
P.M.
(Parochiële mededelingen)

Maria Magdalena Parochie
Wormer

15 september om 10.00 uur Startviering

17 juli – 4 september 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: mw. Peggy Alting Siberg,

Haremakers 24,  6425977
Wnd-voorzitter: dhr. Ton van Overbeek, Oosteinde 61,  6421324
Penningmeester: dhr. Cor Bijvoet, 

Oosteinde 11, ( 6423130 / 06-14443154
Secretariaat: vacature
Lid:                 dhr. Martin van Druten, 

Talingstraat 17,( 6423269

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

      Roerdompstr 6, ( 6421111
Lid:       mw. Kirsten Vredevoort,

      Lisboa 40, ( 6423273

KERKBESTUUR  PAROCHIEVERBAND  ZAANSTREEK    
Voorzitter: dhr. pastoor Floris Bunschoten
Vice-voorzitter: dhr. Jeroen Hoekstra, diaken
Penningmeester: dhr. Ton Reijns
Secretaris: dhr. Martin Hijne
via email bereikbaar: kerkbestuur.pvz@gmail.com

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

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

Contactpersoon drukkerij: dhr. Gerard Commandeur, Koningsvarenstraat 194, ( 6425356

U kunt uw bijdrage o v.v. vrijwillige kerkbijdrage of bijdrage misintenties storten op:
Misintenties: INGrekening NL57 INGB 0000 0517 62 t.n.v. Par. Maria Magdalena (rk kerkbestuur) te Wormer.

http://www.mariamagdalenawormer.nl/
mailto:petrusvis@planet.nl
mailto:petrusvis@planet.nl


Kerkbijdragen: INGrekening NL68 INGB 0001 9753 65 t.n.v. RK Kerkbestuur Algemene Kerkbijdragen te Wormer 

Kopij voor de periode  4 september – 23 oktober 2019 uiterlijk  25 augustus 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.

mailto:redactie.pm.mm@gmail.nl


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

Maria Magdalena

In onze parochieregio zijn twee kerken naar Maria 
Magdalena vernoemd, twee kerken die op enkele 
kilometers afstand van elkaar liggen. Vanuit Wormer
zie je de kerktoren van de Maria Magdalena kerk in 
’t Kalf. 

Zou er een reden zijn, om twee kerken die zo dicht 
bij elkaar liggen naar haar te vernoemen? Wie het 
weet mag het zeggen.

In de Bijbel wordt Maria enkele keren bij naam 
genoemd. Maria uit Magdala, een plaats aan de 
westoever van het meer van Galilea, ten zuiden van 
Kafarnaüm. De Evangelist Lucas noemt haar in zijn 
evangelieverhaal (8,2). Een groep vrouwen volgt 
Jezus, onder hen is Maria. Vervolgens schrijft Lucas
dat uit haar zeven duivels zijn gedreven. Over wat er
precies gebeurd is en waarom, wordt niet 
geschreven. 

Deze opmerking van Lucas, van de zeven duivels, is
voer voor allerlei speculaties. Wat zou er aan de 
hand zijn geweest? Er wordt over haar gezegd dat 
zij veel heeft gezondigd. Was zij bezeten? Of 
misschien wel een prostituee? 

Als die speculaties hebben in de loop der tijd 
letterlijk en figuurlijk een beeld van haar gevormd. 
Ze wordt afgebeeld als een onverzorgde vrouw met 
verwarde haren. 

Er mag dan wel veel gespeculeerd worden over 
haar verleden. Lucas en de andere evangelisten 
kijken meer naar haar toekomst: Maria is bevrijd van
het verleden. Op paasmorgen is zij de eerste die 
van de verrijzenis zal getuigen, de eerste ook die de 
verrezen Jezus zal zien.

Wat met Maria Magdalena wordt gedaan, gebeurt 
nu nog steeds. Het is gemakkelijk om op het 
verleden te blijven wijzen. Het is gemakkelijk om op 
fouten terug te komen. Het is dan alsof je mensen 
zoals Maria weer terugduwt in het verleden. 

Na alles wat er gebeurd is, is het beter om te kijken 
naar haar toekomst. 

                                                                                    

Op 22 juli wordt haar feestdag gevierd. Een feest 
voor iedereen die zich bevrijd voelt van het verleden 
en naar de toekomst kijkt. Een feest voor iedereen, 
die net zoals zij getuigt van de bevrijdende 
boodschap van de verrijzenis.

Kapelaan Nico Kerssens
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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

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

Samenvatting bestuursvergadering 25 juni jl.

PASTORAAL

In  de  Maria  Magdalenakerk  en  de
Bonifatius  zijn  kortgeleden  15  jongeren
gevormd.  We hopen  dat  ze  een  mooie
en gezegende toekomst tegemoet gaan.
Kapelaan  Nico  Kerssens  woont
inmiddels in de pastorie van Wormer. Er
wordt  in  de  pastorie  nog  hard  gewerkt
aan het interieur. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Beleidsnotitie van de parochies van
Zuid  en  het  Huishoudelijk  Reglement
van  Noord  zijn  samengevoegd  en
geüpdatet  tot  een  gezamenlijk  stuk.  In
het  reglement staat  beschreven hoe de
verhoudingen  en  de
verantwoordelijkheden  van  het  bestuur
en de lokale parochieraden zijn.
De  concept  versie  van  het  nieuwe
Huishoudelijk  Reglement  zal  nu  eerst
worden  aangeboden  en  besproken
binnen  de  parochieraden  c.q.
parochieteams.  De  verbeterpunten  die
daaruit  voortkomen  worden  in  de
volgende  bestuursvergadering
besproken.

KERKENVISIE: 
Dit  betreft  de  pilot  van  de  gemeente
Zaanstad  om  te  komen  tot  een  visie
over hoe om te gaan met het onroerend
kerkelijk erfgoed. Een werkgroep van de
gemeente  Zaanstad  heeft  hiervoor  een
grote vragenlijst  opgesteld.  Het  Bisdom
heeft  duidelijk  uitleg  gegeven  over  hoe
om te  gaan met  bepaalde informatie  in
deze  en  waarom  dit  belangrijk  is.  Het
betreft dan specifieke informatie die van
invloed  kan  zijn  op  de  economische
waarde van kerkgebouwen.

RISICO INVENTARISATIE

Deze  is  nu  helemaal  klaar  en  in  z’n
geheel naar het bisdom verzonden.

VERKOOP

De  biedingen  op  de  kerk  van  de
Martelaren  in  Koog  aan  de  Zaan  zijn
inmiddels  bekend.  Binnen  de
parochieraad  van  de  Martelaren  zijn
deze in  een overleg  met  pastoor  Floris
en  pastor  Matthé  besproken.  Hieruit  is
een 
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advies  gevormd  dat  naar  de
bestuursleden  is  gestuurd.  Het  bestuur
heeft  dit  advies overgenomen. Er wordt
nu  door  de  notaris  een  concept
koopcontract  opgesteld  met  de
betreffende koper.
Voor  de  verkoop  van  de  kerk  van  de
OLV- Geboorte parochie in Wormerveer
zijn  inmiddels  twee  kijkdagen  geweest.
Op  5  juli  is  de  sluitingsdag  van  de
biedingen. 

COMMUNICATIE

In  de  huidige  situatie  zijn  in  het
kerkbestuur  een  aantal  parochies  niet

door een parochiaan vertegenwoordigd.
Voor  de  uitwisseling  van  informatie  is
het daarom extra belangrijk dat één van
de  pastores  uitgenodigd  wordt  voor  de
vergaderingen  van  de  parochieraden
c.q.  parochieteams.  Gelukkig  was  er
deze  keer  wel  een  interim-
vertegenwoordiging uit Wormer.
Op  1  oktober  is  een  gezamenlijke
bijeenkomst  van  het  bestuur  met  de
parochieraden,  parochieteams,  en  de
pastores van de regio. 

