P.M.
(parochiële mededelingen)

Maria Magdalena Parochie
Wormer

Startviering 15 september 10.00 uur

4 september – 23 oktober 2019

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

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

PAROCHIETEAM
Voorzitter:
Wnd-voorzitter:
Penningmeester:

Secretariaat:
Lid:

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

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

Lid:
Lid:
Lid:

dhr. Sander Korver,
Dorpsstraat 175,  06-53439489
mw. Liesbeth Patist-Dupon;
Roerdompstr 6,  6421111
mw. Kirsten Vredevoort,
Lisboa 40,  6423273

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

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

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

Bezorging PM:
Kopij PM:
Misintenties vermelden PM:

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

Contactpersoon drukkerij:

dhr. Gerard Commandeur, Koningsvarenstraat 194,  6425356

U kunt uw bijdrage o v.v. vrijwillige kerkbijdrage of bijdrage misintenties storten op:
Misintenties: INGrekening NL57 INGB 0000 0517 62 t.n.v. Par. Maria Magdalena (rk kerkbestuur) te Wormer.
Kerkbijdragen: INGrekening NL68 INGB 0001 9753 65 t.n.v. RK Kerkbestuur Algemene Kerkbijdragen te Wormer
Kopij voor de periode 23 oktober – 11 december 2019 uiterlijk 13 oktober 2019 (vóór 19.00 uur) versturen naar
het e-mail adres van de redactie: redactie.pm.mm@gmail.com
Voor vragen of info kunt u terecht bij: mw. Jolanda Boon-Sombroek,  6425194 of
dhr. Hans van Rooijen,  6424047
Let u a.u.b. op of u een ontvangstbevestiging krijgt.
Is dat niet het geval neem dan even telefonisch contact op met één van ons.
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PASTORAAL

VOORWOORD

Alleen in geval van nood?
In een Oostenrijkse winkelstraat is er opeens een etalage met twee excentrieke
sportwagens. Het mannelijk deel van ons
gezin gaat kijken, de dames bekijken de
kleding. ‘Wat zou die kosten, pap?, vraagt
onze zoon. Er staat geen prijskaartje bij,
laat staan dat hij afgeprijsd zou zijn. Maar
tussen de twee bolides staat op een zuil een
kastje met een glazen plaat aan de voorzijde. Daar binnen zit een prachtige witte duif
met een palmtakje in haar snavel. ‘In geval
van oorlog glas breken’, staat er boven.
Tja, dan is het wel een beetje laat. Het doet
mij denken: aan als het kalf verdronken is
dempt men de put.
Vrede moet nooit te laat komen, vrede moet
gedaan worden voordat de vuisten gebald
en de geweren geladen worden. Als de vr edesduif pas wordt losgelaten wanneer de
gevechten zijn uitgebroken dan kan zij ook
niet zoveel. Wanneer de vrede, wanneer de
Geest in een kastje wordt gezet met glas om
als het al te laat is losgelaten te worden dan
zijn er al te veel slachtoffers gevallen.
Vrede maakt verbinding is het motto van de
komende Vredesweek. Dat is een andere
vrede dan de vrede van Assad, Poetin,
Tromp en Xi Jinping, daar heb ik niet zo
veel invloed op. Maar de vrede in mijn eigen
nabijheid daar kan ik wel wat mee. In ieder
geval kan ik laten zien dat ik er werk van wil
maken en daar is de vrijheid van de duif e ssentieel voor.

tekenis krijgt omdat twee van onze acht
Zaanse parochies in het komende werkjaar
geconfronteerd worden met waar al lang
over gesproken wordt, maar nu steeds dic hterbij komt: dat ze hun vertrouwd e kerkgebouw zullen moeten gaan verlaten. Paroch ianen van W ormerveer en Koog-Zaandijk zullen een nieuwe weg zoeken om hun geloven
te blijven vieren in gemeenschap met elkaar
en met God. Hoe beleven de andere zes p arochies dat? Als een ‘nieuwtje’ van buite n
of ‘er is plaats genoeg’ kom er maar bij
maar alles blijft hier zoals het is. Of als o pdracht om ook daadwerkelijk ons in te zetten
en om te zien naar elkaar, samen de weg
verder te gaan van geloven.
‘Breek het glas in geval van oorlog, in geval
van nood, in geval van …’
Nee, zie om naar vrede, zie om naar elkaar,
zie om naar God.
Geef de duif, geef de Geest, geef God, geef
jezelf ruimte om te zien naar de Ander.
Matthé Bruijns, pastor

