun verbondenheid met elkaar kent een
pastoraal en een bestuurlijk aspect. Deze
twee kanten houden wij wel wat gesche iden. Dat betekent dat het kerkbestuur
van Parochieverband Zaanstreek op haar
vergaderingen zich niet (hooguit advis erend) zal bezighouden met aangelegenheden die direct pastoraat, diaconie, l iturgie, 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 overlegt en beslist: gebouwen en financiën.
Omdat het bestuur over acht parochies
moet praten wordt de vergader- en notuleringsstijl zakelijker dan voorheen.
Het past me om namens alle parochianen
de personen te bedanken die bereid zijn
in het kerkbestuur zitting te nemen: Martin Hijne, Ton Reijns, Marga Breed, Cor-

Zoals ik reeds eerder deed geef ik ook nu
uiting aan mijn dank voor de inzet die onze mensen binnen de acht parochieraden
(in de Jozef- en de Wormer parochie ‘parochieteams’ genoemd) sinds jaar en dag
van harte opbrengen voor de geloofsgemeenschappen en kerkgebouwen. Uiteraard kan het kerkbestuur niet zonder jullie. 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 mensen zich soms niet eens realiseren dat
die erbij horen. Zoals…? Ledenadministratie, redactiewerk voor de kerkbladen, 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 hopen 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…
V ORMING NIEUW BESTUUR 1 M RT 2019
Het betreft geen fusie: twee Samenwerkingsverbanden worden één.
We danken en nemen afscheid van 3 b estuursleden, te weten: Sieuke Schenk
van de OLV Geboorte, W ormerveer,
Frans van Rooij van de Petrus, Krommenie en Martin van Druten van de Maria
Magdalena, W ormer. Het nieuwe bestuur
bestaat uit pastoor Floris Bunschoten(voorzitter), diaken Jeroen( vicevoorzitter), Ton Reijns (penningmeester),
Martin Hijne (secretaris), Martijn Truijens,
Corrie van Sijl en Marga Breed.
P ASTORAAL
Kapelaan Nico Kerssens heeft verslag
gedaan van zijn bezoek aan de W ereldjongerendagen 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.
F INANCIËN
Van W ormer, Krommenie en Koog zijn de
begrotingen 2019 ontvangen en ingediend.

De contracten van de musici voor 2019
liggen klaar ter ondertekening. Alle contracten worden met een jaar verlengd.
L EDENADMINISTRATIE
Voor problemen met de nieuwe ledena dministratie zijn Cor Bijvoet en Corry
Schavemaker (beiden uit W ormer) bereid
te ondersteunen.
G EBOUWEN
In maart start de officiële verkoop van de
kerk van de Martelaren met folders en
actieve werving kopers. De OLV Geboorte 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 verkoopbrochure ter goedkeuring.
De rapporten van de inventarisatie door
het Catharijneconvent zijn nog niet binnen.
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, revalidatie, 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 O pstanding krijgt zo een bijzondere invulling
en dat is toch mooi als je mag leven in je
e
85 levensjaar. W elkom thuis. En dank
aan de emeriti collega’s die de afgelopen
maanden de diensten hebben ingevuld.
We zijn rijk met hen.
Matthé Bruijns
PM 46 e jaargang no.2: 10 april – 29 mei 2019
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VASTENACTIE

Boekenmarkt St. Petruskerk – Krommenie
Op zaterdag 13 april is er een grote Boekenmarkt in de St. Petruskerk, Snuiverstraat 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.W oodhouse, Ruth Rendell
en Francis Durbridge. Van Godfried
Bomans tot Youp van ’t Hek, van Nicci
French tot Saskia Noort. Een zeer gevarieerd aanbod voor lage prijzen. Het
goedkoopste boek is € 1,00 en de duurste € 25,00.

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

HOU

JE

VAN

ZINGEN?

Micha, een zangstuk
Bart Vijfvinkel en Jos Martens hebben
een zangstuk over de profeet Micha geschreven. Dit zal op zondag 27 oktober
a.s. in Assendelft en daarna op verschi llende andere plaatsen in de Zaanstreek
uitgevoerd gaan worden. Voor het pr ojectkoor zijn nog zangers nodig. W ie
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 eerste 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, :josmartens@live.nl

M ICHA
Met indrukwekkende scheldkanonnades
en scherpe spot gaat Micha tekeer tegen
het hemeltergende onrecht en de machtige 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 andere 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
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VERHAAL

OM

OVER
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TE

DENKEN

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, uitvinder, 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 waaronder 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 regen, 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. W ij
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 worden’, 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 uitrusten. Ze legde de graankorrel neer en
vroeg: ‘Wat is een overeenkomst? De
graankorrel zei: ‘Als je me hier op de akker laat liggen, in plaats van me mee te
slepen naar je nest, dan zal ik je honderd
graankorrels schenken voor je voorraa dkamer.’
De mier dacht na. Honderd korrels in ruil
voor één enkele? Maar dat was een wonder! ‘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 terug.’
Er ging een jaar voorbij. De mier keerde
terug. De graankorrel had woord geho uden.