Namens het bestuur,
Marga Breed

I N G E K O M E N

Wees een oor dat luistert!

‘Wat  de  wijze  voor  zichzelf  wenst  is
een oor dat luistert!’ luidt een spreuk,
die  ons  wordt  toegeroepen  uit  het
bijbelboek  de  Wijsheid  van  Jezus
Sirach (3,29). Wijs worden: dat willen
we wel!  Dus open die  oren! Maar zo
eenvoudig  is  het  niet.  Wat  het
betekent  om  je  oren  te  gebruiken
leren  wij  allereerst  van  God.  In  het
boek Exodus (2,23-25) horen wij: 
‘De  Israëlieten  gingen  nog  altijd
onder  dwangarbeid  gebukt.  Ze
klaagden  luid  en  hun  hulpgeroep
steeg op naar  God.  God hoorde hun
jammerkreten  ...Hij  zag  hoe  de
Israëlieten  moesten  lijden  en  trok
zich hun lot aan’.
Wat  horen  wij?  God  hoort  het
hulpgeroep  en  dit  horen  wordt  door
Hem omgezet in bevrijdend handelen.
Daarnaast  betekent  horen
tegelijkertijd  ook  zien.  Ook  dat  leren
wij  van  God:  Hij  zág  hoe  de
Israëlieten moesten lijden! 
God  heeft  een  open  oor.  Ook  wij
moeten – Hem achterna – onze oren
openen. Het oor dat zich opent, is de
mens die zich opent voor God en dus
voor zijn medemens. Het oor dat zich

afsluit  slaat op de mens die van God
niet wil horen en dus ook niet van zijn
medemens.  Wie  doof  is  of  zich  doof
houdt  hoort  dus  niet  het  bevrijdend
woord van God.
‘Leuk  hoor’,  mompelt  iemand.  ‘Ik
word  zo  doof  als  een  kwartel.  Gaat
het  woord  van  God  nu  aan  mij
voorbij,  mag ik  niet  meer  meedoen?’
Wees gerust, het gaat er niet om of je
gehoororgaan  functioneert.  Als  dat
niet zo is kun je er niks aan doen. De
bijbel  leert ons dat je heel goed kunt
horen  ook  al  heb  je  een
gehoorapparaat.  Neem  nu  Jacob
Zeeman zaliger  gedachtenis.  Hij  was
zo doof als wat en zat in de kerk altijd
op de eerste rij om maar geen woord
te  hoeven  missen.  Hij  keek  de
woorden bijna uit  je mond en was zo
een  uiterst  aandachtige  kerkganger.
Het  gehoorde  woord  zong  hij
vervolgens  vol  enthousiasme  uit.
Maar  ja,  omdat  hij  zo doof  was,  was
het  niet  altijd  even zuiver  en precies
in  de  maat.  Dat  vergaven  we  hem
echter graag en het is mij  veel liever
dan  wanneer  een  prachtig  zingende
soliste  de  kerkgangers  in  feite  de
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mond snoert. Het verhaal is daarmee
niet  af.  Jacob  Zeeman  was  in  het
dagelijks  leven  een  goed  mens.  Zijn
handen  deden  wat  zij  vonden  om te
doen voor de mensen om hem heen.
Ook al was Jacob zo doof als wat, hij
kon dus uitstekend horen! 

Een kerk met een goede akoestiek is
prachtig,  maar  belangrijker  is  de
vraag:  doen de mensen in  de  dagen
na  de  viering  ook  wat  ze  gehoord
hebben?  Akoestiek  komt  immers  van
het Griekse werkwoord akoe-oo dat in
het Nieuwe Testament, waar het veel
voorkomt,  goed  horen,  begrijpen
betekent.  Oftewel:  horen  in  de
letterlijke  zin  van  ‘ik  kan  het  goed
verstaan’, is niet genoeg. Horen krijgt
altijd  een  vervolg  in  het  doen  van
Gods  woord.  Of  we  goed  gehoord
hebben, of de akoestiek ècht goed is,
zal  blijken  uit  onze  daden  door  de
week.  Dan  zal  duidelijk  mogen
worden  of  we  wijze  en  verstandige
mensen zijn.
Als je mensen nabij wilt zijn, dan gaat

het allereerst niet om de woorden die
je  spreekt  maar  of  je  goed  kunt
luisteren.  Of  je  een  en  al  oor  bent.
Dat  betekent nu ook weer niet  dat je
hoeft  te  volstaan  met  ja,  nee  en
ahum. Je mag op een goed gekozen
moment  natuurlijk  van  je
betrokkenheid  en  mededogen
getuigen.  En  uiteindelijk  mag  je  ook
spreken  over  de  goedheid  van  God,
zijn  vergevingsgezindheid  en  zijn
trouw  aan  mensen,  vooral  aan
mensen in nood. 
Of je werkelijk de ander in jouw horen
nabij  bent  zal  nadien  moeten  blijken
uit:  heb  je  hem  of  haar  trouw
bezocht?  Heb  je  getracht  een  eindje
mee  te  lopen?  Niet  aan  hun  lot
overgelaten? 
Een  versregel  uit  een  openingslied
vat het helder samen:

Als tegenstem klinkt hier Uw Woord,
zo dwars en dikwijls ongehoord.
Doe alle oren opengaan
om met ons hart U te verstaan!

Ko Schuurmans, pastor
V O O R  J O N G  E N  O U D ( E R )

Het begint klein …

Jezus  liep  met  zijn  leerlingen  te
wandelen. Ze kwamen bij een plek waar
mensen  groentetuinen  hadden
aangelegd.

In  een  van  de  tuinen  stond  een  grote
struik.  ‘Mooi,  hè,’ zei  Jezus.  ‘Enig  idee
wat voor struik dat is?’

‘Een  mosterdstruik!’  riepen  ze  in  koor.
Makkelijke  vraag,  die  struiken  stonden
overal, vooral in het gebied waar ze zelf
woonden.  Ze  gaven  piepkleine  zwarte
zaadjes.  Die  gingen  als  smaakmakers
bij  de  groente  die  de  mensen  toen
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inmaakten.  Inmaken  is  groente
luchtdicht in potten stoppen zodat je die
kan bewaren. 

‘Als ik ziek was, verstopte mijn moeder
altijd  een  mosterdzaadje  in  mijn  eten.
Dan  dacht  ze  dat  ik  sneller  beter  zou
worden’, zei Petrus.

‘Dat is ook echt zo,’ wist Jacobus.

‘Mooie struik, vinden jullie niet?”

‘Er  zijn  veel  grotere  dan  deze,’  zei
Petrus, ‘wel  twee keer zo groot als een
mens!’

‘Precies, daar wilde ik het over hebben.
Leg  wat  van  die  zwarte  zaadjes  op  je
hand en kijk eens goed’

Jezus strooide wat mosterdzaad op hun
handen.

‘Piepklein,  maar  wat  een  grote  struik
kan er uit  groeien. Veel groter dan veel
andere struiken!’
‘Daar  moet  je  wel  geduld voor  hebben.
Het duurt jaren voor je zo’n grote struik
hebt..’ zeiden de leerlingen.

‘Ja,  maar  het  begint  met  zo’n
minikorreltje!’ 

‘Waarom  hebben  we  het  hierover?’
vroeg een van de leerlingen.

‘Nou’,  zei  Jezus,  ‘zo  gaat  het  ook  met
het geloof. Ook dat begint klein, bij  een
paar  mensen.  Maar  het  maakt  grote
dingen  mogelijk.  Het  geloof  maakt  dat
het  anders  kan  toegaan  in  de  wereld
dan nu gebeurt’.