En hoe gaat dat met geloof? Zit dat ergens
veilig opgeborgen achter slot en grendel
want je moet er ook niet te veel ‘last’ van
hebben. Geloof als een verzekeringspolis ,
normaal kijk je er niet naar om. Ze ligt ergens goed opgeborgen en je weet als ik het
nodig heb dan is het er. Je doet er niet mee r
zo veel mee totdat er zorgen komen, je God
nodig hebt en dan wordt de afgesloten o pbergplaats van geloof geopend, en de Geest
komt vrij en laat dat nu ook in de gedaante
van een duif zijn.
We gaan dit jaar verder met het thema ‘O mzien naar de Ander’. Een onderwerp waar
het laatste woord nog niet over is gezegd en
zeker niet gedaan, vandaar de voortzetting.
Vele mensen in onze samenleving verlangen
er naar dat er naar hen wordt omgezien, dat
ze gekend worden, gezien, dat vreugde
wordt gedeeld en verdriet niet alleen wordt
gedragen. Een thema dat een bijzondere b ePM 46 e jaargang no.5: 4 september – 23 oktober 2019
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IPCI

Jaarverslag 2018
2018 was het eerste jaar waarin de s amengevoegde Zaanse Caritasinstellingen
voluit aan het werk gingen. Per 31 d ecember bestond het bestuur uit: Frans
van Rooij, voorzitter, Piet Boon, pe nningmeester, Gerard Schavemaker, secretaris,
Ben
van
Lammeren,
lidadministrateur, W im Niekus, Patricia
Beenen, Riet Hooijschuur en Els HeineKruidenberg, leden.
Het bestuur vergaderde zes keer, in
aanwezigheid van Floris Bunschoten, r egiopastor. Daarnaast waren er twee bijeenkomsten met alle lokale vrijwilligers,
tijdens een daarvan werd een pilot van
een cursus gehouden van het bisdom
Haarlem-Amsterdam onder de naam ‘Op
zoek naar de nieuwe caritas vrijwilligers
van morgen’.
Op 18 oktober vond bij notaris P.J.H.M.
Prevoo in Haarlem de juridische afwikk eling van de fusie plaats met de vaststelling van de Akte van Fusie en een Bewijs
van eigendom, waarmee we kunnen aantonen dat IPCI Zaanstreek officieel eigenaar is van een perceel weiland in Assendelft.
E XTERNE CONTACTEN
Er worden contacten onderhouden met
het Zaans Interkerkelijk Noodfonds (ZIN),
De Bron, De Sluis, Voedselbank Zaanstreek en Kledingbank Zaanstreek. Het
Interkerkelijk Diaconaal Beraad Zaanstreek-Waterland (I.D.B.) heeft eind 2017
haar activiteiten gestaakt. De nog aanwezige middelen werden in 2018 over d iverse ‘gelijkgestemde’ organisaties verdeeld. Ook naar de Wijkteams in Zaa nstad en de afdelingen Sociale Zaken in
Zaanstad en Wormerland zijn de lijnen
kort.
H ULPVRAGEN
In 2018 hebben we in totaal voor ruim
€ 7.100,-- financiële ondersteuning geboden aan diverse cliënten. Dat varieerde
van kleine donaties in de vorm van go ederen tot renteloze leningen, waarbij het
geleende geld in termijnen terugbetaald
dient te worden. Daarnaast werden enk ele personen en gezinnen in 2018 (structureel) begeleid bij schulden, wat soms
leidde tot schuldhulp-verlening en bege-

