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P A S T O R A A L  V O O R W O O R D  

Spiritualiteit 

Het lijkt wel of het woord spiritualiteit 
een nieuw woord is. Het is immers hip 
en modern en alles waar je dit woord op 
plakt, verkoopt uitstekend. Het is niet re-
ligie waar de mens behoefte aan heeft, 
maar spiritualiteit hoor je deze dagen 
regelmatig. Ook de moderne mens heeft 
behoefte aan rust, aan zingeving en in-
spiratie. Bezieling blijft nodig. Zielzorg 
zou ik het willen noemen. Zorgen voor je 
ziel.  
 

De tempels voor het lichaam zijn niet 
aan te slepen: De sportscholen waar je 
voor zo’n 20 a 30 euro per maand kunt 
zorgen voor je lichaam.  

 
De tempels voor de geest moeten het 
met minder belangstelling doen, al geeft 
de belangstelling voor spiritualiteit wel 
aan dat het werken aan je ziel ook 
noodzakelijk wordt gevonden. 
Misschien moeten we onze kerken om-
dopen tot ‘Jesus for free’ of ‘Zaandam 
Jesus and Soul centra’:  
Plekken waar je voor 20 a 30 euro per 
maand zielzorg kunt komen halen…  
Wij bieden immers een prachtig pro-
gramma aan zielzorg. Neem de veertig-
dagentijd waarmee wij de weg naar Pa-
sen hebben afgelegd. Een veertigdaags 
programma van vasten en bezinnen: 
Waar sta ik? Heb ik goed voor mijn ziel 
gezorgd? Waar deed ik dat niet? Hoe is 
mijn relatie tot God en tot de ander? En 
als dat programma na veertig dagen is 
afgelopen, volgt een groot feest van vrij 
gemaakt worden, vrij zijn, verzoening, 
overwinnen van al het kwade. En omdat 
die prachtige Blijde Boodschap niet zo-
maar tot ons doordringt, volgt een pro-
gramma van vijftig (= Pentakosta / Pink-
steren) dagen! Vijftig dagen om die 

mooie boodschap tot ons door te laten 
dringen en onze ziel ten diepste in be-
weging te krijgen. In beweging te laten 
zetten door Gods scheppende en leven-
wekkende Geest. De geest waar Jezus 
vol van was.  
 

Wij worden uitgenodigd om net zo vol te 
worden van die Geest. Alleen dan kun-
nen we de zielzorg voortzetten in de we-
reld die daar zo behoefte aan heeft. Op 
eigen kracht lukt ons dat niet. Er is een 
innerlijke verandering voor nodig. Onze 
passiviteit moet activiteit worden. We 
verlangen ernaar om vanuit het sluime-
rende Paasgeloof werkelijk in vuur en 
vlam gezet te worden. Kom, Heilige 
Geest, bidden we, opdat de Geest ons 
hart zal verwarmen, ons blijdschap en 
vertrouwen mag geven. En ons vol vuur 
op weg zal zetten naar de ander. Pink-
steren is het feest van de missie. Zeker 
in onze tijd misschien wel het belangrijk-
ste feest: Omdat we met de Heilige 
Geest samen er op uit kunnen trekken 
en Gods koninkrijk verkondigen in woord 
en daad. Zielzorg brengen aan de men-
sen zou je ook kunnen zeggen. Te hel-
pen de leegte in de mens, de behoefte 
aan spiritualiteit in te vullen door hen 
mee te nemen op de weg van de Blijde 
Boodschap. 
 
Moge het zo Pinksteren worden in ons 
hart en onze gemeenschappen. Dat wij 
bezield raken om de wereld opnieuw te 
laten zien, te laten horen en voelen, dat 
er plekken zijn waar je aan zielzorg kunt 
doen… plekken zonder hippe namen en 
agressieve verkooptechnieken… maar 
met een rijkdom waar je je leven op kunt 
bouwen. 
Ik wens u allen een inspirerend, vurig en 
activerend Pinksterfeest toe!  
 

Diaken Jeroen Hoekstra 
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R K  P A R O C H I E V E R B A N D  Z A A N S T R E E K  

Bijeenkomst 18 maart jl. 

H. Bonifatius - H. Jozef - H. Maria Magdalena Kalf - H. Maria Magdalena Wormer - HH. 
Martelaren van Gorcum - H. Odulphus - O.L.V. Geboorte - H. Petrus 

contact adres: Dorpsstraat 570 1566 BZ Assendelft , 
email: kerkbestuur.pvz@gmail.com 

Pastoor Floris opende op 18 maart de 1
e
 

bijeenkomst van het nieuwe kerkbestuur 
met beschuit met muisjes en de ope-
ningsgedachte dat het toch ‘ons kindje’ 
is: Noord + Zuid samen. 
 
Er is een reglement voor het bestuur van 
RK parochies: eindbeslissingen en eind-
verantwoordelijkheden liggen bij het be-
stuur. Voor de parochieraden van Noord 
was een huishoudelijk reglement, bij Zuid 
lag een beleidsnotitie. Hier moet een ge-
zamenlijk stuk voor komen zodat de ver-
houding en verantwoordelijkheden van 
het bestuur en de lokale parochieraden 
c.q. parochieteams helder is.  

PASTORAAL 

Op 23 juni is in de Bonifatius een Vorm-
selviering met hulpbisschop-emeritus 
Mgr. van Burgsteden, de Bonifatius heeft 
drie vormelingen. Hiernaast zal er nog 
een vormselviering gepland worden in 
een van de andere kerken van onze re-
gio. 
Rond de Paasvieringen waren in onze 
kerken verschillende (volwassen-) dope-
lingen. Ook zijn voor dit voorjaar meerde-
re kerkelijke huwelijken gepland en is er 
weer een groep jonge kinderen die 1

e
 H. 

Communie gaan doen.  

KERKENVISIE: 

Kerkgenootschappen hebben de bijeen-
komst in de Vermaning goed bezocht.  
Door al onze parochies zijn vragenlijsten 
ingevuld. Het bisdom denkt uiteraard al-
tijd mee met wat er met de RK-gebouwen 
moet gebeuren. 

RISICOANALYSE 

Bijna alle parochies hebben de risicoana-
lyse ingevuld. Dit resulteert in aanbeve-
lingen voor de verbetering van de veilig-
heid in en om de kerkgebouwen. Alle pa-
rochieraden/parochieteams krijgen de 
aanbevelingen toegestuurd. 

LEDENADMINISTRATIE 

In de nieuwe software is voor de leden-
administratie van de Bonifatius de paro-
chiegrenzen niet juist verwerkt. Hier 
wordt aan gewerkt.  
Pastor Matthé gaat inventariseren waar 
nog meer problemen zijn, vraagt tevens 
naar tips en trucs. 

VERKOOP 

De kerk van de Martelaren is eind maart 
officieel in de verkoop gegaan. Zondag 
17 maart was na de viering een informa-
tiebijeenkomst voor de parochianen.  
De parochianen van de Martelaren willen 
na verkoop van hun kerkgebouw op een 
andere locatie kunnen samenkomen, 
hiervoor is een ruimte in de directe om-
geving van de kerk gevonden.  
De verkoop van de kerk van Wormerveer 
start begin mei. Ook daar zullen de paro-
chianen middels een parochiebijeen-
komst geïnformeerd worden . 
 

Namens het bestuur, 
Marga Breed 

 

  

mailto:kerkbestuur.pvz@gmail.com
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Opbrengst € 24.967,00 

In de periode voor Pasen is er in de Zaanse parochies veel aandacht besteed aan de 
Vastenaktie. Diverse goede doelen zijn daarbij ondersteund. Veel parochies hebben 

zich ingezet voor het project voor schoonwater wereldwijd met inzet voor putten, 
pompen en opslagtanks. 