EERSTE COMMUNIE

EN

VORMSEL

Informatie
We zijn begonnen met de voorbereidi ngen op het Vormsel. Er hebben zich vanuit de 6 parochies 8 vormelingen opgegeven in de leeftijd van 13-15 jaar. Dat is
een teken van de tijd en geeft een indic atie waarin het kerkelijk geloven zich bij
een jonge generatie en hun ouders bevindt. 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 Communie is het net even anders. Daarvoor
zijn in W ormer 12 jongens en meisjes
aan de voorbereiding gaan meedoen en

in Krommenie zijn ook 22 kinderen gestart. Deze kinderen zijn afkomstig uit 7
Zaanse parochies.
Op Palmzondag doen de kinderen mee
met Palmpasenstokken maken in hun e igen parochie.
Op 19 mei is in Krommenie en op 26 mei
in W ormer de dag van de Eerste Communie.
Van harte gefeliciteerd en we hopen dat
we jullie nog vaker zullen zien in onze
kerken.
Matthé Bruijns
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STUURGROEP VORMING & TOERUSTING ZAANSTREEK

Programma 2018-2019
Voor informatie: stuurgroepvent@gmail.com
M EDITATIEF SCHILDEREN
Voor de materiaalkosten betaalt u per
keer € 2,50.
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
G ESPREKSGROEP VOOR VOLWASSENEN
Ook het komende seizoen gaan we
weer met elkaar in gesprek aan de
hand van de Geloven Nu reeks. Een
landelijke methode, waarbij een Bijbeltekst leidraad is. Geloven Nu als leidraad 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. Martelaren van Gorcum, Koog a/d Zaan
Begeleiding: Nicolette Schouten en Ben
Commandeur.
Aanmelden: Liesbeth Patist-Dupon 075
642 1111 stuurgroepvent@gmail.com
M ENSWAARDIG 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 Nederlandse woonplaats bij betrokken.
Het is goed dat mensen op de hoogte
zijn van verschillende mogelijkheden
om de pijn in het levenseinde te verzachten.
Ook de katholieke kerk is daar bijzonder mee begaan. Heeft zij in voorgaa nde 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 christelijke mensvisie kunnen wij niet meer a ltijd 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 eerlijk en evenwichtig mogelijk beeld wil

schetsen maar ook in gesprek wil gaan
en voor vragen openstaat.
De inleider, Lambert Hendriks is priester en was hoofdredacteur van Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio.
Thans is hij rector van de ambtsopleidingen 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
V ERSTERKING S TUURGROEP
Regelmatig ziet u in de parochiebladen
activiteiten,
die worden georganiseerd
door de Stuurgroep Vorming & Toerusting.
Wij doen dit met heel veel plezier. Het
probleem dat wij aan u willen voorle ggen is het volgende: we zijn maar met
vier personen. Dit is te weinig en daarom zoeken we versterking.
We zoeken mensen die met ons mee
willen doen, om leuke en mooie activiteiten te bedenken. We komen ongeveer vier maal per jaar samen, om het
programma op te zetten en te evalu eren. 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 stuurgroep hebben, maar als er twee mensen uit één parochie zich willen aa nmelden, is dat geen probleem. Iedereen is van harte welkom en als u twijfelt 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 lezing. Zonder dat u hiervoor in de stuurgroep hoeft te zitten. Wellicht vindt u
bijvoorbeeld een bepaald onderwerp
ondervertegenwoordigd.
Voor informatie / aanmelden kunt u terecht bij Liesbeth Patist-Dupon 075 642
1111 stuurgroepvent@gmail.com
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VIERINGEN
H.H. Mart v Gorcum St. Petrus
Boschjesstraat 115
Snuiverstraat 2
Koog a/d Zaan
Krommenie

Za 13 april
Palmpasen
Zo 14 april
Palmpasen

Do 18 april
Witte donderdag
Vr 19 april
Goedevrijdag

Za 20 april

Zo 21 april
Pasen

Eucharistie
F. Bunschoten
Marbosko

Naar Krommenie
Marbosko zingt
15.00 uur
Kruisweg
Kruishulde
DOP

én

19.30 uur
Paaswake
K. Schuurmans
Marbosko
Woord-Communie
A. Dijkers
Marbosko

Ma 22 april
e
2 paasdag

Eucharistie
G. Noom/ M. Bruijns
Koor Rotsvast
Eucharistie
G.
Noom
/
M.
Bruijns
Koor St. Caecilia
19:30 uur
Eucharistie
G. Noom/ M. Bruijns
Koor Marbosko
15.00 uur
Kruisweg
M. Bruijns
19:30 uur
G. Noom/ M. Bruijns
Koor Rotsvast
21.00 uur
Paaswake
G. Noom/ M. Bruijns
Koor Rotsvast
Woord-Communie
M. Bruijns
Koor St. Caecilia