(vrij  naar  Trefwoord  bovenbouw  2009-
2010/4)

Wees dus nooit moedeloos als je iets
wil veranderen in de wereld. 
Ben je bijvoorbeeld ongerust over de
“plastic  soep”? Praat  met  je  ouders,
ruim zelf plastic op, op het strand, in
het park en op het speelplein. 
Als  iedereen  drie  stuks  zwerfafval
per  dag  opraapt,  wordt  het  echt
schoon! 
Je  kan  als  klein  mens  verschil
maken, dat wilde Jezus vertellen met
het mosterdzaadje!

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

Za 20 juli Woord-Communie
K. Schuurmans
samenzang

Zo 21 juli
16e zond

Woord-Communie
T.  Molenaar

Woord-Communie
K. Schuurmans

Woord-Communie
Ria Casalod
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dh jaar samenzang Koor St. Caecilia Zomerkoor

Za 27 juli Eucharistie 
G. Noom
samenzang

Zo 28 juli
17e zond
dh jaar

Eucharistie  
N. Kerssens
samenzang

Woord-Communie
S. Baars
Rotsvast

DOP viering
Zomerkoor

Za 3 aug. Woord-Communie
T. Molenaar
samenzang

Zo 4 aug.
18ezond
dh jaar

Woord-Communie
K. Schuurmans
samenzang

Woord-Communie
M. Bruijns
St. Caecilia

Woord-Communie
T. Molenaar
Zomerkoor

Za 10 aug. Eucharistie
G. Noom
Rotsvast

Zo 11 aug.
19ezond
dh jaar

Woord-Communie
M. Bruijns
Samenzang

Eucharistie
N. Kerssens
St. Caecilia

Woord-Communie
T. Molenaar
Zomerkoor

Za 17 aug. Woord-Communie
M. Bruijns
samenzang

Zo  18  aug.
Maria Hemel-
vaart

Woord-Communie
S. Baars
samenzang

DOP viering
Parochianen
St. Caecilia

DOP viering
Zomerkoor

Za 24 aug. Woord-Communie
M. Bruijns
samenzang

Zo  25  aug.
21e zon
dh jaar

Woord-Communie
A. Dijkers
samenzang

Woord-Communie
M. Bruijns
Rotsvast

Eucharistie
F. Bunschoten
Zomerkoor

Za 31 aug. Woord-Communie
M. Bruijns
samenzang

Zo  1  sept.
22e zon
dh jaar

Woord-Communie
T.  Molenaar
samenzang

Woord-Communie
K. Schuurmans
St. Caecilia

Woord-Communie
R. Casalod
Caeciliakoor

Za 7 sept. Woord-Communie
M. Bruijns
Rotsvast

Zo 8 sept.

23e zon
dh jaar

Eucharistie
F. Bunschoten
samenzang

Woord-Communie
T. Molenaar
St. Caecilia

DOP viering
All Ages 

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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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

Za 20 juli Eucharistie
N. Kerssens

Eucharistie
F. Bunschoten
orgelspel

Zo 21 juli
16e zond
dh jaar 

Eucharistie
A. Goedhart
samenzang

Eucharistie
N. Kerssens

Eucharistie
F. Bunschoten
St. Caeciliakoor

Za 27 juli Geen  viering  i.v.m.
concert

Eucharistie
N. Kerssens

Zo 28 juli
17e zond
dh jaar

Eucharistie
A. Goedhart

Eucharistie
B. Dijkman

Eucharistie
F. Bunschoten
St. Caeciliakoor

Za 3 aug. Eucharistie
N. Kerssens

Eucharistie
F. Bunschoten

Zo 4 aug.
18ezond
dh jaar

Eucharistie
A. Goedhart
samenzang

Eucharistie
F. Bunschoten

Eucharistie
N. Kerssens
St. Caeciliakoor

Za 10 aug. Eucharistie
A. Goedhart

Eucharistie
N. Kerssens

Zo 11 aug.
19ezond
dh jaar

Eucharistie
A. Goedhart

Eucharistie
N. Kerssens
St. Caeciliakoor

Eucharistie
B. Dijkman
St. Caeciliakoor

Za 17 aug. Eucharistie
N. Kerssens

Eucharistie
F. Bunschoten

Zo  18  aug.
Maria Hemel-
vaart

Eucharistie
A. Goedhart
Con Amore

Eucharistie
N. Kerssens
St. Caeciliakoor

Eucharistie
F. Bunschoten
St. Caeciliakoor

Za 24 aug. Eucharistie
A. Goedhart

Eucharistie
N. Kerssens

Zo  25  aug.
21e zon
dh jaar

Eucharistie
A. Goedhart
Ars Musica

Eucharistie
N. Beemster
St. Caeciliakoor

Eucharistie
B. Dijkman
St. Caeciliakoor

Za 31 aug. Eucharistie
N. Kerssens

Eucharistie
F. Bunschoten

Zo  1  sept.
22e zon
dh jaar

Eucharistie
A. Goedhart
Con Amore

Eucharistie
N. Kerssens
Liturgiekoor

Odulphusfeest
Eucharistie
F. Bunschoten
St. Caeciliakoor

Za 7 sept. Eucharistie
A. Goedhart

Eucharistie
N. Kerssens

Zo 8 sept.

23e zon

Eucharistie
A. Goedhart

Eucharistie
N. Kerssens
St. Caeciliakoor

Eucharistie
B. Dijkman
St. Caeciliakoor
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dh jaar

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 18 juni 2019

Het kost niet zoveel… 
De  vergadering  werd  geopend  met
een  prachtig  gedicht  van  Wendy
Martens  uit  de  bundel  ‘Woorden  en
verhalen  die  ons  raken’  (Annemie
Wijnker-Hoedjes  en  Kees  Maas
SVD).  Een  gedicht  dat  zo  mooi
verwoordt  dat  kleine  gebaren  niet
veel  kosten,  maar  heel  veel  goed
doen en warmte uitstralen. Dit is ook
wat  we  terug  krijgen  van  gasten  die
vieringen  in  onze  parochie  bijwonen.
Ze  voelen  en  ervaren  warmte  en
gemeenschap…  Een  mooi
compliment,  waar  we  aan  moesten
denken  toen  we  dit  gedicht  hoorden
(u  kunt  het  elders  in  de  PM  terug
lezen).
Een mooie  start  van  de vergadering,
maar  waar  ging  de  vergadering  nog
meer over? 

KENNISMAKING

Bijvoorbeeld:  de  prettige  indruk  die
pastor  Nico  Kerssens  heeft
achtergelaten  bij  de  kennismaking
met  de  woensdagochtendploeg.  Het
werd  erg  gewaardeerd  dat  hij
gedurende zijn bezoek zijn handen uit
de mouwen heeft gestoken. 

NIEUW VERGADERSCHEMA

Er  is  een  nieuw  vergaderschema
vastgesteld voor na de vakantie. 

TERUGGAVE ENERGIETAX

Bij  de  post  zat  een  aanbieding  van
een  organisatie  die  teruggave  van
energietax  voor  ons  gebouw  kan
regelen.  (Daarvoor  hoeft  onze
parochie  geen  kosten  te  maken,
dankzij  onze  handige
penningmeester. Hij regelt dat zelf.) 

VLAGGETJESLIJN

De vlaggetjeslijn  kwam aan de orde.
Een  lijn  waaruit  blijkt  welke
waardevolle  activiteiten  in  onze
parochie  zijn  georganiseerd
gedurende het jaar.

 

SLEUTELBELEID

Het  gesprek  ging  over  ons
sleutelbeleid.  Daarbij  hoort  een
overzicht  van personen die  over  een
sleutel  van  de  kerk  beschikken.  Dit
overzicht  moet  compleet  gemaakt
worden (zie  een oproep elders  in  de
PM). 

NICO KENTER

Er  is  een  plan  gemaakt  om  Nico
Kenter na de slotviering te bedanken
voor  zijn  jarenlange  aansturing  en
coördinatie  van  de
woensdagochtendploeg. 

LITURGIE-ONDERWERPEN

Het  gesprek  ging  ook  over  liturgie-
onderwerpen:  het  vormsel  dat
onlangs  is  gevierd,  de  positieve
energie  op  de  jaarvergadering  van
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het Caeciliakoor. 