leiding bij schuldsanering of onderbewindstelling. Verder bieden we hulp bij
het invullen van belastingaangiften, administratieve problemen en computergebruik.
De jaarlijkse collecte tijdens het Diaconaal weekend leverde € 1.701,07 op voor
Voedselbank Zaanstreek. Tevens ondersteunden wij voor in totaal ongeveer
€ 7.250,-- diverse activiteiten binnen de
verschillende parochies, o.a. Diaconaal
Centrum De Bron, Voedselbank Zaanstreek, het project Schoenendoosmaatje
van Edukans, een periodieke bloemenhulde bij de Penitentiaire Instelling De
Sluis, SAM’s Kledingactie, een feestelijke
maaltijd voor vluchtelingen in ’t Achterschip van de Maria Magdalenakerk Wormer, een kerstactie door diaconie W es tzaan en andere kerstacties in Wormer,
Krommenie, Assendelft, Zaandam, ’t Kalf
en in Kogerveld en tenslotte een bijdrage
voor de Ouderen Kerst Middag in W ormer.
I NSPIRATIE
Het Bisdom Haarlem-Amsterdam bood
ons inspiratie- en themabijeenkomsten in
Haarlem of in Heiloo. De geheel vernieuwde website van het Bisdom biedt
actuele informatie en documenten. In
april 2018 hield het I.D.B. Zaanstreek Waterland de laatste thema-avond, over
het PGB in Zaanstad.
O VERIGE ACTIVITEITEN
SAM’s Kledingactie in de Zaanstreek;
e
beheer van een container voor 2 hands
kleding bij de Maria Magdalenakerk.
F INANCIËN
Het rendement van de bank(en) was bijna
nihil. Het belegd vermogen bij het R.K.
Beheerfonds van het Bisdom Haarlem Amsterdam gaf een negatief rendement.
Dit komt echter niet tot uiting in de baten
en lasten, omdat een koersdaling een
negatief effect heeft op ons eigen vermogen.
Met dank voor het vertrouwen
Gerard Schavemaker, secretaris
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BEDEVAART

Naar ‘t Putje op 1 oktober a.s.
Al meer dan 60 jaar geleden is de ouderenbond van Krommenie en Assendelft voor het
eerst op bedevaart gegaan naar Onze Lieve
Vrouwe ter Nood. Door de jaren heen is dit
gezelschap breder én jonger geworden en
zoals dat bij een bedevaartsplaats hoort , vele mensen schuiven aan. Op dinsdag 1 oktober is er weer de jaarlijkse Bedevaart naar
’t Putje. Om 14.00 uur een viering in de

kleine kapel, daarna gelegenheid om koffie
te drinken in ’t Oesdom of te wandelen door
het mooie bos. En om 16.00 uur sluiten we
af met een Marialof. De katholieke Bond van
Ouderen van W ormerveer en Krommenie
organiseert vervoer per bus, maar ook wa ndelaars, fietsers en automobilisten zijn van
harte welkom.
Matthé Bruijns

GESPREKSGROEP

Over de Belijdenissen van Augustinus
'... ons hart kent geen rust tot het rust vindt
in u' is een van de bekendste uitspraken van
theoloog en filosoof Augustinus.
Vanuit verschillende perspectieven is A ugustinus ook in onze tijd interessant.
Als theoloog had hij veel invloed op de kerken en de cultuur in het Westen. Als filosoof
ontwikkelde hij gedachten waarmee hij
vooruitliep op hedendaagse inzichten over
ruimte en tijd in de natuurkunde.
Door het lezen van zijn boek Belijdenissen
en door met elkaar in gesprek te gaan, m aken we (weer) kennis met het leven en werk
van Augustinus (354 - 430) en verkennen
we zijn betekenis voor onze tijd.
Hijzelf leefde in de tijd van het Romeinse
rijk. Hannah Ahrend, filosoof en politiek
commentator, noemt hem de enige originele
filosoof uit de Romeinse cultuur. Atheïst
Bertrand Russel plaatst Augustinus in de
eerste gelederen van de filosofen.
Etty Hillesum, bekend van haar dagboek,
had op weg naar Westerbork, twee boeken
in haar koffer: de bijbel en de Belijdenissen.
Vanuit oecumenisch perspectief is August inus interessant, omdat hij ver voor de R eformatie schreef, in de gemeenschappelijke
beginperiode van de kerk.
In zijn Belijdenissen schrijft Augustinus in
grote openheid over zijn persoonlijke geloofsgeschiedenis, hij laat zich kennen als