REGIO ZAANSTREEK

H. Maria Magdalena O.L.Vrouw Geboorte
Dorpsstraat 351
Marktstraat 4
Wormer
Wormerveer

Gezinsviering
K. Schuurmans

19.00 uur
Eucharistie
N. Kerssens
Caeciliakoor
15.00 uur
Stille kruisweg

19.00 uur
Themagroep
All Ages
20.00 uur
Paaswake
S. Baars
All Ages
Woord-Communie
R. Casalod
Caeciliakoor

Oecumenische
viering
T. Molenaar
samenzang

Kruisweg
A. Dijkers
Cantare

Eucharistie
G. Noom
Cantare

Woord-Communie
M. Bruijns
Koor St. Caecilia
Geen viering

Za 27 april
Zo 28 april
Beloken
Pasen
Za 4 mei

Eucharistie
N. Kerssens
samenzang

Zo 5 mei

Woord-Communie
A. Dijkers
samenzang

Eucharistie
J. Stam
Koor St. Caecilia
Dodenherdenking
Doopsgezinde
vermaning
M. Bruijns
Woord-Communie
M. Bruijns
Koor St. Caecilia

Woord-Communie
T. Molenaar
Marbosko

Eucharistie
G. Noom
Koor Rotsvast
Eucharistie
G. Noom
Koor St. Caecilia

Za 11 mei

Zo 12 mei

IN

Dop Viering
Caeciliakoor

Woord-Communie
B. Dijkman
samenzang

Oecumenische
viering
in
de
Wijngaard
div. voorgangers

Woord-Communie
J. Hoekstra
Cantare

Eucharistie
N. Kerssens
Byzantijns mannenkoor

Woord-Communie
M. Bruijns
samenzang

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

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

8

VIERINGEN
H.H. Mart v Gorcum St. Petrus
Boschjesstraat 115
Snuiverstraat 2
Koog a/d Zaan
Krommenie

Za 18 mei

Zo 19 mei

Woord-Communie
K. Schuurmans
samenzang

Eucharistie
G. Noom
samenzang
e
1
H. Communie
viering
M. Bruijns

Eucharistie
N. Kerssens
Marbosko

Woord-Communie
M. Bruijns
samenzang
Woord-Communie
R. Casalod
Koor Rotsvast

Za 25 mei

Zo 26 mei

Do 30 mei
Hemelvaartsdag

Woord-Communie
M. Bruijns
Koor St. Caecilia

Za 1 juni

Eucharistie
G. Noom
samenzang
Eucharistie
J. Stam
Koor St. Caecilia

Zo 2 juni

Eucharistie
G. Noom
samenzang

IN

REGIO ZAANSTREEK

H. Maria Magdalena O.L.Vrouw Geboorte
Dorpsstraat 351
Marktstraat 4
Wormer
Wormerveer

Dop viering
All Ages

e

Woord-Communie
A. Dijkers
Cantare

1
H.Communieviering
M. Bruijns
samenzang mmv
jongerenband
Yes
10.00 uur
Hemelvaart
S. Baars
Caeciliakoor

Eucharistie
F.Bunschoten
samenzang

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 ngegeven. 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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VIERINGEN
H. Bonifatius
Oostzijde 12
Zaandam

H. Odulphus
Dorpsstraat 570
Assendelft

19.00 uur
Eucharistie
F. Bunschoten
Gregoriaans
Eucharistie
N. Kerssens
koor Da Capo

Eucharistie
N. Kerssens

Zo 14 april
Palmpasen

Eucharistie
A. Goedhart

Eucharistie
B. Dijkman
Caeciliakoor

Do 18 april
Witte
donderdag

19.00 uur
Eucharistie
A. Goedhart
S. Fieggen

vieringen elders
in regio

Vr 19 april
Goedevrijdag

15.00 uur
Kruisweg met
kruishulde
A. Goedhart

Za 20 april

Zo 21 april
Pasen

21.00 uur
Paaswake
A. Goedhart
S. Fieggen
Eucharistie
A. Goedhart

Ma 22 april
e
2 paasdag

Eucharistie
A. Goedhart

Za 27 april

Eucharistie
N. Kerssens

Zo 28 april
Beloken
Pasen

Eucharistie
A. Goedhart

Za 4 mei

Eucharistie
A Goedhart
Eucharistie
A. Goedhart

Za 11 mei
Zo 12 mei

Eucharistie
N. Kerssens
Eucharistie
A. Goedhart

REGIO ZAANSTREEK

H. M. Magdalena
Kalf 160
Zaandam

Za 13 april
Palmpasen

Zo 5 mei

IN

19.00 uur
div. celebranten
passiekwintet
19.00 uur
Paaswake
N. Kerssens
Caeciliakoor
Eucharistie
F. Bunschoten
Caeciliakoor