FINANCIËN

En  natuurlijk  over  financiën:  de
afweging  tussen  renovatie  van  het
oude  orgel  en  de  aanschaf  van  een
nieuw  elektronisch  orgel.  De
aanschaf  van  een  nieuwere  versie
van  het  tekstverwerkingsprogramma
Word:  zuinig  als  we zijn,  werkten we
nog  met  een  versie  uit  2003.  Dat
combineerde  niet  goed  met  het
nieuwe  systeem  voor  de

parochieadministratie.  Er  is  een
recentere versie aangeschaft. 

DAK

Verder  kwam  de  inspectie  van  het
dak  aan  de  orde  en  reparaties  die
nodig  zijn;  we  zijn  in  afwachting  van
een rapport van Pronk leidekkers. 

Tot  zover  een  verslag  van  de
parochieteamvergadering,

Liesbeth Patist-Dupon 
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W O O R D  V A N  D A N K

Nico Kenter stopt met leiderschap Woensdagochtendploeg

Goedemorgen  allemaal  en  in  het
bijzonder Nico Kenter,

Ja,  Nico  zo  bescheiden  als  jij  bent,
moet  dit  nu  verschrikkelijk  voor  je
zijn.  Maar  het  feit  dat  je  sinds  een
paar  maanden  bent  gestopt  met  het
leiderschap  en  als  contactpersoon
van  de  grote,  enthousiaste  en
kundige Woensdagochtendploeg mag
volgens  ons  niet  zo  maar
voorbijgaan…
Jij  kwam  kort  na  je
pensioengerechtigdeleeftijd  Arnold
Floore  op straat  tegen.  Ja,  zo  is  het
begonnen…. En Arnold vroeg jou om
deel  te  nemen aan de klusgroep van
onze  parochie.  En  jij  bleek  een
Gouden  Greep.  Er  was  toen  nl.  net
een  verbouwing  geweest  aan  ons
gebouw  en  er  bleef  nogal  wat
kluswerk  over  en  dus  was
er een ploegje gevormd om
samen die klussen te doen.
En  aan  dat  ploegje,  de
WOP,  heb  jij  op  kundige
wijze,  gedegen  en  met
jouw  juiste  manier  van  mensen
benaderen, leiding gegeven. Ook was
je  vaak  contactpersoon  tussen
aannemer  en  architect.  Jouw beroep
als  hoofd  van  de  gemeente
Hoofddorp  heeft  er  voor  gezorgd dat
jij  akelig  precies  maar  ook  héél
kundig  oplossingen  kon  vinden
doordat jij als geen ander de weg wist
via  regels  en  wetten.  Jij  hebt  heel
gedegen en vakkundig gedetailleerde
tekeningen  gemaakt  van  ons
kerkgebouw  en  dat  heeft  heel  vaak
bewondering geoogst bij bedrijven die
bijv. de verwarming moesten inmeten.
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Ik kan niet alles opnoemen waar jij je
voor  hebt  ingezet  met  de  WOP want
dan  sta  ik  hier  nog  een  half  uur
langer en dat mag niet van Bep…
Het enige nadeel wat ik gehoord heb
is  dat  je  nogal  lang  van  stof  bent
maar  dat  kun je  ook duidelijkheid  en
enthousiasme  noemen,  vind  ik.  Je
zorgde ervoor  dat  alles  financieel  op
orde  was  want  je  bent  ook
commercieel  ingesteld.  M.a.w.
Nico….  Je  hebt  ontzettend  veel
verdiend voor  onze parochie en daar
zijn we jou ontzettend dankbaar voor.
Met jouw bescheiden karakter vind je
dit  vast  te  veel  eer  en  niet  nodig….
Je  doet  het  gewoon  en  je  hebt  het
GOED gedaan!
Jouw  ploeg  gaat  door  op  de
woensdagochtend  onder  de
bezielende  leiding  van  Ton  Klos  en
Jaap  Braan  en  ze  mogen  jou  altijd
bellen,  natuurlijk.  In  die  ploeg  zitten
heel  veel  stille  werkers  maar  er  zijn
er ook een aantal die, net als jij Nico,
hebben moeten stoppen om redenen
van leeftijd  of  gezondheid.  Ook is  er

een  groep  ons  ontvallen  en  daar
zorgen  de  goede  herinneringen  voor
dat wij ze nog steeds eren om wat zij
op  vrijwillige  basis  voor  onze
parochie hebben gedaan. 
We  hopen,  Nico,  dat  we  jou  en
natuurlijk  ook je vrouw Bep nog lang
mogen  ontmoeten  in  onze
kerkdiensten of zomaar langs de weg,
op straat…..  We willen  jullie  namens
de  parochie  een  envelop  aanbieden
om samen gezellig een hapje te eten
want we denken dat  jullie dat beiden
verdiend  hebben!  Een  gezellig
bloemetje  erbij  en  dan  gaan  we  zo
meteen  met  z’n  allen  koffie/thee
drinken  met  een  lekker  koekje  erbij
en  kunnen  we  jou  persoonlijk
nogmaals bedanken, lieve Nico.
Nog  heel  veel  vreugde,  gezondheid
en  geluk  toegewenst  en  nogmaals
SUPER  bedankt  voor  je  inzet  voor
onze parochie.

Peggy Alting Siberg, 
voorzitter Parochieteam 

S T A R T V I E R I N G  1 5  S E P T E M B E R

Noteer in uw agenda!

15  September,  dat  is  best  nog  ver
weg…  Maar  zet  u  die  datum  wel
alvast  in  de  agenda?  Dan  vieren  we
namelijk de Startviering!
De  Pastoraatsgroep  zal  samen  met

pastor  Ria  Casalod  en  de  koren  het
nieuwe werkjaar inluiden. 
Fijn als we u daar ook ontmoeten!

Ellen Meijer

12



W O O R D E N  D I E  O N S  R A K E N

Het kost niet zoveel

Het kost niet zoveel iemand een glimlach te schenken
of je hand op te steken voor een vriendelijke groet.

Zoiets kan opeens de zon laten schijnen
in het hart van de mens die je zomaar ontmoet.

Het kost niet zoveel om een hand uit te steken,
om een ander een beetje behulpzaam te zijn.

Een dankbare blik is vaak de beloning,
al was de moeite voor jou toch maar klein.

Het kost niet zoveel om je hart wat te openen
voor de mens om je heen in vreugd' en verdriet.
Wees blij, dat je zo wat kan doen voor die ander,

of is die ander soms je medemens niet?

Het kost maar weinig: je arm om een schouder.
Het is zo weinig wat een ander verlangt:

alleen maar een zachte druk van je hand,
iets wat je zelf op zijn tijd graag ontvangt.

De ander ervaart jouw attente gebaren,
als een mantel om hem heen geslagen.

Wat aandacht kan een zieke doen opklaren;
Je geeft weer vreugde en zin aan zijn dagen.

Je geeft iets, waar ieder mens naar verlangt,
door wat van je vriendschap weg te schenken.
Je bent als een engel op iemands levenspad.

Door voor hem te zorgen en aan hem te denken.

Een mantelzorger geeft zorg en kracht aan een patiënt.
Soms gebeurt er een wonder als beiden wisselen van rol.

De zieke geeft dan moed aan zijn mantelzorger,
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en blijft wederzijds het leven waardevol.