een zoekende mens en gelovige. Hij roept
zijn lezers op om zich te bezinnen op de
grote waarden van de christelijke traditie.
Hij kijkt in de Belijdenissen als het ware terug op zijn eigen leven.
Het gaat hem er uiteindelijk om, te begrijpen
wie God voor hem is en hoe deze God door
alle ervaringen heen bezig was hem te
scheppen naar zijn beeld en gelijkenis. Hij
schrijft over zijn zoektocht naar kennis van
zichtbare en tastbare dingen en het kennen
van God, het geheugen, herinnering en tijd.
In een serietje maandelijkse bijeenkomsten
(overdag) verdiepen we ons in Augustinus'
belijdenissen, in de heldere vertaling van
Wim Sleddens, die voorzien is van een
boeiende inleiding. Als u mee wilt doen, wilt
u die dan aanschaffen: Augustinus, Belijdenissen, vertaald door Wim Sleddens, ISBN
9789463401227, prijs 24,90.
Wanneer: v.a.dinsdag 1 oktober, 14:30 u.
Waar: Noorderkerk Zaandam.
Opgeven bij: Ruud de Lange, tel. 0756318576 , email: r.lange32@upcmail.nl of
Rien Jansens, tel. 075-6125674, email:
rienjansens@telfort.nl
We zien uit naar de ontmoeting met u. Ieder
is van harte uitgenodigd.
Ruud de Lange, Rien Jansens
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KERKENPAD

Overweging rond Nicolaas en Maria
Gehouden in de Maria ten Hemelopneming kerk in Vianen.
Mensen zijn kwetsbaar, wij merken dat in
ons eigen leven, maar gelukkig hebben we
in de loop van de tijden vele middelen uitg evonden om ziekten te lijf te gaan. Lange tijd
kon men niet veel meer dan aderlaten en
vooral veel bidden, want de zegen moest
van de hemel komen. En een indrukwekkende rij van heiligen met nog indrukwekkender
en wonderlijke verhalen gaven het gevoel
aan mensen dat ze niet alleen waren, dat de
hemel over hen waakte.
Nicolaas is een heilige die wij op ons kerkenpad regelmatig tegenkomen. In Krommenie zijn 2 Nicolaaskerken en vele steden
die met water verbonden zijn hebben hem
als hun patroonheilige. En dat de ligging
aan het water ook een garantie is voor handel en welvaart laten Vianen, IJsselstein en
Amsterdam zien.
Het bijzondere van religieuze verhalen is dat
ze de eigenschap hebben mee te verand eren in de tijd. W ij lopen niet meer zo snel
warm van verhalen die gaan over kinderen
die tot pekelvlees verwerkt zijn en door de
heilige Nicolaas weer tot leven k omen. Maar
verhalen over delen zoals Nicolaas die tijdens een hongersnood graan weggeeft en
dat de hoeveelheid niet verminderd, doet
denken aan het verhaal van Jezus over vijf
broden en twee vissen. Durf jij het aan om
te delen, of speel je op zeker en houd je alles voor jezelf? ‘Alles zullen we eerlijk delen, suikergoed en marsepein’, zingen we
tegenwoordig.
Boven al die heiligen is Maria toch wel de
meest favoriete. Het is bijzonder dat er zo
veel aan Maria toegewijde kerken zijn, want
in de Bijbel neemt zij een bescheiden plaats
in. Maar op cruciale momenten is zij aanwezig bij de kribbe en onder het kruis. Maria
komt weinig aan het woord maar wanneer zij
spreekt dan is het raak. Deze woorden van
haar lofzang komen, recht uit het hart en
worden uitgesproken met het oog op de
aarde. Zij bezingt de kracht van God die de
aarde een ander aanschijn wil geven. God is
barmhartig. Het gaat over kleine mensen die
groot moeten worden en rijke mensen die
met lege handen worden weggestuurd.
Maria is degene die de wereld op zijn kop