Nw Groenland
Eucharistie
F. Bunschoten
Liturgiekoor

19.00 uur
Eucharistie
F. Bunschoten
Caeciliakoor
15.00 uur
Kruisweg
div. celebranten
Caeciliakoor
19.00 uur
Paaswake
F. Bunschoten
koor Da Capo
Eucharistie
N. Kerssens
Caeciliakoor

H. Jozef
Veldbloemenweg 2
Zaandam

Woord-Communie
J. Hoekstra

vieringen elders
in regio

19.30 uur
Kruisweg
W. Waardijk
21.15 uur
Paaswake
N. Kerssens
J. Hoekstra
Woord-Communie
W. Waardijk

Eucharistie
N. Kerssens

Eucharistie
F. Bunschoten
Eucharistie
F. Bunschoten
Liturgiekoor

Eucharistie
N. Beemster
Caeciliakoor
Doden-herdenking

Woord-Communie
W. Waardijk

Eucharistie
N. Kerssens
Liturgiekoor

Eucharistie
F. Bunschoten
Caeciliakoor
Eucharistie
F. Bunschoten
Eucharistie
B. Dijkman
Caeciliakoor

Woord-Communie
R. Casalod

Eucharistie
F. Bunschoten
Caeciliakoor

Woord-Communie
J. Hoekstra

Aanvangstijden op de zondagen zijn 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders aa ngegeven.
zo dhj = zondag door het jaar
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VIERINGEN
H. Bonifatius
Oostzijde 12
Zaandam

Za 18 mei
Zo 19 mei

Eucharistie
A. Goedhart
Eucharistie
A. Goedhart

IN

REGIO ZAANSTREEK

H. M. Magdalena
Kalf 160
Zaandam

H. Odulphus
Dorpsstraat 570
Assendelft

Eucharistie
F. Bunschoten
Caeciliakoor

Eucharistie
N. Kerssens
Eucharistie
N. Kerssens
koor Da Capo

H. Jozef
Veldbloemenweg 2
Zaandam

Woord-Communie
W. Waardijk

Za 25 mei
Zo 26 mei

Eucharistie
N. Kerssens
Marbosko

Woord-Communie
J. Hoekstra
Gemengd koor

Eucharistie
G. Noom
samenzang

Woord-Communie
W. Waardijk
Con Brio

Do 30 mei
Hemelvaartsdag
Za 1 juni
Zo 2 juni

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

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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DE GOEDE WEEK

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 gevierd worden met Zijn verrijzenis.
P ALMZONDAG 14 APRIL – I NTOCHT VAN
J EZUS IN J ERUZALEM
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 k omen.
In deze viering zullen teksten en liedjes
begrijpelijk gemaakt worden voor de kinderen en willen wij u van harte uitnodigen
om ook kennis te maken met de nieuwe
band in onze parochie.
W ITTE D ONDERDAG 18 APRIL – J EZUS
VIERT HET AVONDMAAL MET ZIJN
LEERLINGEN

- EUCHARISTIE

Om 19.00 uur zal kapelaan Nico Kerssens 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 laa tste avondmaal met u herdacht worden.
Hierbij zullen welgekozen liederen g ezongen worden en zullen we in stilte de
kerk verlaten.
G OEDE V RIJDAG 19 APRIL –
J EZUS OP WEG NAAR G OLGOTHA
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 mogelijkheid u geboden wordt in onze par ochie.
G OEDE V RIJDAG 19 APRIL –
H ET 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 teksten samen met het koor te ervaren.
P AASWAKE 20 APRIL –
L EVEN DOOR DE DOOD HEEN
Om 20.00 uur wordt in de Paaswake het
leven van Jezus Christus gevierd. Voorganger in deze viering is diaken Stan
Baars. All Ages verzorgt de zang. Het belooft een mooie viering te worden waarbij
de teksten en liederen mooi afgestemd
zijn op het vieren van het leven van J ezus. Als u in de gelegenheid bent dan
bent u van harte welkom in de Paaswake.
E ERSTE P AASDAG 21 APRIL –
H ET LEVEN WINT HET VAN DE DOOD
Om 10.00 uur zal de verrijzenis van Jezus 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.
W IJ WENSEN U EEN G OEDE W EEK
Zoals u kunt lezen hebben de samenste llers van alle vieringen samen met voorgangers en koren hun uiterste best gedaan om voor u mooie en waardevolle
vieringen te maken waardoor wij de kern
van ons geloof tijdens deze mooie week
kunnen beleven en verstevigen. W ij zien
u graag in één of meer vieringen, u bent
van harte welkom.
Ellen Meijer
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PAROCHIETEAM