Wendy Baetens
uit: Woorden en verhalen die ons raken, Annemiek Wijnker-Hoedjes en Kees Maas

SVD
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A L L  A G E S

Koorweekend 2019

Op  vrijdag  7  juni  was  het  dan  weer
zover. Tineke en ik hadden lang naar
dit  weekend  uitgekeken.  We  hadden
er  weer  zin  in!  De  eerste  avond
waren  alle  kampeerders
geïnstalleerd.  In  de  Bijenkorf  op
vakantiepark  Ackersate  te
Voorthuizen  was  de  stemming  er
meteen  al  in,  gezellig  met  elkaar
bijgepraat  en  ons  verheugd  op  de
dingen die komen gaan. 
Zaterdagochtend  gezamenlijk  ontbijt
en  ook diegenen die  alleen zaterdag
kwamen, druppelden binnen.
De  jeugd had vorig  jaar  de  opdracht
aanvaard  om  de  fietspuzzeltocht  uit
te  zetten  en  daar  werd  zeer
geheimzinnig over gedaan. We waren
allen  benieuwd  wat  ons  te  wachten
stond.  Er  waren  7  rechercheteams
samengesteld  die  de  opdracht
meekregen  om  een  moord  op  te
lossen.  De  moord  was  gepleegd
tijdens  een  uitje  van  een
vriendengroep.  Aan  de  teams  de
opdracht  deze  vriendengroep  te
ondervragen.  Tijdens  de  fietstocht
kwamen  we  ze  allemaal  tegen.  We
moesten  niet  alleen  de  dader
ontmaskeren,  maar  ook  het
moordwapen  en  de  plaats  delict.
Ikzelf maakte samen met Piet, Michiel
en Antonie, Ina, Femke en Emma en
Corrie deel uit van het rechercheteam
Apeldoorn. Even na 11 uur gingen de
teams met 10 minuten tijdsverschil op
pad. We troffen het niet met het weer.
Het  regende  af  en  toe  flink  en  er
stond  een  harde  wind,  maar  dat
mocht  de  pret  niet  drukken.  Bij  elke
post  werden  de  nodige  vragen
afgevuurd om achter de dader van de
moord  te  komen.  Ook  moest  er  een
opdracht  worden  uitgevoerd  waarbij
de  tijd  werd  opgenomen.  De  lunch
werd  staande  onder  een  dakgoot

genuttigd  en  na  zo’n  38  kilometer
kwamen we uiteraard aan bij  “IJstijd”
in  Voorthuizen  voor  een  welverdiend
ijsje  en ook kwam toen de zon goed
door.  Ik  had  veel  bewondering  voor
de  kleine  Emma,  die  op  haar  kleine
fietsje vrolijk met een blij gezicht mee
trapte. Echt een kanjer hoor! Terug in
de  Bijenkorf  werden  door  ons  de
antwoorden op onze vragen bekeken
en  kwamen  we  tot  de  oplossing  van
de  moord,  het  moordwapen  en  de
plaats delict. Hierover verderop meer.
Zoals vanouds stond er een heerlijke
BBQ  op  het  menu  met  de  meest
verrukkelijke  salades  en  vers  fruit
voorbereid  en  klaargemaakt  door
diverse  keukenprinsessen.  De
vleesmeesters Gerrit, Roland en Paul
voorzagen  ons  van  een  goed  stukje
vlees.  Het  was  in  de  avondzon
smullen  geblazen.  Tijdens  de  BBQ
werd de uitslag bekend gemaakt  van
het  moordonderzoek.  Er  waren  4
teams  die  alles  goed  hadden  en  de
extra  opdrachten  brachten  de
beslissing.  Team  Zaanstreek-
Waterland  werd  uitgeroepen  tot
winnaar  en  ons  team  werd  derde.
Zoals  het  een  goed  koor  betaamt
werd er op de wijs van “Bloed, Zweet
en Tranen” van André Hazes door elk
team  onder  grote  hilariteit  een
toepasselijke  tekst  op  deze  wijs
gezongen.  O  ja,  nog  even  voor  de
statistieken: de dader was Erik en hij
gebruikte  als  wapen  een  biljartkeu
en  pleegde  de  daad  op  de
parkeerplaats.  Het  slachtoffer  was
Martijn. Tot zover de puzzeltocht. Uit
een hoed werden de volgende namen
getrokken:  Jessica,  Peggy,  Jolanda
B.,  Karin,  Sander  K.,  Gerrit  en
Marion.  Zij  mogen  volgend  jaar  de
puzzeltocht organiseren.
Na  de  BBQ  werd  er  volgens  het
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corveerooster  afgewassen  en
kwamen  de  Rebelse  Oma’s  met  een
quiz  de  sfeer  verhogen.  Peggy  en
Ineke  hadden  er  veel  werk  van
gemaakt en we hadden er erg veel lol
in.  Ook  omdat  Ineke  toch  wel  wat
moeite  had  met  de  knopjes  van  het
geluid.  Een mooie  afsluiting  van een
heerlijke  dag.  Welterusten  en  tot
morgen!
Zondagochtend  ontbijt  vanaf  08.30
uur.  Joke  stond  in  de  keuken  en
maakte  voor  iedereen  roerei  met
spek.  Heerlijk!  De  zondag  was  voor
eenieder  naar  eigen  inzicht  en
behoefte  te  besteden.  Het  was
heerlijk  weer  en  iedereen  genoot
ervan.  Zelf  namen  Tineke  en  ik  nog
een  duik  in  het  buitenzwembad.  ’s
Avonds  werden  de  restanten  van  de
BBQ e.d.  opgegeten en na de afwas

en  koffie  werd  dit  heerlijke  weekend
afgesloten. Sommigen bleven nog tot
maandag.  De  tv  van  zondagavond
leverde nog een discussie op. Er was
voetbal (Ned. 11-tal) en F1 met Max.
Een  compromis  was  de  oplossing,
voor elk wat wils.
We  kunnen  terugzien  op  een  zeer
geslaagd  en  goed  georganiseerd
weekend.  Wat  is  dit  koor  met
aanhang  een  geweldige  groep.  Ik
persoonlijk  vind  dit  eigenlijk  wel  het
leukste weekend van het jaar. 
Een  bijzonder  woord  van  dank  aan
Annelies,  Trudy  en  Karin,  voor  het
vele  werk  dat  zo’n  weekend
voorbereiden  kost.  DANK  JULLIE
WEL!

Wouter van Diermen

O P R O E P  Z A N G S T E M M E N

Uitnodiging deel te nemen aan het zomerkoor!

De  zomerperiode  is  weer
aangebroken.  De  hectiek  en  stress
van  alledag  lijkt  verder  weg.
Zomertijd, vakantietijd, alles gaat wat
trager,  maar  het  staat  niet  stil.  Er
wordt  minder  vergaderd  en  minder
gerepeteerd.  Maar  de  drukkers  gaan
door,  de koffieschenkers,  de kosters,
de schoonmakers.
Het  zomerkoor  in  willekeurige
samenstelling  zorgt  voor  een
zomerse  sfeer  in  de  viering.  De

warmte geeft een tevreden loomheid,
met de zon die de kerkramen prachtig
oplicht.
De  zondagse  vieringen  blijven  goed
bezocht,  zo  zorgen  we  samen  voor
saamhorigheid,  voor  omzien  naar  de
ander,  een  kopje  koffie,  een  praatje,
een afspraak.

U komt toch ook?
Iedere zondag om 10.00 u.

Ellen Meijer

L I T U R G I E

Gezamenlijke vormselviering
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Op  de  avond  van  de  langste
dag  van  het  jaar  hebben  we  in
de  Maria  Magdalenakerk  te
Wormer  de  vormselviering
gehouden  voor  tien  jongelui  uit
de  verschillende  parochies  te
weten:  de  Jozef  te  Zaandam,
De Petrus te Krommenie, Onze Lieve
Vrouwe  Geboorte  te  Wormerveer  en
bovengenoemde kerk. 
Deken  Cassée  had  toegezegd
vormheer  te  zijn,  maar  een
ingrijpende  diagnose betreffende zijn
gezondheid heeft hem helaas moeten
doen  besluiten  de  toezegging  in  te

trekken. 
Gelukkig  was  deken  Bakker  bereid
de  taak  binnen  zo’n  korte  periode
over  te  nemen  waarvoor  we  hem
zeer dankbaar zijn. 
Samen met het  All  Ageskoor  en een
goede  inspirerende  overweging  van
de  deken  kunnen  we  terugkijken  op
een geslaagde viering.
Hopelijk  hebben  we  de  jongelui  een
stukje  op  een  inspirerende  weg
kunnen zetten.
Allen  die  daaraan  hebben
meegeholpen hartelijke dank. 