zet, revolutionaire woorden spreekt. De
hoogmoedigen worden uiteengejaagd. De
grote bekken van al die Li Pings, Trumps,
Poetins zullen tot zwijgen worden gebracht,
van hun voetstuk gestoten. W ie hongerlijden
worden met alle goeds overladen. Het visioen van de nieuwe aarde, maar erin blijven
geloven valt niet altijd mee. Er is zoveel op
de wereld dat het tegenbeeld blijkt te zijn.
In de beroemde conference van Toon Hermans over Sinterklaas geeft hij aan het gr ote verschil in de te ontvangen ca deaus in
rijke en arme gezinnen. Bij zijn vriendje r eden de elektrische treinen na Sint-Nicolaas
door de kamer heen. Bij hen ook, maar bij
die armoezaaiers was de voorste de locomotief en de anderen de wagons. Godfried
Bomans schreef over Sinterklaas in ca techismus vragen het volgende: Hoe is het
mogelijk dat Sinterklaas met paard en al
door de schoorsteen komt? Dat Sinterklaas
met paard en al door de schoorsteen komt,
is een mysterie, dat wij kinderlijk moeten
aanvaarden. Zal ons dit mysterie ooit worden uitgelegd? Dit mysterie zal ons in het
hiernamaals door Sinterklaas zelf worden
uitgelegd. Hoe is het te verklaren dat Sinterklaas meer aan rijke dan aan arme kindertjes geeft? Dat Sinterklaas meer aan rijke dan aan arme kinderen geeft, is wederom
een mysterie. Zal ook dit mysterie ons in het
hiernamaals verklaard worden? Neen. Dit
mysterie zal ons, naarmate wij ouder worden, reeds op aarde duidelijk worden.
De aandacht moet liggen op de aarde daar
zal het moeten gebeuren, daar zullen kleine
mensen groot worden. Daar mogen gewone
mensen ervaren dat God ons welgezind is.
Dat noodlot en ellende niet van ons worden
weggehouden, maar wel dat we kracht kunnen ervaren om daar mee om te gaan, dat
we elkaar daartoe gegeven zijn en dat God
degene is die naar ons omziet, zoals Jezus
tijdens zijn levenspad niets anders heeft g edaan dan naar mensen toegegaan die op eigen kracht niet meer verder konden komen.
Nicolaas en Maria zijn beide wegwijzers die
wijzen naar de aarde, die wijzen naar de
mensen om je heen, dat jij degene bent die
wonderen kan doen.
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VERVOLG
Jaarlijks mogen Ko en ik Sinterklaas zijn. In
de oudste groep hebben we vaak een g esprek over wie Sinterklaas nu is. En ik vertel
dan over de drie vormen van Sinterklaas g eloof. De eerste is dat wanneer je aan zijn
baard trekt dat hij ‘au’ roept. De tweede
vorm van geloof is dat het een man is met
een plakbaard. Maar de derde vorm van Sinterklaas geloof daar zijn we naar op weg:

KERKENPAD

Dat we voor elkaar als Sint Nicolaas willen
zijn, door gewoon te doen waar we goed in
zijn: mens te worden, een naaste voor e lkaar te zijn.
Dus gewoon als Nicolaas en Maria proberen
te zijn, dan is de hemel dichtbij.
Matthé Bruijns

VERSLAG KERKENPAD 2019

Op bedevaart naar IJsselstein en Vianen!
Al voor de 20ste keer organiseerden Matthé
Bruijns en Ko Schuurmans een kerkenpad
ergens in Nederland. In die 20 jaar zijn ze al
in veel kerken geweest. In de loop van die
tijd gingen steeds meer mensen mee. Nu
gaan ze drie dagen en elke keer met een
bus waar 60 personen in kunnen en het is
elke keer vol. In de bus krijgen we allemaal
een boekje met informatie over de plaatsen
waar we naar toe gaan en de kerken die we
bezoeken. Dit is mijn derde bedevaart –
kerkenpad die ik meemaak.
Het is natuurlijk ook een dagje uit dus we
beginnen met koffie en gebak in het Kruispunt, het gemeentecentrum van de Protestantse Kerk Nederland / IJsselstein.
De eerste kerk die we bezoeken is de oude
protestantse Nicolaaskerk. In 1577 wordt na
een kleine beeldenstorm op 5 december, de
vooravond van Sint-Nicolaas, de kerk in bezit genomen door de protestanten. Toch
wordt de kerk nog lang gebruikt door de
rooms-katholieken, de kerk fungeerde namelijk als openbare begraafplaats. In het
koor ligt het grote grafmonument (1370) van
Gijsbrecht en Arnoud van Amstel en hun
vrouwen Bertha van Heukelom en Maria van
Henegouwen. Mooi is de toren van Pasqualini die in 1535 aan de kerk werd gebouwd,
de toren is in renaissancestijl.
Na de rondleiding lopen we door het aut ovrije IJsselstein naar de neogotische R.K.
St. Nicolaasbasiliek. Ook deze kerk is groot:
vol beeldhouwwerken, een schitterende
preekstoel met houtsneden en een speciale
kapel voor het beeldje van de O.L.V. van E iteren naar IJsselstein in 1936, de zogenaamde Mariakapel. De kerk heeft schitt erende glas-in-loodramen. De laatste werd
geplaatst in 1972 bij de restauratie van de
kerk. Het thema van dit raam is ‘welvaart en
armoede’ hier zie je moderne apparatuur. Er