Verslag van de vergadering van 12 maart 2019
Een mooi gedicht over het Vasten was
een goede opening van deze vergad ering. 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?
A SKRUISJE
Allereerst de commotie die ontstond na
een spontane Askruisjes-actie van kapelaan Kerssens die niet wist dat dit in onze
parochie al jaren zo keurig geregeld
werd. Ach ja, soms is onderlinge comm unicatie 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 commissie is er druk mee bezig en wij wensen ze heel veel succes want dit feest
moet gevierd worden!
A FHANDELING 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 (afgevaardigde MM parochie in de PU).
E LLEN 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 iturgie, per 1 juli 2019 wil stoppen. Gelukkig 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 b etrokkenheid als lid van de PG. Het was af
en toe geen gemakkelijke taak met al die
wisselende voorgangers maar we beda nken jou oprecht voor wat je voor onze parochie 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 benaderen…..
W IE DE JEUGD HEEFT …
Mooi nieuws dat er 12 communicantjes
e
zijn aangemeld voor de 1 Communie en
dat de gezinsvieringen zo goed worden
bezocht en zeer gewaardeerd. W e 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 werken aan het voortbestaan van onze g eliefde 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.
F INANCIËN
Natuurlijk zijn er ook financiële zaken te
bespreken. Onze onmisbare pennin gmeester Cor Bijvoet schrijft het volgende:
Het PT heeft in deze vergadering de jaa rrekening 2018 van onze kerk goedgekeurd. De Financieel Technische Commissie heeft de cijfers ook beoordeeld en
een positief advies uitgebracht aan het
PT. Het Parochieteam bedankt u allen
voor uw bijdragen, die ondanks het wegvallen 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,--), toevoeging 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 ged urende een periode van het jaar verhuurd
is geweest als antikraak. Dit houdt in dat
je weinig inkomsten hebt en de energiekosten voor rekening van de kerk zijn. De
hogere kantoorkosten zijn veroorzaakt
door het aanschaffen van een nieuw kopieerapparaat.
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VERVOLG
De toevoeging groot onderhoud is 0,5%
van de verzekerde waarde van zowel de
kerk als de pastorie en is door het Bisdom 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

PAROCHIETEAM

dat zijn er heel veel) bedanken voor hun
inzet; zij zorgen er toch voor dat onze
kosten beheersbaar blijven en onze gemeenschap 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 hu idige huurders van de pastorie naast de
Maria Magdalenakerk vertrekken en k apelaan 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 pr oblemen bij deze wijziging is op zijn
plaats.
De pastorie is na het vertrek van pastor
Jaap Jonker verhuurd geweest aan diverse personen en organisaties. Uiteindelij k
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 vrijk omen van de pastorie heeft het parochi eteam 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 gebruik 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 bisdom was het sindsdien niet eens met d eze verhuur. Er ontstond een verschil van
inzicht en overtuiging, over het huurcontract en de afkoopkosten.
Het parochieteam heeft het kerkbestuur
(de PU) gewezen op de verantwoordelij kheid die het in het verleden als parochi eteam 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 vertro uwen
wederzijds ontbrak en leidde tot frustr aties en onmin.
De impasse werd in opdracht van het
bisdom doorbroken door interventie van
de PU. Er werden door de PU gesprekken gevoerd met de huurder met uiteindelijk 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 k apelaan 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 M aria Magdalenaparochie krijgt hierdoor opnieuw huurinkomsten uit de pastorie.
W AT BETEKENT DE KOMST VAN KAPELAAN
K ERSSENS VOOR ONZE PAROCHIE ?
Binnen het ‘Parochieverband Zaanstreek’ ,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 Zaa nstreek. 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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PALMPASEN

Palmpasenstok versieren
14 April is het Palmzondag. Deze zondag
is er een gezinsviering onder leiding van
pastor Ko Schuurmans.
Voorafgaand daaraan zullen we op zaterdag 13 april van 11.00 - 12.00 uur Palmpaasstokken versieren in het Achterschip.
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 emailadres:
gezinsvieringwormer@gmail.com .
Graag tot de 13e!
Femke Rijs

VOEDSELBANK

Levensmiddelenkrat
Sinds lange tijd stond er bij de entree van
de Maria Magdalenakerk een levensmiddelenkrat ten behoeve van de Voedse lbank Zaanstreek.
Omdat er de laatste tijd bijna of geen levensmiddelen werden ingeleverd en omdat dat vaak niet houdbare producten of
producten waren, waarbij de houdbaarheidsdatum soms (al lang) was verstreken, heeft de Voedselbank recent besloten om op basis van voorschriften/eisen
op gebied van voedselveiligheid te stoppen met deze actie.