In de Martelaren in Koog aan de Zaan  
is er tijdens het koffiedrinken na de vie-
ringen, de tweede collecte, de sobere 
maaltijd en de giro € 2.025,= binnenge-
komen. 
In Wormerveer bedroeg de opbrengt  
€ 607,= waarvan verloting paaskaars  
€ 242,=. Opbrengst klaverjassen € 130,=. 
Sobere maaltijd € 143,= deurcollecte 
t.b.v. de Vastenactie € 92,=. 
In Wormer werd een sobere maaltijd ge-
houden en er is € 822,= bijeenbracht. 
De opbrengst van de collecte tijdens de 
paasdiensten in Wormer was € 680 ,=. 
Het totaal van € 1502,= is bestemd om 
kinderen in Caya Cama in Equador vanuit 
de bergdorpen de kans te geven om naar 
school te gaan. Wat is er mooier om deze 
kinderen hoop te geven met een oplei-
ding. Om dan in de toekomst weer ande-
re kinderen te ondersteunen.  
In de parochie van het Kalf is € 408,= in-
gezameld voor het waterproject.  In de 
Odulphus parochie was er: de koffiestop 
€ 80,=. Sobere Maaltijd € 144,=. Klaver-
jassen € 315,=. Vastenactiezakjes  
€ 131,= en collecte € 415,=. Dit maakt 
samen € 1085,=. 

De opbrengst van de vastenactie in de 
Sint-Bonifatiusparochie is € 1385,=. 
Deze is bestemd voor de inrichting en 
voor aanschaf van lesmateriaal van een 
nieuw gebouwde R.K. Lideta Mariam 
Highschool in Ethiopië. 
De Jozefparochie zette zich in voor kin-
deren in Zomba in Malawi, met halfvas-
tenspelen, maaltijd en ‘Heel Jozef bakt’ 
werd € 4250,= samengebracht. 
Vanuit de Petrusparochie is € 14.113,= 
overgemaakt naar de Vastenaktie voor 
schoon water. 
Op de Actiedag leverden: Rad € 335 ,=; 
Keuken € 500,=; Plantenverkoop € 257,=; 
Boeken € 1.673,=; Lootjes € 155,= en de 
kinderen € 51,= op. Verder waren er Col-
lectetonnen € 372,=; Violenaktie € 825,=; 
Klaverjassen € 620,=; Bridgen € 1.243,=; 
Maaltijden € 285,=; Taartverkoop € 
446,=; Koffieochtenden € 82,=; Basis-
school De Hoeksteen € 1.033 ,= en Ac-
ceptgiro’s/giften € 6.236,=. 
 
Allen heel veel dank die zich bij de vele 
activiteiten hebben ingezet.  

Matthé Bruijns 

 
 

I N F O R M A T I E F  

Pelgrimsreis iets voor u? 

Met de zomermaanden voor de boeg, 
neemt de zin om er op uit te gaan meest-
al toe! Steeds meer mensen zijn op zoek 
naar een wandelvakantie waarbij je echt 
tot rust komt en je helemaal jezelf kan 
vinden. Een pelgrimstocht is daarvoor dé 
ideale manier. Hoewel een bedevaart van 
oudsher een religieus doel heeft, heeft 
het tegenwoordig niet altijd iets met ge-
loof te maken.  
Spanje is tegenwoordig de meest ge-
hoorde bestemming in Europa voor een 
pelgrimsreis: Santiago de Compostela 
vormt hierin een belangrijke rol, maar ook 
zijn er pelgrimsroutes in Italië.  
Wie aan een pelgrimsreis denkt, heeft het 
beeld voor zich van een bikkelharde tocht 

met bagage. Tegenwoordig is dat al lang 
niet meer zo. Pelgrimsreizen worden op 
alle bedenkbare manieren georganiseerd: 
met bagagevervoer, en zelfs met fiets of 
e-bike. Weet u niet of dit echt iets voor u 
is, dan kunt u met een lang weekend ook 
een deel van een route uitproberen. Ook 
in Nederland bestaat er een pelgrims-
tocht. LAW 7 is een 466 km lange route, 
die van Amsterdam naar Visé in België 
voert. Praat er eens over met anderen of 
iemand van het pastoraal team. Ook als u 
alleen bent en niet alleen wilt gaan, dan 
kunnen zij u wellicht in contact brengen 
met anderen.  

Jeanette Ghatas
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Contact 

Ik vind het steeds weer verbazend om te 
zien dat mensen overal en altijd met een 
mobiele telefoon in de hand lopen. Bij het 
winkelen, bij het wandelen, op het sport-
veld, op feestjes, in het verkeer. En hoe 
veel verhalen ken ik van telefoons die in 
de toiletpot zijn gevallen. We zijn de hele  
dag verbonden via een onzichtbaar net-
werk. En zonder verbinding worden men-
sen radeloos, hebben ‘geen contact’. Te-
gelijkertijd is het wonderlijk dat veel men-
sen Pinksteren een lastig feest vinden. 
Communicatie, onzichtbaar, gegrepen 
worden. ‘Nee, daar kan ik niets mee… ‘. 
In verbinding staan met de geest van 
God is toch het mooiste ‘mobiele abon-
nement’ dat jij je zou kunnen wensen.  
 
De mooiste bewijzen van het werken van 
de Geest kom ik soms zo maar tegen in 
wat mensen doen. Hoe ze standvastig en 
trouw zijn in heel gewone situaties en die 
daarom vaak zo bijzonder zijn.  
Onlangs kwam ik een boekje tegen over 
pater Frans van der Lugt, pater Jezuïet. 
Begin april 2014 werd hij vermoord ti j-
dens de oorlog in Syrië, omdat hij wei-
gerde zich uit te spreken voor één van de 
partijen. Terwijl de stad Homs één groot 
strijdtoneel was en vele mensen vlucht-
ten, bleef hij trouw aan de mensen met 
wie hij samenleefde, christenen en mos-
lims, trouw aan zijn roeping. Een bemin-
nelijk mens die de wereld smeekte toen 
de stad werd uitgehongerd om vrede en 
voedsel. 
In een boekje dat over zijn leven ver-
scheen: ‘Pater Frans vijf jaar later’ wordt 
de volgende tekst geciteerd uit een preek 

op Pinksteren bij zijn eerste mis in 1971 
‘Ergens diep in het merg van je mens -zijn 
- daar waar God kan huizen, heel mis-
schien - voel je aan dat het er op de eer-
ste plaats niet om gaat volle of vuile han-
den te hebben, maar dat je moet gaan 
proberen te aanvaarden, moeizaam en 
langzaam, dat je handen leeg zijn, dat je 
niets hebt, dat je alles altijd opnieuw mag 
en moet ontvangen en dat je alleen maar 
ontvangend kunt geven. 
Alleen met lege handen kun je een me-
demens werkelijk ontvangen, je handen 
met hem vullen, hem ruimte geven in je 
armen, zijn naam noemen, zijn taal spre-
ken. Ja, dat is Pinksteren, de taal van 
een andere mens spreken, zó tot de an-
der spreken, dat hij zich in jouw taal kan 
herkennen, en dan juist kan die ander 
zichzelf gaan erkennen. 
Alleen met lege handen kun je werkelijk 
geven, doorgeven, zonder dat de ander 
zich de mindere hoeft te voelen, agres-
sief hoeft te worden of onderdanig hoeft 
te zijn. 
Ik heb dit alles mogen vinden in een 
mens die mij tot in het diepste boeit, een 
man die heel gewoon met lege handen 
wist te leven: Jezus van Nazareth. Door-
dat hij met lege handen wist te leven, 
was er altijd plaats in zijn leven voor Zijn 
Vader en voor Jan en Alleman. In zijn 
contact met mensen was hij zo god-
barend.’ 
Bijzondere woorden over ‘met alleen lege 
handen kan je werkelijk geven’.  
Ik leg mijn telefoon maar even neer…  
 

Matthé Bruijns
 
 

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 

Materiaalkosten: per keer € 2,50.  
Op 7 juni in Achterschip MMkerk Wormer  
Begeleiding:  Marian Neeft en Coby Huij-
pen 
Aanmelden: Liesbeth Patist-Dupon 075 
642 1111 stuurgroepvent@gmail.com 

GESPREKSGROEP VOOR VOLWASSENEN 

Vooraf aanmelden bij Liesbeth Patist. 
Datum: 4e dinsdag van de maand van 
20.00 – 21.30 uur 
Plaats: Ontmoetingsruimte HH. Martela-
ren van Gorcum, Koog a/d Zaan  
Begeleiding: Nicolette Schouten en Ben 
Commandeur.

mailto:stuurgroepvent@gmail.nl
mailto:stuurgroepvent@gmail.nl
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Naar IJsselstein en Vianen 

In de 20
e
 editie 

van het Kerken-
pad gaan we naar 
het centrum van 
Nederland de 
plaatsen IJssel-
stein en Vianen. 
We bezoeken 3 
kerken die heel 
lang het hoogste 
punt in de regio 
vormden. 