zijn meerdere gidsen die veel vertellen over
de geschiedenis van de kerk en omgeving.
We keren terug naar het Kruispunt waar we
genieten van onze mee gebrachte broodjes
en de voor ons gezette koffie en thee. Het
was een warm welkom in het Kruispunt.
Met de bus gaan we door naar Vianen en
bezoeken daar de protestantse kerk. Oorspronkelijk stond op deze plaats een kapel
toegewijd aan Maria ten Hemelopneming.
De kerk heeft deze naam gehouden. Ook dit
is weer een hele grote kerk met veel licht
dat door de ramen valt.
Onder begeleiding bekijken we de kerk. Deze kerk is bekend door het dubbele praa lgraf van Reinoud lll Brederode en zijn echtgenote Phiippote van der Marck. Een dubbeldekker met boven het echtpaar op het
sterfbed en er onder een lijk in ontbinding
door de wormen aangevreten. ‘Mens denk er
aan uit stof ben je genomen tot stof zal je
weerkeren.’
In een zijkapel van deze kerk houden we de
viering met als thema ‘vieren met Nicolaas
en Maria’.
Na bezoek aan de kerk hebben we een uurtje vrij af om door het stadje te wandelen of
lekker op een terrasje te genieten van de
zon en een glaasje van het één of ander.
Iedereen is weer keurig om 17.00 uur bij de
bus die ons brengt naar restaurant Vallen in
Vleuten waar we genieten van een heerlijk
warm buffet.
Om 20.30 uur zijn we weer terug in Krommenie. Voor mij is één ding zeker; volgend
jaar ga ik weer mee.
Els van der Pomp
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STUURGROEP VORMING & TOERUSTING

Programma Regio Zaanstreek
G ESPREK BIJ DE KOFFIE
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 ‘geletterde Jood’, stond
hij tussen de 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 Jezusbeweging een gemengd Joodse en nietJoodse gemeenschap.
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, gaarne
aanmelden. Dan ontvangt u de te bespreken tekst in uw brievenbus. W ilt u
zich niet vastleggen, dan ligt de tekst op
de zondag vóór de eerste donderdag van
iedere maand ook op de boekenplank in
het Achterschip van de Maria Magdalenakerk in W ormer.
Men kan zich aanmelden bij Ben Commendeur: commandeur194@gmail.com .
Datum: donderdag 5 september, 3 oktober
Tijd:
10.00 uur
Plaats: Het Achterschip, Maria Magdalenakerk, Wormer
Aanmelden: Ben Commandeur

M EDITATIEF SCHILDEREN
Voor de materiaalkosten betaalt u per
keer € 2,50.
Datum: vrijdag 6 september, 4 oktober
Tijd:
Van 13.30 tot 16.00 uur
Plaats: Het Achterschip, Maria Magdalenakerk, Wormer
Inleiders:Marian Neeft en Coby Huijpen
Aanmelden: Liesbeth Patist

G ELOVEN N U
Ook het komende seizoen gaan we weer
met elkaar in gesprek aan de hand van
de Geloven Nu reeks. Een landelijke methode, waarbij een Bijbeltekst leidraad is.
Andere onderwerpen zijn echter ook m ogelijk. Wanneer deelnemers vanuit hun
persoonlijke behoefte een andere Bijbe ltekst willen bespreken is hier natuurlijk
ruimte voor.
Er is geen leeftijdsgrens, dus iedereen
die geïnteresseerd is in de Bijbel, is van
harte welkom! Indien mogelijk krijgen de
deelnemers ter voorbereiding achtergrondinformatie thuis via de mail.
Tijdens het gesprek proberen we erachter
te komen, wat de tekst met ons doet,
waarbij je van elkaar kunt leren om zaken
eens op een andere manier te bekijken.
Datum: dinsdag 24 september, 22 oktober
Tijd:
20.00 – 21.30 uur
Plaats: Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, Krommenie
Begeleiding: Nicolette Schouten en
Ben Commandeur.
Aanmelden: Liesbeth Patist
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ST. SAMENBINDENDE PROJECTEN ZAANSTREEK (SSPZ)