Het gevolg is, dat in de Maria Magdalenakerk GEEN levensmiddelen meer
voor de Voedselbank kunnen worden ingeleverd. 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 ingeleverd.
Namens de Caritas in Wormer,
Gerard Schavemaker

BAND

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 W oord. Het is

misschien wel te vergelijken met de Passion die op de televisie wordt uitgezonden. Op Palmzondag zullen zij voor het
eerst een viering muzikaal verzorgen. U
bent van harte uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn.
Sander Korver
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VASTENACTIE 2019

“Sober” en Geweldig
Zondag 31 maart jl. schoven wij met enkele
mensen van de stichting Caya Cama Ecuador 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 ‘s ober’ iets meer zegt over de vastenperiode
dan over de maaltijd van deze avond. De
vrijwilligers hadden weer voortreffelijk gekookt 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 llerlaatste 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 sp eciaal Ina bedankt voor het vele werk dat is
verricht, maar hierbij doe ik dat graag nog
een keer. En uiteraard een bedankje aan a lle 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 Equador om met eigen ogen te zien of alles goed
besteed wordt om kinderen uit de bergdorpen onderwijs te laten genieten. Wat is er
mooier om deze kinderen hoop op de to e-

komst te geven met een opleiding. We weten allemaal dat het belangrijk is om te leren
en zo gaan deze kinderen weer een rol spelen 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

FIETSLESSEN

Oproep
De gemeente W ormerland heeft Caritas b enaderd om vrijwilligers te werven om fietslessen te geven aan nieuwkomers in de g emeente. 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 fietslessen te realiseren.
U kunt contact opnemen met:

Gerard Schavemaker 075-6424836 of
Arno Korver 075-6424982.
Ik hoop op aanmeldingen, zodat de nieuwkomers zich ook met de fiets door ons dorp
kunnen verplaatsen.
Namens Caritas,
Arno Korver
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KBO WORMERLAND

Nieuws
Met Pasen in het vizier is de KBO, Krachtig
Betrokken en Ondernemende senioren vereniging Wormerland, druk bezig een pr ogramma samen te stellen voor het seizoen
2019-2020 waarin het spoor van Rembrandt
niet aan ons voorbij gaat. Vervolgens ontdekten we dat op de schilderijen van Jeroen
Bosch nogal wat ´vreemde´ wezens voork omen. Verder kunnen onze leden naast kunst
en cultuur genieten van cabaret en amusement.
O PROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN
Zoals eerder aangegeven heeft onze zelfstandige KBO vereniging Wormerland dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden.
Voortzetting van de activiteiten en voordelen
van het lidmaatschap balanceert op de rand
van haar bestaan. De KBO-W ormerland is
een super modern eigentijdse actieve seniorenvereniging waar iedereen, ongeacht je
religieuze achtergrond, lid kan worden. Het
één en ander houdt in dat er met spoed uitbreiding van het bestuur moet komen. Het
kan toch niet zo zijn dat de KBO W ormerland na 65 jaar actief geweest te zijn, gedwongen 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 nationaal 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 Orchideeen 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 plaa tsen vrij, wees er snel bij, want vol is vol.
Tot ziens,
Jan Carel Nijdam (vz)

OECUMENISCHE

VIERING

In vrijheid kiezen
De gezamenlijke kerken van W ormerland
nodigen u van harte uit voor een oecumenische viering met een aansluitende activiteit
op zondag 5 mei 2019.
Om 9.30 uur zal de oecumenische viering
plaatsvinden in De W ijngaard, Dorpsstraat
134, met als thema: In vrijheid kiezen.

Na afloop van de viering is er gelegenheid
voor een kop koffie/thee en ontmoeting.
e
Aansluitend kunt u ervoor kiezen om de 24
bevrijdingsbannetocht ‘Wormerland in b eweging’ te fietsen.
Tot ziens in De W ijngaard!

Let op het vroegere aanvangstijdstip van
de oecumenische viering!
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VOOR JONG

EN

OUD(ER)

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 gestorven.
Het is al de derde dag dat hij is overleden.
Ze praten erover: Hoe heeft dit kunnen g ebeuren? 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 vreemdeling 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 gesleept. 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 vertellen 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 Emmaüs 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 gek omen, 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 vrienden 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 vertellen hoe hun ogen geopend werden toen
hij naar hen luisterde en hun de Bijbel ui tlegde.

KRUIS – WOORD – ZOEKER
Streep de woorden weg en vindt wie Jezus is

Jezus is de . . . .

.....
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KORT NIEUWS

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

Nr 3
Nr 4
Nr 5

Copydatum
19 mei
7 juli
25 aug

Looptijd
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

Bedankjes
Namens de kinderen en mijzelf wil ik iedereen bedanken voor de mooie kaarten
en telefoontjes na het overlijden van
Theo. Het was hartverwarmend.
Ook wil ik degene die de mooie uitvaar tdienst hebben verzorgd en de mensen
die in het Achterschip hebben gezorg d
voor koffie/thee en een broodje hartelijk
bedanken.
Ria Hooft

Na mijn operatie in februari hebben Corrie en ik veel bezoek gehad, kaarten,
bloemen en andere beterschapswensen
mogen ontvangen. Mijn operatie is geslaagd, maar het herstel vergt nog wel
wat tijd. Nogmaals bedankt!
Gerard Schavemaker

Door de enorme belangstelling is het
voor ons onmogelijk u allemaal persoo nlijk 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 herdenkingsdienst.
We zullen Jan missen.
Gon, Kinderen en Kleinkinderen en
verdere familie van Steen

Gesprek bij de koffie

Donderdag 2 mei is er weer een gesprek
bij de koffie. Het is de laatste van dit se izoen. W ilt u ook meedoen, maar praten
over een ander thema, maak het kenbaar!
U bent van harte welkom.