Langs de rivier de Lek werden kastelen 
gebouwd en daarbij verrezen stadjes om-
ringd door gracht en stadswal. Beide 
plaatsen kenmerken zich door een com-
pacte bouwvorm en de maximale loopaf-
stand is 1000 meter. We bezoeken in 
IJsselstein twee kerken die beide de 
naam dragen van de H. Nicolaas, patroon 
van de (zee) varenden: de oude Nico-
laaskerk stammende uit de Middeleeu-
wen in al haar robuuste soberheid en de 
eind 19

e
 eeuw gebouwde ‘nieuwe’ Nico-

laaskerk, die met haar neogotiek, rijke 
versiering en fantastische gebrandschil-
derde ramen een lust voor het oog en het 
hart is.  
In de middag gaan we naar dichtbij gele-
gen Vianen. Plaats die je vroeger vanuit 
de file voor de oude smalle brug zag lig-
gen en waar velen tegenwoordig aan 
voorbij razen. We bezoeken de Maria ten 
Hemelopneming kerk. Eigenlijk een won-

derlijke naam voor een protestantse kerk 
die verwijst naar haar oorsprong voor de 
Reformatie. Hier is een heel bijzonder 
praalgraf; boven ligt het echtpaar van 
Brederode op het sterfbed en onder ligt 
het lichaam opgegeten door de wormen. 
We worden rondgeleid in dit lichte kerk-
gebouw en hier houden we onze viering 
om ook aan de tweede titel van deze dag 
inhoud te geven: bedevaart .  
Na een moment ‘van eigen tijd’ stappen 
we in de bus voor de reis naar het diner-
buffet waarna we rond 21 uur weer in de 
Zaanstreek terugkeren. En zo hopen we 
dat velen dit jaar weer mee willen gaan 
op Kerkenpad, Bedevaart, Dagje uit.  
 
Deze reis is op donderdag 27 juni. Bij-
drage in de onkosten is € 57,50.  
Opstapplaatsen zijn Krommenie, Wormer 
en Wormerveer. 
Ook op donderdag 20 juni en dinsdag 13 
augustus maken we deze reis. Dan zijn 
er andere opstapplaatsen. 
Aanmelding alleen schriftelijk door de 
antwoordstrook op te sturen in een enve-
lop naar: 
Blok 1, 1561 TA Krommenie of te mailen 
naar petrusvis@planet.nl. 
Iedere deelnemer krijgt een schriftelijke 
bevestiging van de aanmelding met daar-
op aangegeven de wijze van betalen.  
 

Ko Schuurmans en Matthé Bruijns
 

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

 
Ik ga (naam): ………………………………………..…………………………………………………….  
 
Met … personen (namen): ………………………………………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………….  
 
mee op donderdag 27 juni naar IJsselstein en Vianen 
 
Adres………………………………………………………………………………………………………..  
 
Postcode ………………………………………………………………………………………………….  
 
Telefoon…………………………………………………………………………………………………….  
 
evt. email:………………………………………………………………………………………………….

mailto:petrusvis@planet.nl


6 

Graag i.v.m. vakantie kopij vóór 30 juni a.s. inleveren.               PM 46
e
 jaargang no.3: 29 mei – 17 juli 2019 

I N G E K O M E N  

Welk egelgedrag? 

In Kerkwereldwijd, tijdschrift voor missie en 
dialoog lees ik, dat een kloosteroverste in 
Afrika bij de bisschop protesteerde tegen de 
verkrachting van haar medezusters door 
bisdompriesters. Wat deed die bisschop? Hij 
ontsloeg haar.  
We gaan naar het oude stadje Xanten. Het  
ligt nog geen vijftig kilometer van Arnhem 
aan de Rijn in Duitsland. Xanten vindt zijn 
oorsprong in het romeinse Colonia Ulpia 
Trajana. Je vindt er een groot aantal oude 
gebouwen waaronder de gothische dom 
toegewijd aan Sint Victor. Deze christelijke 
officier stierf met zijn kameraden de martel-
dood aan het einde van de 3de eeuw, omdat 
zij weigerden aan de heidense goden te of-
feren. Bij hun graven werd een kerk ge-
bouwd. Vandaar de naam Xanten, die een 
verbastering is van "ad sanctos - bij de hei-
ligen".  
In 1974 kreeg de kunstenaar Gernot Rumpf 
de opdracht om voor de dom een nieuw al-
taar te maken. Het is opgebouwd uit een 
groot aantal bronzen planten- en dierenfigu-
ren, die vanwege hun rijke symboliek een 
plek hebben gekregen. Een van de dieren is 
een egel. Waarom? Van-
wege hoe hij zich ge-
draagt als hij bedreigd 
wordt? Dan rolt hij zich 
op tot een bolletje met 
naar alle kanten zijn ste-
kels. De hond of de kat 
die met het beestje wil 
spelen of erger laat het 
vervolgens wel uit zijn 
hoofd om de egel aan te 
pakken.  
Onze rooms katholieke 
kerk wil nog wel eens 
egelgedrag vertonen. De 
vele beschuldigingen bijvoorbeeld van sek-
sueel misbruik door kerkelijke bedienaren 
lang of kort geleden hebben geleid tot excu-
ses van een aantal kerkleiders, maar ande-
ren zwijgen of laten zich in afwerende zin uit 
en geven de boze buitenwereld de schuld. 
Denk aan onze vorige paus Benedictus, die 
onlangs schreef dat het misbruik in de kerk 
veroorzaakt werd door de seksuele revolu-
tie. Zijn het niet net allemaal egels? Geluk-
kig kwam paus Franciscus deze dagen met 

nieuwe richtlijnen om seksueel misbruik in 
onze kerk daadkrachtig aan te pakken. Maar 
gaan die maatregelen ver genoeg in zijn 
strijd tegen de zogeheten "doofpot-
bisschoppen"? 
In de wereld van de symbolen staat de egel 
voor zelfverdediging en schranderheid. Ook 
voor zelfbescherming, vertrouwen en nota 
bene kindvriendelijkheid! Hadden alle da-
ders van kort of lang geleden, die kinderen 
hebben misbruikt maar eens een bezoek 
gebracht aan het altaar in de Sint Victorkerk 
en de egel ontdekt! 
Kunstenaar Gernot Rumpf heeft de egel 
echter allereerst opgenomen omdat de egel 
ook symbool is van Christus. De egel vreet 
namelijk slangen op en een slang staat voor 
al wat boos en kwaadaardig is. De egel is 
daarom symbool van Jezus Christus, die 
opstaat uit de dood en zo al het kwaad 
overwint. Graag zou ik alle doofpot-
bisschoppen in de rooms katholieke kerk 
uitnodigen om een bezoek te brengen aan 
Xanten. Wie weet komen ze dan tot inkeer 
en vertonen zij voortaan geen egelgedrag 
meer. Of beter: een ánder egelgedrag, 

waardoor zij zich open-
stellen voor kritiek, 
ruimhartig schuld belij-
den en voortaan - Je-
zus achterna - zich in-
zetten om al het kwade 
uit te bannen. Om al de 
slangen binnen en bui-
ten de kerk te doden. 
Wie weet wordt de nu 
zo verdeelde rooms ka-
tholieke kerk dan weer 
een communio, een 
gemeenschap. Beter 
nog een communio 

sanctorum, een gemeenschap van heiligen, 
zoals de eerste christenen genoemd wer-
den. Dat alles zouden de prelaten kunnen 
leren in Xanten, ad sanctos - bij de heiligen. 
Als zij niet willen gaan, ga dan zelf maar. Er 
valt rond het indrukwekkende altaar in de 
dom van Sint Victor veel te leren én af te le-
ren, want maken wij ook geen deel uit van 
die broze communio sanctorum? 
 