Walk of Peace en Vredesliedfestival hoogtepunten Zaanse
Vredesweek
Van 21 tot en met 29 september vindt in heel Nederland de jaarlijkse Vredesweek
plaats. Deze week, een initiatief van vredesbeweging PAX, heeft dit jaar als thema
‘Vrede verbindt over grenzen’. Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek geeft
de week invulling met diverse activiteiten, waaronder een Walk of Peace en een Vr edesliedfestival.
25 SEPTEMBER : V REDESLIEDFESTIVAL
Op woensdag 25 september vindt in de Verkadezaal van FluXus (W estzijde 148 in
Zaandam) een Vredesliedfestival plaats dat
geopend wordt door wethouder Rita Noor dzij. Het festival begint om 20.00 uur – de
deuren gaan open om 19.30 uur – en is gratis toegankelijk. Wel wordt een vrijwillige
bijdrage op prijs gesteld. Na afloop van het
festival is er een hapje en drankje en is er
gelegenheid om na te praten.
28 SEPTEMBER : W ALK OF P EACE
Net als vorig jaar is er ook dit jaar weer een
Walk of Peace. De route van zo’n drie kilometer voert door de wijk Poelenburg. In t otaal duurt de wandeling zo’n anderhalf uur.
Onderweg is er een stop bij het Darwinpark,
waar onder het thema ‘Zorg voor de aarde
over alle grenzen heen’ een programma is
samengesteld voor jong en oud. De wandeling begint om 14.00 uur bij buurthuis De
A
Poelenburcht (W eerpad 1 in Zaandam).
Deelname is gratis.
V IER DE VREDE
Tot slot vinden er in diverse Zaanse kerken
vieringen en bijeenkomsten plaats die aa nsluiten bij het thema van de Vredesweek.
Z ONDAG 15 SEPTEMBER , A SSENDELFT
10.30 uur: openluchtdienst van de Raad van
Kerken
Krommenie-Assendelft
op
het
schoolplein van basisscholen De Oceaan en
De Meander. De dienst staat in het teken
van het thema van de Vredesweek: Vrede
verbindt over grenzen. Na de dienst is er
koffie, een koffieconcert van het Zaans ha rmonieorkest en een kleine infomarkt. Meer
info op www.rvkkrommenieassendelft.nl

Z ONDAG 22 SEPTEMBER , K OOG AAN DE Z AAN
10.00 uur: vredesdienst in de Kogerkerk
(Kerkstraat 14). Voorganger is dominee Pi eter Oussoren.
M AANDAG 23 SEPTEMBER K ROMMENIE
20.00 uur: bijeenkomst in de Doopsgezinde
Vermaning (Noorderhoofdstraat 46) over de
vredesspiritualiteit van Franciscus en Rumi,
georganiseerd door de gezamenlijke Doopsgezinde Gemeenten in de Zaanstreek. Informatie bij Kok Klever, via camklever@gmail.com.
D INSDAG 24 SEPTEMBER , W ORMER
19.30 uur: oecumenische vredesvesper in
de Doopsgezinde Vermaning (Dorpsstraat
371), georganiseerd door de Raad van Kerken W ormerland (i.o.).
D ONDERDAG 26 SEPTEMBER , K OOG A / D Z AAN
19.30 uur: vredesvesper in de Kooger Vermaning (Lagendijk 34) met aandacht voor
poëzie, liederen en stilte.
Z ATERDAG 28 SEPTEMBER , Z AANDAM
20.00 uur: filmavond in de Noorderkerk
(Heijermansstraat 127), georganiseerd door
de Protestantse Gemeente Zaandam. Er
wordt een film vertoond over het leven van
Dietrich Bonhoeffer.
Z ONDAG 29 SEPTEMBER , Z AANDIJK
10.00 uur: vredesdienst in De Ontmoeting
(Parklaan 1) onder leiding van dominee Mirjam Sloots en pastor Jos Emons. Dit is een
gezamenlijke dienst van De Ontmoeting en
de Mattheüsgemeenschap.
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VOOR JONG

EN

OUD(ER)

De haas en de schildpad
De haas moest altijd lachen wanneer hij de
schildpad zag lopen, want het ging zo lan gzaam. "Ik begrijp niet waarom jij nooit naar
iets onderweg gaat," zij hij pesterig. "Als jij
eindelijk aankomt, is het altijd te laat en a lles is al lang voorbij."