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)

Ben Commandeur
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IN MEMORIAM


T HEO H OOFT
Op dinsdag 12 maart is Theo Hooft overleden op zijn leeftijd van 74 jaar. De laa tste 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 m eer 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 vele wijzen met hout bezig was: verbouwen,
meubels maken, molens, houtsnijwerk.
Voor veel werd hij gevraagd, zo ook na
zijn pensionering voor de woensdagmorgenploeg van onze parochie. Hij heeft vele kruisjes gemaakt voor het gedacht enisbord en ook die voor zichzelf. Hij was
buurtconciërge, actief bij het Molenm useum, W SV en de schoonmaakgroep.
Samen met zijn vrouw heeft hij veel gefietst 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 liturgieboekjes. Ook hield hij van lezen, legpu zzels en met zijn tablet bezig zijn. Er waren vakanties tot in Nieuw Zeeland vanwege een geëmigreerde dochter. Ze werden grootouders van kleinkinderen. Vele
mooie herinneringen hebben we gedeeld.
Een grote boom stond er op de rouwkaart, 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 ernaartoe …’, 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 gecremeerd.
Matthé Bruijns, pastor
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ROOSTERS

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
Donderdag 18 april
Witte Donderdag

19.00 uur

Caeciliakoor

Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan N. Kerssens

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
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
Goede Vrijdag

19.00 uur

All Ages

Viering onder leiding van een parochiaan
Zaterdag 20 april
Paaswake

20.00 uur

All Ages

Woord- en communieviering
Voorganger: Diaken S. Baars
Twee collectes:
1ste voor de Parochie
2de voor de vastenactie Caya Cama

Zondag 21 april
Pasen

10.00 uur

Caeciliakoor

Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor R. Casalod
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
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 W itteveen-Schavemaker
Noby W arbout-W illems
Cees Vermeulen
Tine Meijjer-Vermeulen
Overleden ouders Fritz-Brandjes
Piet Koning en Annie Koning-Fritz
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ROOSTERS

April
Dinsdag 23 april 16.30 uur Torenerf
Voorganger: dhr. W illem van den Berg
Zondag 28 april 10.00 uur
2de Zondag van Pasen

Caeciliakoor

Viering onder leiding van een parochiaan
Deurcollecte: Orgelfonds

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

Mei
Zondag 5 mei 9.30 uur
Oecumenische viering in de Wijngaard

Geen viering in de MM kerk.

Voorganger: Ds. B. de Boer
Zondag 12 mei 10.00 uur
4de zondag van Pasen
Moederdag

Byz Mannenkoor

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
5de zondag van Pasen

All Ages

Viering onder leiding van een parochiaan
Deurcollecte: Orgelfonds

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

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 W itteveen-Schavemaker
Noby W arbout-W illems
Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes
Nel Woestenburg-Korver
Pastor Jaap Jonker
Eerste Communiekanten en hun familieleden

Jan W illem-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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ROOSTERS

Mei
Dinsdag 28 mei 16.30 uur Torenerf
Voorganger: dhr. Cees Beumer
Donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag

10.00 uur Caeciliakoor

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
7de zondag van Pasen

All Ages

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

ROOSTERS
Datum

Kosters

Lezers en lezeressen

Koffie-schenkers

Zo 7 apr.
Zo 14 apr
Do.18 april
19.00 uur
Vr. 19 april
19.00 uur
Za. 20 april
20.00 uur
Zo. 21 april

A. de Haas 6424569
Piet Kramer
C. Korver en I. Korver
H. Beenen 6423458
Eigen lezers
R. Noom en J. Vreeswijk
Witte Donderdag
Trees Walta
C. van Vliet 6425539
Goede Vrijdag
Frans Hofstra
P. Kramer 642 7234
Paaswake
Eigen lezers
P. Kramer 642 7234
Pasen
Kirsten Vredevoort
L. Konijn en J. Bank
P. van Diepen 6421282
Zo 28 april
H. Beenen 6423458
Anita Heijnen
G. Bijvoet en L. Graas
GEEN
GEEN
GEEN
Zo 5 mei
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
Hemelvaart
Do. 30 mei
Ton van Overbeek
C. van Vliet 6425539
Zo 2 juni
H. Beenen 6423458
Willy Klijn
G. Bijvoet en L. Graas
Kosters: bij verhindering graag onderling ruilen. Co ördinatie: Paul Kramer (6427234)
Lezers en lezeressen: Bij verhinderding graag onderling ruilen en doorgeven aan Gerard Comma ndeur (6425356). Coördinatie: Annelies van Rooijen (6424047).