Ko Schuurmans, pastor
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Kerkgebouw 

Op zondag 17 maart was er in de Martela-
renkerk na de viering een informatiebijeen-
komst voor de parochianen. 
De parochianen werden geïnformeerd over 
de noodzakelijke verkoop van het kerkge-
bouw. Brantjes makelaars heeft de opdracht 
voor verkoop gekregen. Zij hebben voor de 
verkoop van het kerkgebouw een brochure 
en een filmpje van de kerk gemaakt. In de 
brochure staan o.m.: een stukje historie, ka-
dastrale gegevens, foto’s en plattegronden.  
Het gebouw is een gemeentelijk monument. 
Daarom moet het uiterlijk behouden blijven.  

VOORTGANG VERKOOP 

Er is inmiddels een kijkochtend en een kijk-
middag geweest om de mogelijk geïnteres-
seerden de tijd te geven om het gebouw 
goed te bekijken. Daar is goed gebruik van 
gemaakt. De makelaar spreekt van veel in-
teresse voor het kerkgebouw. Geïnteres-
seerden konden een inschrijving doen. Bij 
het bedrag moest ook aangegeven worden 
wat ze van plan zijn met het gebouw.  
 
Op 20 mei werden bij de notaris de enve-
loppen met de biedingen opengemaakt. Het 
bestuur zal de biedingen beoordelen. Dit 
laatste gaat in overleg met de parochieraad. 
Daarna is nog de goedkeuring van het bis-
dom nodig. 
 
Niet persé de hoogste bieding, maar de best 
passende combinatie van bod en herbe-
stemming zal de doorslag geven bij het be-
palen wie de nieuwe eigenaar van het kerk-
gebouw mag worden. 

VOORTBESTAAN PAROCHIEGEMEENSCHAP 

Een aantal leden van de parochieraad is 
samen met Matthé Bruijns en Ko Schuur-
mans gaan kijken of het BWZ-gebouw (Be-
langenvereniging WAO Zaanstad), Pink-
straat 14, 1541 HD Koog aan de Zaan, een 
geschikte locatie is om te gebruiken voor 
vieringen, zodat de parochiegemeenschap 
kan blijven bestaan. 

De gemeente had plannen om het gebouw 
te slopen, maar het BWZ-bestuur heeft de 
gemeente op andere gedachten weten te 
brengen. En nieuwe huurders zijn zeer wel-
kom. Positief is: 
-Het is vlakbij de kerk, 
-op dinsdag, woensdagavond en zondag zijn 
-er ruimtes beschikbaar, 
-er is kantoorruimte en wat bergruimte, 
-er is een keuken en er zijn 2 toiletten,  
-er kunnen genoeg mensen in de zaal voor 
normale zondagse vieringen, 
-er is wat eigen parkeerruimte, 
-pastoor Kat van onze parochie heeft in 
1960 de eerste steen gelegd, 
-voor bijzondere vieringen (begrafenis, 
kerstmis, Pasen e.d.) kan gebruik gemaakt 
worden van kerkgebouwen in de omgeving.  
 

Redactie Samenklanken 
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V O O R  J O N G  E N  O U D ( E R )  

Pinksteren 

Het feest van Pinksteren komt er aan. Het feest van de Geest van God.  
Je kunt haar niet zien, maar wel voelen.  

Net zoals je de wind kunt zien in de wieken van de molen die draaien.   
Daarover gaat dit verhaal 

De vrienden van Jezus komen bij elkaar, er-
gens achteraf in de kelder van een huis.  
Vóór ze naar binnen gaan, kijken ze goed 
om zich heen: Zijn er geen soldaten in de 
buurt?  
In die kelder, luisteren ze naar wat Johan-
nes, hun leider, vertelt over Jezus. Het zijn 
mooie verhalen. De mensen luisteren er met 
plezier naar. 
‘Konden we maar altijd hier blijven, in ons 
keldertje zegt een vrouw. ‘Hier is het fijn,’ 
zegt een man. ‘Maar straks moeten we weer 
naar buiten. En wat gebeurt er dan alle-
maal?  
Misschien worden we wel gevangen geno-
men.’ ‘Was Jezus er nog maar,’ zegt een 
ander.  
‘Nu moeten we alles alleen doen.’ 
‘Laten we samen bidden,’ zegt Jo-
hannes.  
‘Vader, ik bid voor de mensen die 
in Jezus geloven. Wij weten dat 
het niet altijd gemakkelijk is om 
Jezus te volgen. Soms voelen we 
ons niet veilig.  
En toch zegt Jezus tegen ons dat 
we naar buiten en naar anderen 
moeten gaan, die ons nodig heb-
ben. Naar de zieken, de mensen 
die honger hebben en mensen die 
verdrietig zijn. Vader, laat ons voe-
len dat u er altijd bent voor ons. 
Amen.’ 
Het gebed is uit.  
‘Wat een vreemd gebed, eigenlijk,’ 
zegt de man die zo angstig was. 
‘We worden erop uit gestuurd, ook 
al is het niet gemakkelijk.’ Johan-
nes lacht. ‘Dachten jullie dan dat 
het gemakkelijk was?  
We kunnen niet alleen maar hier blijven, ge-
zellig bij elkaar. We moeten de wereld in.  
Ga er op uit! Jezus heeft het zelf gezegd.’ 
Daar moeten de mensen over nadenken.  
 
Een vrouw zegt: ‘Het lijkt op een verhaal dat 
mijn opa vertelde: ‘In de bergen leeft een 

bijzondere vogel, een adelaar. Zijn nest ligt 
hoog in de bergen, tussen de rotsen.  
Zijn jonkie zit ook in dat nest en soms kijkt 
hij over de rand en dan denkt hij: O nee, 
veel te hoog! Ik durf er niet uit! Ik wil nooit 
leren vliegen! Maar weet je wat er dan ge-
beurt?  
Als het jong oud genoeg is, duwt zijn vader 
hem zomaar over de rand van het nest.’  
Daar schrikken de mensen van. ‘Zo valt hij 
toch te pletter?’ roepen ze. ‘Nee hoor,’ zegt 
de vrouw. ‘Want de vadervogel let wel op 
hem! Hij duikt hem achterna. En vlak voor 
het jong op de grond neerstort, vangt hij 
hem op met zijn vleugels. Zó leert hij hem 
om te vliegen.  En dat moet ook wel, want je 
kunt niet je hele leven lang in het nest bli j-

ven zitten.’ 
De mensen zijn 
stil. Daar moe-
ten ze over na-
denken. ‘Dank 
je wel,’ zegt 
Johannes, ' Het 
is een mooi 
verhaal. Het 
past precies bij 
ons. God heeft 
ons over de 
rand geduwd. 
We moeten 
nog leren vlie-
gen. Maar we 
zullen het le-
ren, vast en 
zeker. En God 
is bij ons. Net 
als die adelaar 
die zijn jong 
opvangt.’ 