Frans Hofstra
K B O

Gevarenzone

Na  de  vakantie  begint  het  nieuwe
kbo-seizoen  op  woensdagmiddag  25
september  .  De heer Jan Broekhuizen
brengt  ons  in  het  spoor  van
Rembrandt  en  neemt  ons  mee  naar
zijn  geboorteplaats  Leiden.  We
maken  kennis  met  Rembrandts
ouders, met enkele jeugdvrienden en
we  zien  hem  definitief  naar
Amsterdam  vertrekken.  Daar  maakt
hij  kennis met Saskia van Uylenburg,
de  liefde  van  zijn  leven.  We
ontmoeten  bewonderaars,
opdrachtgevers,  beschermers en niet
te  vergeten  leerlingen.
Vanzelfsprekend  komen  allerlei
unieke  kunstwerken  van  de  grote
meester aan de orde.
Er  worden  relaties  gelegd  tussen
familie  en  bekenden,  zijn  omgeving,
gebeurtenissen  die  hem  beroerden,
en  zijn  werk,  soms  voor  de  hand

liggend, soms verrassend. 
Volledigheidshalve  moet  ik  wederom
kenbaar  maken  dat  de  KBO
Seniorenbelang Wormerland dringend
behoefte  heeft  aan  een  nieuwe
voorzitter.  Het  kan  toch  niet  zo  zijn
dat na 65 jaar de belangen van onze
senioren  en  ouderen  op  losse
schroeven  komen  te  staan  vanwege
bestuurlijke redenen bij de KBO.
Sterker:  De  KBO  opheffen  c.q.
beëindigen in de tijd waarin wij leven
is onaanvaardbaar.
Tot slot  wens ik  u allen namens mijn
mede bestuursleden een mooie, fijne
vakantie/zomertijd  toe  en  hopen  u
weer gezond en wel te ontmoeten op
onze  bijeenkomsten  in  het  nieuwe
KBO-seizoen.

Jan Carel Nijdam (vz)

G E S P R E K  B I J  D E  K O F F I E

Brieven van Apostel Paulus

Op  de  eerste  donderdag  van
september beginnen we weer met het
‘gesprek  bij  de  koffie’.  Dit  seizoen
gaan  we  de  brieven  van  de  Apostel

Paulus lezen.
Je  hoort  vaak  verzuchten:  “die
moeilijke  Paulus”.  Daar  zit  natuurlijk
een  kern  van  waarheid  in.  Als
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‘geletterde Jood’, stond hij  tussen de
joodse sjoel en de kerk.
Volgens sommigen bouwde Paulus de
christelijke  wereldkerk  op,  volgens
anderen  verkwanselde  hij  de
oorspronkelijke  joodse  boodschap
van Jezus. In elk geval maakte vooral
Paulus van de joodse-jezus beweging
een kerk.
Dit  gegeven  maakt  het  voor  de
huidige  katholieke  gelovigen  niet
gemakkelijker.
Temeer  daar  de  ‘lerende  kerk’  voor
velen verleden tijd lijkt te zijn.
Desalniettemin  proberen  we  tijdens
het  gesprek  bij  de  koffie  belangrijke

onderdelen  van  de  brieven  van  de
Apostel Paulus helder te krijgen.

Indien  u  wenst  mee  te  doen,  kunt  u
zich opgeven bij: Ben Commandeur,
e mail: commandeur194@gmail.com   
U  ontvangt  de  te  bespreken  tekst
door de brievenbus. Indien u zich niet
wenst  vast  te  leggen,  op  de  zondag
vóór de eerste donderdag van iedere
maand,  ligt  de  tekst  ook  op  de
boekenplank  in  het  Achterschip.  De
eerste donderdag is dus 5 september,
we beginnen om 10.00 uur.

Ben Commandeur 

K E R K E N P A D

Verslagje

Met  een  volle  bus
waaronder 25 personen
die  in  Wormer
instapten, gingen we op
weg,  onder  de  goede
leiding  van  het
reisleidersduo  Matthé
Bruijns  en  Ko

Schuurmans  naar  de  plaatsen
IJsselstein  en  Vianen  voor  een

bezoek  aan  de  oude  Nicolaas  en  de
nieuwe Nicolaaskerk. 
Aansluitend naar de andere kant van
de  IJssel,  waar  we  de  Maria  ten
Hemelopneming hebben bezichtigd.
Op te maken uit de vele reacties van
medereizigers  was  het  weer  een
geslaagde  dag,  daarvoor  onze  dank
aan het duo Ko en Matthé.

Ellie Hoek

3 0  J U N I  J L .

Oecumenische viering

Zondag  30  juni  in  een  volle  kerk  in
Jisp  vierden  we  de  Oecumenische
viering  met  de  gezamenlijke  kerken
van Wormerland onder leiding van ds.
Bart  Vijfwinkel  en  ds.  Ben  de  Boer,
met  muzikale  medewerking  van  het
Noord-Hollands  Byzantijns
mannenkoor.
Ook  verassend  was  de  mooie  tekst

van  het  zelf  geschreven  lied  van  ds.
Bart  Vijfwinkel,  passend bij  de lezing
over Elisa.
De  collecte  stond  in  het  teken  van
samenwerken  en  was  bestemd  voor
“Wormer geeft om…”

Ellie Hoek
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PM rooster seizoen

2019/2020
(46e – 47e jaargang)

Copydatu
m

Looptijd

Nr 5
Nr 6
Nr 7
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5

25 aug
13 okt
1 dec
9 febr
22 maart
10 mei
28 juni
23 aug.

4 sept.-23 okt.
23 okt.–11 dec.
11  dec.–19
febr.’20
19 febr.–1 april
1 april – 20 mei
20 mei – 8 juli
8 juli – 2 sept.
2 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

Sleutels
In  de  vergadering  van  dinsdag  jl.
werd de vraag gesteld of er bekend is
wie er allemaal een sleutel  heeft  van
de  kerk.  Niemand  wist  hierop  het
antwoord;  wel  was  bekend  dat  er  in
het  verleden  een  lijst  was  van
sleutelhouders,  maar  deze  is  er  niet
meer en zeker niet up-to-date.
Wij  willen  toch  weer  zo’n  lijst
opstellen,  zodat  we  weten  hoeveel
sleutels  er  in  omloop zijn  en daarom
verzoek  ik  u,  als  u  over  een  sleutel
beschikt,  dit  even door  te  geven aan
mij,  zodat  ik  zo’n  lijst  kan  opstellen.

Dit kan per e-mail:
cjbijvoet@quicknet.nl   of  telefonisch
06-14443154  of  gewoon  even  bij  mij
melden.
Alvast bedankt.

Cor Bijvoet 

Klaverjassen
Elke  2e  woensdag  van  de  maand
gaan  we  weer  klaverjassen  in  het
Achterschip.  Wilt  u  onderstaande
data noteren:
11  september,  9  oktober,  13
november,  11  december  en  8  januari
2020.
We beginnen om 13.15 uur.
We  zien  elkaar  weer  op  11
september!

Gré en Guus

Bedankt
Dank aan al die lieve mensen voor de
vele  mooie  kaarten,  lieve  woorden
ook  via  “appjes”,  snoep,  (paaseitjes)
en  bloemen,  die  ik  van  jullie  mocht
ontvangen  tijdens  mijn  verblijf  in  het
ZMC en Recura.
Ik  ga  best  wel  vooruit  maar  je  komt
me nog niet tegen in de kerk.
Wel  langs  de  weg  met  mijn  rollator
voor  een  boodschap  of  gewoon  een
oefenrondje.