Bloemschiksters
12-4
19-4
26-4
3-5
10-5
17-5
24-5
31-5
7 juni

T. v. Haaster en T. Koelemeijer
M. Hooijschuur en T. Heine (Pasen)
A. Oudejans
A. v. Diepen en G. Meijer
T. v. Haaster en T. Koelemeijer
M. Hooijschuur en T. Heine
A. Oudejans
A. v. Diepen en G. Meijer
M. Hooijschuur en T. Heine (Pinkste r)

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 Hendriks, Lies Graas, Henk Floore, Wessel Janmaat, Jacintha Rossenaar, Ton Klos
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WEEKEND-AUTORIJDERS
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
Do 18 apr
Witte donderdag, 19.00u
Vr 19 apr
Goede vrijdag, 19.00 uur

Za 20 apr.
Paaswake, 20.00 uur
Zo 21 apr
Zo 28 apr
Zo 5 mei
Viering in de Wijngaard
Zo 12 mei
Zo 19 mei
Zo 26 mei
Do 30 mei, Hemelvaart
Zo 2 jun

Mw. A. Oudejans
Dhr. G. Kristians
Mvr. Wagemans, dhr Ootes en mw. Rozemeijer
E. de Metter
Mvr. Wagemans, dhr Ootes en mw Rozemeijer
Mw. L. Hazes
Mvr. Wagemans, dhr Ootes en mw Rozemeijer
Dhr. H. Beenen
Mw. T. de Best
Mw. A. Oudejans

6423388
6423408

Mw. B. v/d Berk
Mw. L. Hazes
Mw. T. de Best
Dhr. H. Beenen
E. de Metter

6421417
06-27266292
6427270
6423458
6423700

6423700
06-27266292
6423458
6427270
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 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
Mw. K. Vredevoort
6423273
Viering in de Wijngaard
Mw. Steensma gaat niet mee
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
Dhr. G. Kristians**
6423408
w.donderdag, 19.00 uur
Mw. Wagemans, dhr Ootes en mw Rozemeijer
Vr 19 apr
E. de Metter
6423700
Goede vrijdag, 19.00 uur
Mw. Wagemans, dhr Ootes en mw Rozemeijer
Za 20 apr.
Mw. L. Hazes
06-27266292
Paaswake, 20.00 uur
Mw. Wagemans, dhr Ootes en mw Rozemeijer
Zo 21 apr
Mw. J. Vermeulen**
6421573
Zo 28 apr
Dhr. G. Kristians
6423408
Zo 5 mei
Mw. R. Noom**
6423504
Viering in de Wijngaard
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
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WERKGROEPEN/COMMISSIES/OVERIGEN

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

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

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

Onderhoudsgroep (woensdagmorgen):
dhr. Nico Kenter,  6423241

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

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

Woorddienstgroep:
dhr. Ben Commandeur,
Koningsvarenstraat 194,  6425356
Werkgroep gezinsviering:
Femke Rijs, 075-6408305
: f.rijs@quicknet.nl
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VAN DIJK
TRUST & KNOWLEDGE
Uw vertrouwde opticien in Wormer

De Weer 82C, ZAANDAM 075 – 617 10 51

FOODMASTER
CAFETARIA MARKTZICHT
Krommenieërweg 44
1521 HK Wormerveer
Tel. 075 6408904
7 dagen van de week open tot 22.00 uur!

HIER KAN UW ADVERTENTIE STAAN!!

- Bouwmaterialen
- Hout- en plaatmateriaal
- IJzerwaren - gereedschappen
- Dak- en installatiematerialen
 STAAL, R.V.S. EN
ALUMINIUMBEWERKING
APPARATENBOUW
REPARATIE EN
ONDERHOUD
LEIDING- EN
INSTALLATIEWERK

Industrieterrein Westerveer
Veerdijk 2, 1531 MS Wormer
Postbus 135, 1530 AC Wormer
tel. 075 628 08 91
fax 075 628 56 16
info@conijnmetaalbewerking.nl
www.conijnmetaalbewerking.nl

Bouwcenter Floris
Vlasblomweg 24
1521 PW Wormerveer
075 - 6478989
info@bouwcenterfloris.nl
Bouwcenter weet hoe ’t werkt

Internet correspondenten voor u
Geen stressvolle momenten meer.

Plaats hier uw advertentie!

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

A. KASKES
SINDS 1838

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

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

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

BOUWBEDRIJF SOMASS
Specialisten in restauraties en replica’s

Plaats hier uw advertentie!