De mensen voelen de kracht weer terugko-
men, de kracht die ze even kwijt waren.  
Als ze naar buiten gaan, kijken ze omhoog 
naar de lucht. Misschien zien ze ergens een 
adelaar die zijn jonkie leert vliegen. 
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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 1 juni  Eucharistie 
G. Noom 
samenzang  

       

Zo 2 juni 
7

de
 zo  

pasen 

Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

Eucharistie 
J. Stam 
Koor St. Caecilia 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
All Ages 

Woord-Communie 
T. Molenaar 
samenzang 

     

Za 8 juni  Woord-Communie 
M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

  

Zo 9 juni 
Pinksteren 
 

Woord-Communie 
A. Dijkers 
Marbosko 

Woord-Communie 
T. Molenaar 
Koor St. Caecilia 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Caeciliakoor 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
Cantare 

Ma 10 juni 
2ePinksterdag 

    

Za 15 juni  Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

  

Zo 16 juni 
Drie-  
Eenheid 

Woord-Communie 
J. Hoekstra 
samenzang 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
Noord Hollands 
Byzantijns Koor 

DOP 
All Ages 

Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

Za 22 juni  Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

Vr.dag 21-6, 19.30 
Vormselviering 
T. Cassee en  
M. Bruijns 

 

Zo 23 juni 
H.Sacrament 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Marbosko 

Eucharistie 
G. Noom 
Rotsvast 

Slotviering  
M. Bruijns 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Cantare 

Za 29 juni  Woord-Communie 
M. Bruijns 
St. Caecilia 

  

Zo 30 juni 
13

e
 zond 

dh jaar 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
samenzang 

Woord-Communie 
S. Baars 
samenzang 

Oec. viering in Jisp  
geen viering in MM  

Woord-Communie 
A.Dijkers 
samenzang 

Za 6 juli  Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

  

Zo 7 juli 
14

e
 zond 

dh jaar 

Woord-Communie 
K. Schuurmans 
samenzang 

Eucharistie 
G. Noom 
St. Caecilia 

Viering o.l.v. paro-
chiaan 
zomerkoor 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
samenzang 

Za 13 juli  Woord-Communie 
A. Dijkers  
Koor Rotsvast 

  

Zo 14 juli 
15

e
 zond 

dh jaar 
 

Slotviering 
Woord-Communie 
A. Dijkers 
Marbosko 

Woord-Communie 
J. Hoekstra 
Koor St. Caecilia 

Eucharistieviering 
N. Kerssens 
zomerkoor 

Woord-Communie 
S. Baars 
samenzang 

Za 20 juli  Woord-Communie 
K. Schuurmans 
samenzang 

  

Zo 21 juli 
16

e
 zond 

dh jaar  

Woord-Communie 
T. Molenaar 
samenzang 

Woord-Communie 
K. Schuurmans 
Koor St. Caecilia 

Woord-Communie 
Ria Casalod 
zomerkoor 

Woord-Communie  
A.Dijkers 
samenzang 

Aanvangstijden op de zondagen zijn 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders aan-
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 1 juni Eucharistie 
A. Goedhart 

 Eucharistie 
N. Kerssens 
orgelspel 

  
 

    

Zo 2 juni 
7

de
 zo  

pasen 

Bonifatiusfeest 
Eucharistie 
A. Goedhart 
samenzang 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Liturgiekoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
S. Fieggen 
St. Caeciliakoor 

Woord-Communie 
W. Waardijk 
Con Brio 

     

Za 8 juni 19.00 uur 
Eucharistie 
A. Goedhart 

 Eucharistie 
N. Kerssens 
orgelspel 

 

Zo 9 juni 
Pinksteren 
 

Eucharistie 
A. Goedhart 
S. Fieggen 
koor Con Amore 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
St. Caeciliakoor 

Woord-Communie 
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

Ma 10 juni 
2ePinksterdag 

Eucharistie 
A. Goedhart 

 Eucharistie 
N. Kerssens 
orgelspel 

 

Za 15 juni Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie 
F. Bunschoten 
gregoriaans 

 

Zo 16 juni 
Drie-  
Eenheid 

Eucharistie 
F. Schouten 
samenzang 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
koor Da Capo 

Woord & gebed 
Liturgiegroep 
gemengd koor 

Za 22 juni Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie 
F. Bunschoten 
orgelspel 

 

Zo 23 juni 
H.Sacrament 

Eucharistie 
Vormselviering 
A. Goedhart 

Eucharistie 
N. Beemster 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
St. Caeciliakoor 

Woord-Communie 
W. Waardijk 
gemengd koor 

Za 29 juni Eucharistie 
A. Goedhart 

 Eucharistie 
N. Kerssens 
orgelspel 

 

Zo 30 juni 
13

e
 zond 

dh jaar 

Eucharistie 
A. Goedhart 
samenzang 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
St. Caeciliakoor 

Nog niet bekend 

Za 6 juli Eucharistie 
A. Goedhart 

 Eucharistie 
N. Kerssens/orgelspel 

 

Zo 7 juli 
14

e
 zond 

dh jaar 

Eucharistie 
A. Goedhart 
koor Con Amore 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Liturgiekoor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
S. Fieggen 
St. Caeciliakoor 

Woord-Communie 
J. Hoekstra 
gemengd koor 

Za 13 juli Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie 
F. Bunschoten 

 

Zo 14 juli 
15

e
 zond 

dh jaar 
 

Eucharistie 
A. Goedhart 
S. Fieggen 
samenzang 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
St. Caeciliakoor 

Woord-Communie 
W. Waardijk 
Con Brio 

Za 20 juli Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie 
F. Bunscho-
ten/orgelspel 

 

Zo 21 juli 
16

e
 zond 

dh jaar  

Eucharistie 
A. Goedhart 
samenzang 

gelezen Eucha-
ristie 
N. Kerssens 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
St. Caeciliakoor 

Woord-Communie 
J. Hoekstra 
 

Aanvangstijden op de zondagen zijn 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij 
anders aangegeven.       zo dhj = zondag door het jaar  
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P A R O C H I E T E A M  

Verslag van de vergadering van 7 mei.2019 

OPENING 

Dit keer koos Liesbeth voor de opening een 
mooi stukje van Herman van Veen waar we 
ons allen in konden vinden. Een woord van 
welkom aan pastoor Floris Bunschoten.  
Doordat we nog steeds geen secretariaat 
hebben, loopt het wat anders met de inge-
komen poststukken. Na de zomer moet daar 
zeker een oplossing voor gevonden worden!  

UITVAARTZORG 

Een brief van pastoor Floris aan de leden 
van de Uitvaartzorg (dd 28 augustus 2018) 
werd besproken en door hemzelf uitgelegd. 
Gelukkig is de commotie die daardoor is  
ontstaan door betrokkenen zelf opgelost en 
ook naar tevredenheid van de nabestaan-
den.  

VACATURE 

Wederom binnenkort een vacature want An-
nelies van Rooyen wil graag stoppen met 
het maken van het schema voor lezers en 
lezeressen. Ontzettend bedankt, Annelies  
voor de jaren dat jij dat zo zorgvuldig ge-
daan hebt.  

VERVANGING ELLEN MEIJER  

Gelukkig kunnen we ook mededelen dat er 
een vervanger is gevonden voor Ellen Meijer 
in de Pastoraatsgroep. Heel fijn dat Ineke 
Hendriks haar plek vanaf 1 september wil 
innemen en daar zijn wij zeer verheugd 
over. 

KENNISMAKING 

Besproken werd de wens van de pasto-
raatsgroep om kennis te maken met kape-
laan Nico Kerssens. We hechten eraan dat 
het initiatief voor een uitnodiging daartoe 
vanuit onze parochie komt. Kirsten gaat dit 
aan de pastoraatsgroep voorleggen.  
Daarna willen we nog een aantal punten met 
hem bespreken. 

FINANCIËN 

Onze financiën worden weer flink aange-
sproken door een lekkage aan het leien dak. 
Dit zal een dure reparatie worden! Ook het 
orgelfonds en de kerkbijdragen zijn door Cor 
Bijvoet aan ons uitgelegd. 

WERKGROEP OC LITURGIE 

Voor de werkgroep OC Liturgie werden de 
Goede Week vieringen alvast door het PT 
besproken. We kunnen terugkijken op 
prachtige vieringen en ook door aankondi-
gingen vooraf in PM en nieuwsbrief was er 
voor een ieder een passende viering te kie-
zen. Hier en daar kan er meer aandacht be-
steed worden aan het vooraf begeleiden van 
gastpastores en bespreken hoe wij het in 
onze parochie gewend zijn te doen. Dit zal 
Sander meenemen naar de eerstvolgende 
OCL vergadering.  
Wat betreft het geluid blijft het instrueren 
van de sprekers door de kosters van groot 
belang. Heel tevreden zijn we over de Ge-
zinsviering en de Kindernevendienst en ook 
de jongerenband oogstte veel lof!  