Lieve groeten, 
Jo Hoek
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Hostiedoosjes
Het  is  een  goede  gewoonte  om  bij
ziekte  en  zeer  vanuit  onze  kerk  een
gewijde hostie mee te nemen voor de
zieke.
Hiervoor  hadden  wij  5  goudkleurige
en  5  zilverkleurige  doosjes.
Maar  helaas:  wij  hebben  er  geen
meer!
Als u eens van deze service gebruikt
heeft  gemaakt,  wilt  u  dan  eens
rondkijken  of  deze  doosjes  bij  de
zieke  zijn  achtergebleven.
Heeft u nog een doosje, lever het dan
in  bij  een  van  de  kosters  of
voorgangers.

Bij voorbaat dank.
Piet van Diepen

De redactie wenst u een
fijne, stralende,
actieve, rustige

zomer!
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CEES FLORIS

Je was er voor ons
Je bent er voor ons
Je blijft er voor ons

Cees Floris  is geboren op 25 januari
1928  als  zesde  in  de  rij  van  acht.
Geboren en getogen aan de Zandweg
in Wormer.  Na de lagere school naar
de  Ambachtsschool  om  daarna  net
als de anderen broers mee te werken
in  het  groeiende  bedrijf  van  zijn
vader.
Vanaf  zijn  geboorte  was  hij
slechthorend.  Dan  gaat  een  groot
deel van de wereld aan je voorbij.
In  1953  trouwde  hij  met  Gré
Grandiek,  op  dezelfde  dag  waarop
Arie, de broer van Cees trouwde met
Rie, de zus van Gré. 
Samen zijn ze in het Oosteinde gaan
wonen,  het  paradijs  op  aarde  voor
Cees.
Er  kwamen  achtereenvolgens
kinderen,  de  dochters  Truud,  Ellen,
Angret  en  Jolanda  en  in  1964  een
zoon, kleine Kees.
Verschrikkelijk  was  die  zaterdag  in
november  1968.  Na  een  nacht  vorst
ging  Kees  het  ijs  op  en  is  toen
verdronken.  Een  zwarte  inktzwarte
periode volgde.
Gelukkig kwam Mireille in 1971. Door
haar  liet  Cees  zich  rustig  volsmeren
met oogschaduw en nagellak.
Cees  was  geen  prater,  maar  een
doener  en  een  stille  genieter,  vooral
als  iedereen  op  ‘t  Oostende  was  en
later  met  de  kleinkinderen.  En  de
laatste  paar  jaren  met  zijn
achterkleinkinderen.  Dan  glunderde
hij en pakte hij zijn mondharmonica.
In 2017 verhuisden Cees en Gré naar
het Ventjagersplein, dat was een hele
grote  en  moeilijke  stap  voor  Cees.

Zijn  geliefde  Oostend  verlaten.  Zijn
verstand wist dat het goed was maar
zijn  gevoel.....  Nooit  heeft  hij  daar
echt  over  geklaagd,  maar  iedereen
wist  het.  Toen  Gré  vorig  jaar
overleed, was voor Cees de glans er
helemaal  vanaf.  De  dagen  werden
lang,  lichamelijk  ging  het  ook  niet
allemaal meer van een leien dakje en
zijn wereld werd nog kleiner. Gelukkig
zijn  de  dochters  op  4  april  nog  met
Cees  naar  Ellen  geweest.  Na  een
gezellige dag is  er een foto gemaakt
van  Cees  met  zijn  vijf  meiden,
hetgeen  nu  een  mooi  aandenken  is
voor  hen.  Toen  ze  afscheid  kwamen
nemen zei  Cees  tot  slot:  “Je  moet  ’t
aanvaarden” en dat gaan ze nu maar
doen dan.  Dat  Cees  samen met  Gré
in vrede mag rusten.  

Frans Hofstra

AFSCHEID

Op  24  mei  hebben  we  in  de  Maria
Madalena kerk afscheid genomen van
Meine Bultstra.  19 Mei  is  hij  op 67-
jarige  leeftijd  overleden.  Tijdens  zijn
ziekte  hebben  zijn  dochters  alles
gedaan om hem zo goed mogelijk  te
verzorgen.
Hij  woonde  in  IJmuiden,  maar  was
geboren in Wormer en zijn wens was
dan  ook  om  begraven  te  worden  in
Wormer,  de  plek  waar  ook  zijn
moeder  eens  is  begraven.  In  een
besloten  viering  met  zijn  dochters,
hun  partners  en  zijn  kleinkinderen,
hebben  we  Meine,  luisterend  naar
zijn  muziek,  een  waardig  afscheid
gegeven  en  hem  daarna  begeleid
naar  zijn  laatste  rustplaats.  Dat  hij
mag rusten in vrede.

Vrijdag 6 juni  is de dhr.  Jan Smit op
81-jarige leeftijd overleden. Hij en zijn
vrouw  woonden  al  jaren  op  de
Dorpsstraat met een grote achtertuin.
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Dat  was  duidelijk  zijn  lust  en  zijn
leven.  In  zijn  laatste  levensfase
woonde  hij  in  verzorgingshuis
Overwhere  en  is  mevrouw  Smit
verhuisd  naar  het  Torenplein.  In
besloten  kring  hebben  ze  afscheid
van hem genomen.

Op verzoek van pastor F. Bunschoten
hebben  enige  leden  van  het  Maria
Magdalena  koor  gezongen  in
verzorgingshuis  Saenden  voor  de
uitvaartviering  van  mevrouw  Afra
Maria  Klitsie-de  Leeuw  .  Ze  is
geboren in Wormer op 20 juli 1915 en
overleden op de leeftijd van 103 jaar
op 30 mei 2019 in Zaandam.
Vanuit  Saenden  volgde  de  crematie.
Het  herinneringskruisje  met  haar
naam  heeft  in  onze  kerk  een  plekje
gekregen.

In het  zicht van het voltooien van 99
levensjaren  is  onze  oudste
ingeschreven  parochiaan  mevrouw
Annie  Mandjes-Korver   op  12  juni
overleden. Ze is de zus van mevrouw
Wagemans  ook  al  91  jaar  en  helaas
in  de  ziekenboeg.  Vanaf  deze  plek
willen we haar condoleren.

Op  vrijdag  14  juni  is  dhr.  Jan  Piet
overleden op de leeftijd van 77 jaar. 
Hij  woonde  op  Nieuweweg  35.  Hij
heeft  zich  enorm  ingezet  voor  de
Wormer  Vendeliers  en  beheerde  het
clubgebouw  aan  de
Knollendammerstraat.
Wij  wensen zijn gezin alle  goeds toe
nu  ze  afscheid  hebben  moeten
nemen van Jan.

