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Startviering - van harte welkom!

Op zondag 15 september begint het nieuwe werkjaar met de Startviering om
10.00 u. Het jaarthema blijft nog een jaar OMZIEN NAAR DE ANDER. Pastor
Ria zal samen met de Pastoraatsgroep voorgaan.
Tijdens de Startviering is er een Kindernevenviering.

En na de viering uiteraard het 8ste sacrament: de ontmoeting in
het Achterschip met koffie en wat lekkers. Neemt u wat lekkers
mee? Zelfgemaakte (of zelf gekochte) cake?
Na de koffie is er tijd voor een drankje met wat borrelhapjes.
We hopen alle parochianen in en na de Startviering te
ontmoeten.
Tot ziens op zondag 15 september!

Oecumenische Vredesvesper

Dinsdag 24 september om 19.30 in de Vermaning, Dorpsstraat 371 Wormer
De Raad van Kerken Wormer (in oprichting) organiseert in de vredesweek
een vesper (een kort avondgebed). Thema van de vredesweek - 21 tot en

met 29 september - is dit jaar: `Vrede verbindt over grenzen`. Met alle
verschillen tussen mensen en volken zijn we met elkaar verbonden
over grenzen heen. Wat aan de andere kant van de grens ligt is vaak anders
en vreemd. Het kan mensen nieuwsgierig maken of er juist voor zorgen dat
ze zich nog meer gaan afgrenzen. Vrede verbindt over grenzen. Een
moment van bezinning en zoeken naar vrede en nieuwe wegen.

Verslag project Malawi

In de startdienst van 2018 heeft de Maria Magdalena parochie voor het project
in Malawi ruim € 430,== opgehaald.
Jaap en José Conijn zijn in juni 2019 naar Malawi geweest om te helpen als
vrijwilliger en om te kijken of er een goede besteding van het bedrag heeft
plaats gevonden. Te samen met nog meer donaties kon er voor de ouderen
dekens gekocht worden voor de koude winter periode. Voor de twee schooltjes
werd veel les/speel materiaal gekocht en is ook een van de schooltjes
opgeknapt. Om pap te maken voor de kinderen op school moest er ook suiker
en zout gekocht worden en borden en bestek. José en Jaap hebben de
(vrijwillige) leerkrachten geleerd hoe met de materialen om te gaan en
daarnaast ook de nodige sportaktiviteiten georganiseerd. De trip was voor zeer
geslaagd en Jaap en José weten dat het geld ook goed is terecht gekomen.
Een uitgebreid verslag van hun reis staat in de PM.

Foto Maria Magdalenakerk
Zoals u kunt zien staat er bovenin de nieuwsbrief een nieuwe foto van onze
Maria Magdalenakerk, Met dank aan Jesse Meijer die op een zomerse,
zonnige dag met zijn drone op pad is gegaan om foto's te maken van de kerk.
Een mooie foto van de kerk met het karakteristieke Wormer- en Jisperveld op
de achtergrond. Dank je wel Jesse!

Kloostermeerdaagse

Zoekt u inspiratie voor uw persoonlijke ontwikkeling en/of heeft u heeft behoefte
aan een adempauze? Vadere biedt met de kloostermeerdaagsen een
verdiepend programma aan rondom verschillende thema’s waarin u uzelf kunt
verdiepen in het kloosterleven én waarin thema’s uit het dagelijkse leven
verdiept worden door middel van leuke werkvormen, workshops en
gesprekken. Door het ritme van de dag kunt u aandacht geven aan datgene dat
centraal staat in de kloosters zoals stilte, rust, bezinning en ontmoeting…
Vadere biedt verschillende programma’s met uiteenlopende thema’s.
Vadere bestaat uit verschillende professionals die ieder een eigen
aandachtspunt hebben.
Ons comité van aanbeveling bestaat uit mensen zoals Annemiek Schrijver,
Inez van Oort, broeder Thomas Quartier en broeder Gerard Mathijsen.
Zij onderschrijven het doel en de visie van Vadere.

Op dit moment worden er twee meerdaagsen aangeboden:

1. ‘Ruimte nemen in je eigen tijd’. Vrijdag 18 oktober vanaf 14.00 tot zondag 20
oktober 14.00 uur, Abdij Koningshoeven te Tilburg
2. ‘Omgaan met eigen verlieservaringen’, dinsdag 12 november vanaf 11.00 tot
donderdag 14 november 10.00 uur, Abdij Lilbosch te Echt

Zie voor meer informatie www.vadere.nl

En zie ook: https://www.raadvankerken.nl/pagina/4098/kloosterervaring

13 oktober start concertseizoen

13 oktober is de start van het concertseizoen in de Maria Magdalenakerk
door Klezmerband Nigun met intermezzo van Pim Wouters en Jasper Rijken.
Nigun brengt muziek van Joods-Oost-Europese oorsprong. Nigun heeft veel
vrolijke Klezmer-muziek in het repertoire opgenomen. Ze brengen Joodse
muziek uit vele (Oost-Europese) landen.

Aanvang: 14.30 uur, zaal open 14.00 uur. Verdere informatie en kaart
verkoop vindt u hier.

Voorboekactie Kerstconcert door het Volendams Operakoor!

Op zondagmiddag 15 december 14.30 uur.

Ter gelegenheid van het 150 jaar bestaan van onze kerk komt het Volendams
Operakoor een Kerstconcert concert verzorgen. In kerstsfeer en
Volendammerkostuum wordt een programma gebracht met kerstliederen en
fragmenten uit bekende opera's.
Speciaal voor U als parochiaan van de Maria Magdalenaparochie is het
mogelijk om tegen een scherp gereduceerde prijs van € 10,00 dit concert mee
te maken.
De voorboekactie geldt bij bestelling én contante betaling in het achterschip op:
•

Monumentendag, 14 september.

•

Na de startviering , zondag 15 september

•

Na de vieringen op zondag 22 en 29 september.

U kunt ook bestellen en betalen bij:
Ton Oudejans tel nr. 075 – 642 3388
Piet van Diepen tel nr. 075 – 642 1282
Vanaf 1 oktober is de toegangsprijs € 20,00.
Verdere informatie over het optreden vindt u hier.

Liturgieplanning

Zondag 15 september 10.00 uur Maria Magdalenakerk
STARVIERING, Woord en communieviering met alle koren.
Kinderen zijn van harte welkom bij de kindernevenviering in het Achterschip.
Voorganger pastor Ria Casalod

Zondag 22 september 10.00 uur Maria Magdalenakerk
Eucharistieviering met Caeciliakoor
Voorganger kapelaan Nico Kerssens

Dinsdag 24 september 16.30 uur Torenerf
Woord en gebedsviering. Voorganger Dhr. Cees Beumer

Dinsdag 24 september 19.30 uur Doopgezinde vermaning
Oecumenische Vesper – Vredesweek
Div. voorgangers

Zondag 29 september 10.00 uur Maria Magdalenakerk
Woord en communieviering met Caeciliakoor
Voorganger pastor Ko Schuurmans

Zondag 6 oktober 10.00 uur Maria Magdalenakerk
Woord en communieviering met All Ages
Voorganger pastor Matthé Bruijns

Dinsdag 8 oktober 16.30 uur Torenerf
Woord en gebedsviering. Voorganger Mevr. Ellen Kok

Zondag 13 oktober 10.00 uur Maria Magdalenakerk
Oecumenische viering met herfstkoor
Div. voorgangers
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bij de parochie Maria Magdalena te Wormer.
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich hier Afmelden
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