BEWONEN PASTORIE 

Een domper voor onze financiën is de me-
dedeling vanuit de PU dat de pastorie 
slechts bewoond gaat worden door 1 per-
soon en dat is kapelaan Nico Kerssens. Het 
is niet mogelijk om de pastorie dusdanig te 
verbouwen dat er een 2

e
 bewoner in de pas-

torie kan komen wonen. Wij zijn heel teleur-
gesteld hierover omdat we wat betreft in-
komsten van de pastorie sterk achteruit 
gaan. Ook werd er tijdens de onderhande-
lingen steeds gesproken en beloofd om een 
2

e
 bewoner te vinden waardoor we toege-

stemd hebben in de afwikkeling van de 
huurovereenkomst zoals de PU dat graag 
wilde. 
Op verzoek van het Parochieverband Zaan-
streek (de samenvoeging van PU-Zuid en 
PU-Noord) is Peggy gevraagd om als audi-
tor met recht van spreken de vergaderingen 
bij te wonen als voorlopige afgevaardigde 
van onze parochie. Want zonder een af-
vaardiging in deze vergaderingen hebben 
we geen recht op de notulen van de verga-
deringen. Ook dit was ons beloofd door Je-
roen Hoekstra omdat we nog geen vervan-
ger hebben voor Martin van Druten die uit 
de PU is gegaan. Peggy zal als afgevaar-
digde gaan omdat we op de hoogte moeten 
blijven van wat er zoal besproken en beslo-
ten wordt in het Parochieverband Zaan-
streek. 

Namens de leden van het parochieteam, 
Peggy Alting Siberg
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W O O R D D I E N S T G R O E P  

Graag stel ik mij aan u voor… 

Goedendag allemaal, graag stel ik mij per-
soonlijk voor aan u door dit bericht in de 
PM. 
Mijn naam is Margret Dijkstra, geboren als 
Berkhout als eerste dochter van twee doch-
ters van Piet Berkhout en Annie Jonkman. 
Sinds 1979 woon ik in Wormer en voel mij 
welkom en thuis in de Maria Magdalena Pa-
rochie.  
Mijn ouders hebben hier in Wormer een vis-
handel gehad nadat de familie Bakker er-
mee stopte. 
Toen mijn vader overleed heeft mijn moeder 
nog 1 jaar de viszaak geprobeerd te runnen, 
maar dat viel niet mee met twee puberdoch-
ters en een niet zo heel sterke gezondheid.  
Oorspronkelijk was mijn moeder non net als 
één van haar zussen, waar ik naar ver-
noemd ben.  
Mijn moeder mocht vanwege gezondheids-
redenen uittreden uit het klooster en kwam 
bij één van haar zussen in huis om te hel-
pen daar waar nodig. 
Na een paar jaar ontmoette zij bij haar zus 
in huis ene Piet Berkhout uit de Rijp en zo is 
mijn geschiedenis begonnen.  
Mijn vader Piet Berkhout is een broer van 
pastoor Jan Berkhout, die bekend is gewor-
den door zijn inzet in Volendam ten tijde van 
de Nieuwjaarsbrand in Café De Hemel van 
2000 op 2001. 
U begrijpt zeker wel dat geloof in God en 
Jezus als een rode draad door mijn leven 
loopt. 
Mijn man en ik zijn gezegend met 4 kin-
deren, die we zo veel mogelijk meegeven, 
maar ook heel vrij laten, zodat ze zelf kun-
nen ontdekken wat bij ze past en waar zij 
zich gelukkig bij voelen. 
Sinds 2014 ben ik bij het koor All Ages ko-
men zingen als alt, omdat mijn koor “Ge-

mengde Zangvereniging Harmonie” ging 
stoppen na 101 jaar bestaan te hebben.  
Ook notuleer ik sinds 2014 voor de kerk 
OCL vergaderingen en indien gewenst ande-
re overleggen zoals kostersoverleg en 
avondwake- en uitvaartgroep. 
In 2016 ben ik begonnen met de 2 jaar du-
rende cursus “Op reis door het Land van 
Geloven” als basis voor mijn werkzaamhe-
den in de kerk. 
In november 2018 heeft het koor All Ages 
een themaviering gemaakt en uitgevoerd. Ik 
mocht helpen met de uitvoering en 2 lezin-
gen voorlezen. Zo ontdekte men dat ik een 
prettige stem heb om naar te luisteren en 
ikzelf dat ik het een geweldig voorrecht vind 
om het te mogen doen. 
Met Sinterklaas 2018 kreeg ik een ketting in 
een doosje met een persoonlijke brief van 
de bisschop Sint Nicolaas. De boodschap 
luidde: ”draag deze ketting wanneer je het 
woord van de Heer uitspreekt”. Ik zie het 
dus als een soort ambtsketting.  
Sinds januari 2019 ben ik toegetreden tot de 
Woorddienstgroep en mag ik mij samen met 
de andere van de groep buigen over de tek-
sten, lezingen en thema’s en zo samen een 
viering maken. We noemen zo’n viering “een 
dienst onder leiding van een parochiaan”.  
Ik vond het een voorrecht om mijn debuut te 
hebben op de eerste zondag na Pasen, Be-
loken Pasen genoemd. De belangrijkste 
week van het jaar. De overwinning van 
Christus op de dood. 
Uiteraard hoop ik u regelmatig te mogen 
ontmoeten in de kerk en/of ’t Achterschip. 
Dat het zo zijn mag. 
 

Met hartelijke groet, 
Margret Dijkstra

 
 
 
 

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

Zondag 30 juni, 10.00 uur 

Dit wordt een mooie gezamenlijke viering zo 
vlak voor de zomerperiode. 
Bart Vijfvinkel verzorgt de verkondiging; Ben 
de Boer is liturg. 
 
 

Met muzikale medewerking van het Noord-
Hollands Byzantijns Kerkkoor. 
We zien u graag! 

Ellen Meijer
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S L O T V I E R I N G  

Opmaat naar de zomervakantie 

Op 23 juni sluiten we het werkjaar af met 
de slotviering. De Pastoraatsgroep heeft 
er een passende viering voor gemaakt. 
Samen met pastor Matthé Bruijns en het 
Caeciliakoor zullen we de zomer vrolijk 
inluiden. Na de viering kunnen we elkaar 
-zowel de blijvers als de vakantiegan-

gers- tijdens de koffie in Het Achterschip 
een fijne zomer toewensen.  
 
En mochten we elkaar mislopen, dan bij 
deze: FIJNE ZOMER! 

Ellen Meijer

 
 
 

S R I  L A N K A  

Reisverslag 

Het was een zeer geslaagde reis.  
Nadat we thuis kwamen hoorden we van 
de bomaanslagen in hotels en - vanwege 
Pasen - volle kerken. Dat is heel erg voor 
het land dat na de Tamil-oorlog met de 
opbouw was begonnen. Er was na zoveel 
jaren VREDE. We hopen dat de rust te-
rugkeert. 
In overleg met dokter Dimuth Ponweera 
van het base hospital in Marawila is het 
volgende gekocht: rolstoelen, beddenla-
kens, materiaal om operatiehanddoeken 
van te maken, computer, operatie-
brancards. 
Voor diverse gezinnen: plavuizen gelegd 
in kamertje, voor een maand eten ge-
kocht en matrassen met lakens en slo-
pen. 

Voor een bejaardenhuis in het binnen-
land: voor twee maanden voedsel ge-
kocht, een waterpomphuisje gerealiseerd, 
incontinentiemateriaal aangeschaft.  
Voor een school in pamanugama worden 
schommels gemaakt. 
We hebben met uw donaties weer veel 
kunnen kopen voor de mensen in Sri 
Lanka. Zij zijn u daar heel dankbaar voor.  
We hebben twintig jaar lang uw giften 
met veel liefde mee mogen nemen naar 
Sri Lanka. Door de jaren hebben we veel 
kunnen realiseren  
Heel veel dank voor het vertrouwen dat u 
ons geeft om dat waar te maken in ONS 
SRI LANKA. 