R O O S T E R S

Juli
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  T.  van
Overbeek

Deurcollecte: Orgelfonds

Jaardienst Ans Westra-Barlage
Ouders Bentvelzen-Mijne
Netty Sjouw-Peters
Zitta Bentvelzen-Dopstra
Lenie Butter-Konijn
Rie Hooijschuur-Grandiek
Margaretha Leliveld
Jeannette Videler-van der Bijl
Aad Rozemeijer

Augustus
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Zondag  4  augustus    10.00  uur
Zomerkoor
18e zondag door het jaar

Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor T. Molenaar

Deurcollecte: Kosten toerustingskosten

Herman Meijer
Cas van ’t Hoff
Ouders Willems, ouders Martens
Ouders Boerlage-Piet 
Jan en Gre Konijn-Boerlage
Ben Schipper
Nel Mooij
Piet Sombroek

Zondag  11  augustus    10.00  uur
Zomerkoor
19e zondag door het jaar

Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor T. Molenaar

Deurcollecte: PM

Gerard Heine
Jaap en Carla de Vos
Gre Breeuwer-Noom
Riek de Leeuw-Boon
Jan van Steen
Kees Mooij
Tiny Goedhart
Toni Piet-Beerlink

Dinsdag  13  augustus    16.30  uur
Torenerf
Voorganger:  Ben  Commandeur/  Gré
Floore 

28



R O O S T E R S

Augustus
Zondag  18  augustus    10.00  uur
Zomerkoor
20e zondag door het jaar

Viering  onder  leiding  van  een
parochiaan

Deurcollecte: Kosten eredienst

Dick Bakker en Aad
Gerhard Holtman
Noby Warbout-Willems
Ria Bien-Mak
Rie Hooijschuur-Grandiek
Afra Klitsie-de Leeuw
Tine Meiijer-Vermeulen
Cees Vermeulen

Zondag  25  augustus    10.00  uur
Zomerkoor
21e zondag door het jaar

Eucharistieviering
Voorganger: Pastor F. Bunschoten

Deurcollecte:  Missie  verkeersmiddelen
actie

Jaardienst Bets van der Pal-Oudt
Piet Heijne en overleden familieleden
Barend Blom
Jaap Hoek
Dick Rozemeijer
Bertus Grandiek
Ria Meijer-Zuidinga
Ouders Bentvelzen-Mijne
Netty Sjouw-Peters
Zita Bentvelzen-Dopstra
Lenie Butter-Konijn
Margaretha Leliveld
Overleden familieleden Willems
Afra Klitsie-de Leeuw

Dinsdag  27  augustus    16.30  uur
Torenerf
Voorganger: Cees Beumer

September
Zondag  1  sept    10.00  uur
Caeciliakoor 
22ste zondag door het jaar

Woord- en Communieviering
Voorganger: pastor R. Casalod

Deurcollecte:  Onderhoud  gebouw  en
terrein 

Arnold van Diepen
Marie Groen-de Leeuw
Theo Hooft
Cas van ’t Hoff
Ouders Willems-ouders Martens
Jan Butter en overleden familieleden
Jeannette Videler-van der Bijl
Jan van Steen
Rie Hooijschuur-Grandiek

Zondag  8  september    10.00  uur    All
Ages
23ste zondag door het jaar

Viering  onder  leiding  van  een
parochiaan

Deurcollecte: PM

Jaap en Carla de Vos
Toni Piet-Beerlink
Tiny Goedhart
Nel Mooij
Kees Mooij
Riek de Leeuw-Boon

Kerkwerk(st)ers
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Groep A: Do. 12 sept. om 13.30 uur
Corrie Schavemaker
Henny van Druten
Tiny van Vliet
Cor Bijvoet
Jaap Conijn
Tineke Schuitemaker
Ina van Kleef
Tiny van Diepen

Groep C:          Do. 8 augustus om 13.30 
Piet van Diepen
Hannie Kuiper
Ineke Hendriks
Lies Graas
Henk Floore
Wessel Janmaat
Jacinta Rossenaar
Ton Klos
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R O O S T E R S

Datum Kosters Lezers en lezeressen  Koffie-schenkers

Zo 21 juli H. Beenen 642 3458 Rob Berkhout T. Heine en T. de Best
Zo 28 juli P.  van  Diepen  642

1282
Ellie Hoek C. Korver en I. Korver

Zo 4 aug K. Bank 06-52408011 Piet Kramer R.  Noom  en  J.
Vreeswijk

Zo  11
aug

C. van Vliet 642 5539 George Kristians L. Konijn en J. Bank

Zo  18
aug

H. Beenen 642 3458 Ton van Overbeek G.  Bijvoet  en   L.
Graas

Zo  25
aug

P.  van  Diepen  642
1282

Liesbeth Patist T. Heine en T. de Best

Zo 1 sept C. van Vliet 642 5539 Frans Hofstra C. Korver en I. Korver
Zo 8 sept P. Kramer 642 7234 Willy Klijn R.  Noom  en  J.

Vreeswijk

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

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 21 jul Mw. B. vd Berk 6421417
Zo 28 juli Mw. L. Hazes 06-27266292
Zo 4 aug Mw. T. de Best 6427270
Zo 11 aug Mw. A. Oudejans 6423388
Zo 18 aug Mw. B. vd Berk 6421417
Zo 25 aug Dhr. H. Beenen 6423458
Zo 1 sep E. de Metter 6423700
Zo 8 sep Mw. L. Hazes 06-27266292

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 21 jul Dhr. Th. van Putten 6421501
Zo 28 juli Mw. K. Vredevoort 6423273
Zo 4 aug Dhr. H. Kleij 06-51348236
Zo 11 aug Mw. T. Strootman
Zo 18 aug Dhr. Th. van Putten 6421501
Zo 25 aug Dhr. F. Hofstra 6423557
Zo 1 sep Dhr. H. Kleij 06-51348236
Zo 8 sep Mw. K. Vredevoort 6423273
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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 21 jul Dhr. G. Kristians 6423408
Zo 28 juli Mw. M. van Zanten 6424325
Zo 4 aug Mw. J. Vermeulen 6421573
Zo 11 aug Mw. R. Noom 6423504
Zo 18 aug Dhr. G. Kristians 6423408
Zo 25 aug Mw. P. Tuijn 0610875339
Zo 1 sep Mw. M. van Zanten 6424325
Zo 8 sep Mw. J. Vermeulen 6421573
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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.n
l

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: 
vacant

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
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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
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Plaats hier uw advertentie! 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hier kan uw advertentie staan!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cornelissen 

bestratingen 

Wormer 

Papiermakerstraat 10 

1531 NA Wormer 

Tel.  (075) 642 31 90 

Fax  (075) 642 14 58 

Autotelefoon  06-53130397 

 

Voor uw sierstraatwerk, beschoeiing en riolering 

 

 

Internet correspondenten voor u 
 

Geen stressvolle momenten meer. 
 

Bieden o.a. hulp bij alle aanvragen, opzeggingen, 
internet formulieren invullen, veranderen van 
zorgverzekering, bestellen van hulp- en 
verbandmiddelen en bankzaken. 
 

Bel gerust 06-40752632 
Met voicemail of stuur e-mail 
Naar dhe@online.nl 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BEENDERS 
STUKADOORS 

EN GEVELISOLATIE B.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                   www.somass.nl 
 

                                  BOUWBEDRIJF SOMASS 
 

              Specialisten in restauraties en replica’s 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ 
 

A. KASKES 
 

SINDS 1838 
 
 
 
 
 

DORPSSTRAAT 94- WORMER 
TEL. 075 – 6421241 

FAX: 075-6425531 

Wand- en plafondafwerkingen, Sierpleisters, 
Gevelisolatiesystemen 

 

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

Internet: www.beendersbv.nl 

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


 

 

VAN  DIJK 
 

TRUST & KNOWLEDGE 
 

Uw vertrouwde opticien in Wormer 
 

 

 

FOODMASTER 

CAFETARIA MARKTZICHT 

Krommenieërweg 44 

1521 HK  Wormerveer 

Tel. 075 6408904 

7 dagen van de week open tot 22.00 uur! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

APPARATENBOUW        Postbus 135, 1530 AC Wormer 

REPARATIE EN         tel. 075 628 08 91 

  ONDERHOUD                      fax 075 628 56  16 

LEIDING- EN                           info@conijnmetaalbewerking.nl 

   INSTALLATIEWERK             www.conijnmetaalbewerking.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Weer 82C, ZAANDAM 075 – 617 10 51 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

HIER KAN UW ADVERTENTIE STAAN!! 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

- Bouwmaterialen 
- Hout- en plaatmateriaal 
- IJzerwaren - gereedschappen 
- Dak- en installatiematerialen 
 

                       Bouwcenter Floris 
                       Vlasblomweg 24 
                       1521 PW Wormerveer 
                        075 - 6478989 
                        info@bouwcenterfloris.nl 
 

Bouwcenter weet hoe ’t werkt 

 

 

 

http://www.conijnmetaalbewerking.nl/