Cees en Tineke de Best

 
 
 
 
 
 

Z O M E R K O O R  

Zing mee in de maanden juli en augustus 

Aan alle zangers en zangeressen van 
onze parochie: ZING MEE IN HET 
ZOMERKOOR. 
In de maanden juli en augustus zingt het 
zomerkoor elke zondag om 10.00 uur. U 
wordt van harte uitgenodigd om mee te 

zingen in het koor. Je kunt een enkele 
keer komen, of elke week. Op zondag 7 
juli is de eerste keer. 
De muziekmappen liggen klaar!  
 

Ellen Meijer
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K O P I J  V O L G E N D E  P M  

Inleveren uiterlijk zondag 30 juni a.s. 

Graag een oproep aan iedereen die kopij 
aan gaat leveren voor de volgende PM. 
In verband met vakantie vragen wij u om  
dit uiterlijk een week eerder – vòòr 30 ju-
ni a.s. – te doen dan in voorgaande PM’s 

staat.  
Bedankt voor uw begrip. 

Namens de redactie, 
Jolanda Boon 

 
 
 

K I N D E R N E V E N V I E R I N G  

Vaderdag 

Op 16 juni, op vaderdag, is er weer een 
Kindernevenviering. De zondag na Pink-
steren wordt het feest van de Heilige 
Drie-eenheid gevierd. We zien de meer-
dere kanten van God en gaan met de 
kinderen kijken welke kanten een vader 
allemaal heeft. Natuurlijk maken we nog 
iets met de kinderen voor de papa’s zo-
dat de vaders in het zonnetje worden ge-
zet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

V O R M S E L  

Viering vrijdag 21 juni a.s. 

Dit voorjaar is er weer een voorbereiding 
op het Vormsel geweest. Afwisselend in 
Wormer en de Jozefparochie, plaats waar 
de meeste van de acht deelnemers uit 
vandaan kwamen, hebben de bijeenkom-
sten plaats gevonden. We hebben gesp-
roken, nagedacht en gewerkt met de 
thema’s: wat is geloven voor jou, symbo-
len, verhalen rond de Goede Week, bid-
den, sacramenten, wie zijn de parochie-
gemeenschap, Pinksteren. Een proces 
van een aantal bijeenkomsten die leidt 
naar de vraag: en wil ik gevormd worden. 
Vormen in een proces van ontwikkeling 
waarin je mag ervaren dat je die weg niet 
alleen gaat, dat er een gemeenschap om 
je heen is en dat de Geest van God daar-
in bij je is. 

Namen van deze jongeren uit Krom-
menie, Wormerveer, Jozef Zaandam en 
Wormer zijn nog niet bekend omdat in de 
laatste bijeenkomsten de vraag naar het 
Vormsel wordt gesteld. 
Dank aan de werkgroep bestaande uit 
Angelique Kerkhoff, Frans Hofstra, Nico 
Kerssens en Matthé Bruijns. 
Op vrijdag 21 juni om 19.30 uur zal De-
ken T. Cassee het Heilig Vormsel toedie-
nen in de kerk van Maria Magdalena in 
Wormer. Het koor All Ages zal daarbij 
zingen. Ook al is deze viering niet in het 
weekend. Een ieder is van harte uitgeno-
digd om de gemeenschap te vertegen-
woordigen. 
 

Matthé Bruijns 
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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 4 
Nr 5 
 

30 juni 
25 aug 

17 juli – 4 sept 
4 sept - ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graag in verband met vakantie kopij 
vóór 30 juni a.s. inleveren. 

 
 

Bedankt 
Dank voor de Gesprekken bij de koffie  
Onder de bezielende leiding van Ben 
Commandeur wordt al geruime tijd het 
“Gesprek bij de koffie” gevoerd. 
Aan de orde zijn onder anderen geweest 
“Laudato Si”, het verhaal van paus 
Fransciscus over de “Verdeling van we l-
vaart, natuurbehoud, consumptiemaat-
schappij”. Vervolgens hebben de “Bijbel 
en het Jodendom” als leidraad gediend.  
Ben, als deskundige maakte jij het “op-
zetje!” Wij danken Ben voor het vele werk 
en de plezierige leiding. 
 
 
Op 5 september a.s. wordt het “Gesprek 
bij de koffie” voortgezet met als onder-
werp de “Brieven van Paulus”.  

Annette Derijcke 
Emmy de Ridder

 
 
 
 

R O O S T E R S  

Mei 
Donderdag 30 mei   10.00 uur   Caeciliakoor 
Hemelvaartsdag 
 

Woord- en communieviering 
Voorganger: Diaken S. Baars 
 

Deurcollecte: Kosten toerustingscursus 

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

 

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 
Kees Bentvelzen 

 

  



16 

Graag i.v.m. vakantie kopij vóór 30 juni a.s. inleveren.               PM 46
e
 jaargang no.3: 29 mei – 17 juli 2019 

R O O S T E R S  

Juni 
Zondag 9 juni   10.00 uur   Caeciliakoor 
Pinksteren 
 

 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastor F. Bunschoten 
 
Collecte: Week Nederlandse Missionaris 

Herman Meijer 
Nico Witteveen 
overleden familie Witteveen-Schavemaker 
Theo Helmerhorst, Wil Helmerhorst-Klos  
Theo Hooft 
Aad Rozemeijer 
Ouders Bentvelzen-Mijne 
Netty Sjouw-Peters 
Zita Bentvelzen-Dopstra 
Jaap en Carla de Vos 
Jan van Steen 
Piet Heijne en overleden familieleden 

Dinsdag 11 juni   16.30 uur   Torenerf 
Voorganger: dhr. Willem van den Berg 

 

Zondag 16 juni   10.00 uur   All Ages 
H. Drie-eenheid 
 
Vaderdag 
 
Viering onder leiding van een parochiaan 
Kindernevenviering 
 

 

 
Deurcollecte: PM 

Dick Bakker en Aad 
Nico Witteveen 
Overleden familie Witteveen-Schavemaker 
Ouders Boerlage-Piet 
Jan en Gré Konijn-Boerlage 
Ben Schipper 
Arnold van Diepen 
Henk Betjes 
Ouders Betjes-Randshuizen 
Annie Butter-Betjes 
Bertus Betjes en Jan Betjes 
Ouders van ’t Ent-Duijn 
Truus en Agaath 
Jaap Zijp, Annie Zijp-Graas 
Harry Hanou 
Pastor Jaap Jonker 
Henk Mak 
Piet Sombroek 
Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes 
Nel Woestenburg-Korver 
Voor de vaders 

Vrijdag 21 juni   19.30 uur   All Ages 
Voorgangers: Deken T. Cassee 
………………..Pastor M. Bruijns 

Vormselviering 
Voor onze Vormelingen 

en hun familieleden 

Zondag 23 juni   10.00 uur   Caeciliakoor  
Sacramentszondag 
 
Slotviering 
 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor M. Bruijns 
 

 

 

 
Deurcollecte: Orgelfonds 

Barend Blom 
Jaap Hoek 
Gerhard Holtman 
Ouders Bentvelzen-Mijne 
Netty Sjouw-Peters 
Zita Bentvelzen-Dopstra 
Piet Heijne en overleden familieleden 
Bets van der Pal-Oudt 
Lenie Butter-Konijn 
Noby Warbout-Willems 
Margaretha Leliveld 
Piet Heijne en overleden familieleden 
Ria Bien-Mak 
Ria Meijer-Zuidinga 
Bertus Grandiek 
Ouders Rozemeijer-Luttikhuizen 
Theo Hooft 
Tine Meijjer-Vermeulen 
Cees Vermeulen 
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R O O S T E R S  

Juni 
Dinsdag 25 juni   16.30 uur   Torenerf 
Voorganger: Ben Commandeur/Gré Floore 

 

 

Zondag 30 juni   10.00 uur   Jisp 
Oecumenische viering 
 
Voorgangers: Bart Vijfwinkel 
                    Ds. B. de Boer 

 
Maria Magdalena kerk gesloten 

Viering in de Jisperkerk 

 

Juli 
Zondag 7 juli   10.00 uur   Zomerkoor  
14e zondag door het jaar 
 
Viering onder leiding van een parochiaan 
 
Deurcollecte: Kosten eredienst 

Jan Duin 
Dick Bakker en Aad 
Cas van ’t Hoff 
Ouders Willems-ouders Martens 
Kees Bentvelzen 
Kees Mooij 
Jan van Steen 
Bets van der Pal-Oudt 
Riek de Leeuw-Boon 
Gre Breeuwer-Noom 

Dinsdag 9 juli   16.30 uur   Torenerf 
Voorganger: dhr. Klaas Booij 

 

Zondag 14 juli   10.00 uur   Zomerkoor 
15e zondag door het jaar 
 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastor F. Bunschoten 
 
Deurcollecte: Kosten Toerustingskosten  

Kees Al 
Overleden ouders Neeft-Westra en Wim 
Gerard Heinen 
Jaap en Carla de Vos 
Overleden familie Willems 
Toni Piet-Beerlink 
Tiny Goedhart 
Piet Sombroek 
Nel Mooij 

Zondag 21 juli   10.00 uur   Zomerkoor 
16e zondag door het jaar 
Feest van Maria Magdalena 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: pastor R. Casalod 
 
Deurcollecte: PM 

Jaardienst Cees Meijer 
Cor van Diepen 
Theo Hooft 
Gerard van der Pal 
Gerhard Holtman 
Noby Warbout-Willems 
Piet Heijne en overleden familieleden 
Ria Bien-Mak 
Vroni Rood 

dinsdag   16.30 uur   Torenerf 
Voorganger: dhr. Willem van den Berg 

 

Zondag 28 juli   10.00 uur   Zomerkoor 
17e zondag door het jaar 
 
Viering onder leiding van een parochiaan 
 
Deurcollecte: Orgelfonds 

Jaardienst Ans Westra-Barlage 
Ouders Bentvelzen-Mijne 
Netty Sjouw-Peters 
Zita Bentvelzen-Dopstra 
Lenie Butter-Konijn 
Rie Hooijschuur-Grandiek 
Margaretha Leliveld 
Jeannette Videler-van der Bijl 
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R O O S T E R S  
 

Datum Kosters Lezers en lezeressen   Koffie-schenkers 

Do. 30 mei Hemelvaart  
C. van Vliet 6425539 

Ton van Overbeek  

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

Zo 9 juni P. van Diepen 6421282 Frans Hofstra T. Heine en T. de Best 

Zo 16 juni K. Bank 0652408011 Liesbeth Patist C. Korver en I. Korver 

Vr 21 juni  eigen lezers  

Zo 23 juni C van Vliet 6425539 eigen lezers R. Noom en J. Vreeswijk 

Zo 30 juni  Oecumenische viering 
Jisp 

eigen lezers, Jisp  

Zo 7 juli P. van Diepen 6421282 Kirsten Vredevoort L. Konijn en J. Bank 

Zo 14 juli P. Kramer 6427234 George Kristians 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 
31-05 A. v. Diepen en G. Meijer 

07-06 M. Hooijschuur en T. Heine (Pink-
ster) 

14-06 T.v.Haaster en T. Koelemeijer  

21-06 A. Oudejans 

28-06 A. v. Diepen en G. Meijer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkwerk(st)ers 
Groep A: Do. 13 juni om 13.30 uur 
Corrie Schavemaker 
Henny van Druten 
Tiny van Vliet 
Cor Bijvoet 
Jaap Conijn 
Tineke Schuitemaker 
Ina van Kleef 
Tiny van Diepen 
 
 
Groep B: Do. 11 juli om 13.30 
Frans Dijkstra 
Hetty Dijkstra 
Suze Korver 
Erica Feenstra 
Jan Selie 
Wil Keijer 
Jaap Braan 
Dea Schoenmaker 
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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 2 jun E. de Metter 6423700 

Zo 9 jun Mw. B. vd Berk 6421417 
Zo 16 jun Mw. L. Hazes 06-27266292 

Zo 23 jun Mw. T. de Best  6427270 

Zo 30 jun 
Oec.viering JISP 

Mw. A. Oudejans 6423388 

Zo 7 jul Dhr. H. Beenen 6423458 

Zo 14 jul E. de Metter 6423700 

Zo 21 jul Mw. B. vd Berk 6421417 

 
 
 
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 2 jun Fam de Graaf 06-12520978 

Zo 9 jun Dhr. F. Hofstra 6423557 
Zo 16 jun Mw. K. Vredevoort 6423273 

Zo 23 jun Dhr. Th. van Putten 6421501 

Zo 30 jun 
Oec.viering JISP 

Dhr. H. Kleij 06-51348236 

Zo 7 jul Dhr. A. Korver 06-20969305 

Zo 14 jul Dhr. F. Hofstra 6423557 

Zo 21 jul Dhr. Th. van Putten 6421501 

 
 
 
Mw. R. van Hoff, Koningsvarenstraat 282 (flat, tel. 6421007)  ; 
mw. G. Rozemeijer, Mariastraat 6 (6424144) en mevr. J. Hoek Torenplein 27 (642 3319) 
 
Attentie: Mevrouw Hoek gaat tot nader bericht NIET mee! 
 

Zo 2 jun Mw. R. Noom 6423504 

Zo 9 jun Mw. P. Tuijn 0610875339 
Zo 16 jun Dhr. G. Kristians 6423408 

Zo 23 jun Mw. M. van Zanten 6424325 

Zo 30 jun 
Oec.viering JISP 

Mw. J. Vermeulen 6421573 

Zo 7 jul Mw. R. Noom 6423504 

Zo 14 jul Mw. P. Tuijn 0610875339 

Zo 21 jul Dhr. G. Kristians 6423408 
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W E R K G R O E P E N / C O M M I S S I E S / O V E R I G E N

 

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

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

Koor All Ages: 
: allages@live.nl 
 

St. Caeciliakoor: 
mw. Attie Heijne-van Klooster, 
Dorpsstraat 306,  6423976 
: a.heijne-vanklooster@quicknet.nl 
 

Maria Magdalenakoor:   
Mw. Bep van Overbeek-de Leeuw,  
Oosteinde 61,  6421324 
mw. Attie Heijne-van Klooster,  
Dorpsstraat 306,  6423976 
 

Kosters:  
dhr. Paul Kramer,  6427234 
 

Lezers:  
Mw. Annelies van Rooijen,  6424047 
 

Koffieschenkers:  
mw. Trees Walta,  6421616 
 
Weekendautorijders:  
mw. F. Kramer,  6427234 
 

Kerkwerken:  
mw. Corrie Schavemaker-Conijn  
Kollergang 2,  6424836 
 

Communiekatechese:  
mw. Kirsten Vredevoort-van Putten,  
 6423273, 
: kirsten.vredevoort@gmail.com 
 

Woorddienstgroep:  
dhr. Ben Commandeur,  
Koningsvarenstraat 194,  6425356 

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

Onderhoudsgroep (woensdagmorgen):  
dhr. Nico Kenter,  6423241 
 

Stuurgroep Vorming en toerusting:  
Mw. Liesbeth Patist-Dupon  
Roerdompstr 6,  6421111 
 

Parochie-administratie:  
mw. Corrie Schavemaker-Conijn  
Kollergang 2,  6424836 
 

Caritas IPCI Zaanstreek: 

dhr. Gerard Schavemaker, secretaris 
Kollergang 2,  6424836  
secretaris@ipci-zaanstreek.nl 
Caritas Maria Magdalena Wormer: 
mw. Patricia Beenen-Schlatmann 
Oosteinde 59,  6423458 
: patriciabeenen@zonnet.nl 
 

Seniorenbond KBO:  
dhr. Gerard Commandeur (secretaris)  
Koningsvarenstraat 194, 6425356 
 

Zonnebloem:  
dhr. Piet Jongh 
Wollegrasstraat 27,  6425276 
 

Kookgroep ’t Klepeltje: 
mw. Leny Wagenaar 
Mariastraat 26,  6703469 
 

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

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

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