Toen hij de lijn passeerde, was de schildpad
hem juist voor geweest.

De schildpad lachte een beetje. "Vlug ben ik
niet," zei hij, "maar toch durf ik te wedden,
dat ik eerder aan de overkant van dit veld
ben dan jij. Zullen we een wedstrijd houden?
Dan kun je het zien."
"Goed!" riep de haas en meteen sprong hij
er vandoor, zo snel als hij kon. De schildpad
ging heel rustig op weg.
Nu was het die dag erg warm weer met een
brandende zon, en de haas werd halverwege moe en slaperig. "W eet je wat," dacht hij.
"Ik doe even een tukje onder die heg hier.
Zelfs als die schildpad me onderhand voorbij loopt, heb ik hem in een flits weer ingehaald." De haas ging in de schaduw liggen
en sliep in.

"Zie je nou wel," zei de schildpad.
Maar de haas had geen adem meer om te
kunnen antwoorden.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

De schildpad kroop gestaag voort onder de
warme zon.
Toelichting
Pas na lange tijd werd de haas wakker. Het
was veel later dan hij dacht en hij keek eens
rond. Geen schildpad te bekennen. "Nou
nou," mompelde hij, "waar zit dat vriendje?
Wacht maar, ik zal hem eens wat laten
zien."
Als een pijl uit een boog schoot hij weg,
door het korte gras, door het koren, over
sloten, langs braamstruiken, en bij de laatste bocht bleef hij even staan om te zien
waar de eindstreep lag. Daar! En nog geen
halve meter ervoor kroop de schildpad,
langzaam maar zeker, stap voor stap, dic hter en dichter naar het eindpunt.
Met een geweldige sprong stoof de haas erop af. Maar hij was te laat.

De haas en de schildpad is één van de fabels van Aesopus, een verzameling fabels
over dieren. Aesopus was een Griekse verteller die ongeveer 2500 jaar geleden lee fde. Veel van zijn fabels zijn op allerlei m anieren terug te vinden in de (mondelinge)
wereldliteratuur.
In de fabel over de haas en de schildpad
houden de twee dieren een wedloop. De
haas denkt makkelijk te zullen winnen en
spant zich totaal niet in. Onderweg denkt hij
gerust een dutje te kunnen doen, maar als
hij wakker wordt, heeft de schildpad de f inish al bereikt. Zo verliest de haas toch de
wedstrijd.
De moraal van het verhaal is dat hardlopers
doodlopers zijn en dat langzaam-maarzeker-werk tot goede resultaten leidt.

PM 46 e jaargang no.5: 4 september – 23 oktober 2019

9

VIERINGEN
HH. Mart. v Gorcum
Boschjesstraat 115
Koog a/d Zaan
Za 7 sept.

H. Petrus
Snuiverstraat 2
Krommenie
Woord-Communie
M. Bruijns
Rotsvast
Woord-Communie
T. Molenaar
St. Caecilia
GEEN VIERING

IN

REGIO ZAANSTREEK

H. Maria Magdalena
Dorpsstraat 351
Wormer

O.L.V. Geboorte
Marktstraat 4
Wormerveer

DOP viering
All Ages

Woord-Communie
M. Bruijns
Samenzang

Zo 8 sept.
e
23 zondag
dhj
Za 14 sept.

Eucharistie
F. Bunschoten
Samenzang

Zo 15 sept.
e
24 zondag
dhj

Startviering
Woord-Communie
K. Schuurmans
Marbosko

10:30 uur Oecum
viering Saendelft
Saens Harmonie
Orkest
GEEN VIERING

Startviering
R. Casalod
Alle koren

Woord-Communie
S. Baars
Cantare

Eucharistie
G. Noom
Samenzang

Startviering
Woord-Communie
M. Bruijns
Rotsvast
Eucharistie
G. Noom
St. Caecilia
Woord-Communie
R. Casalod
Samenzang
Woord-Communie
M. Bruijns
Samenzang
Woord-Communie
S. Baars
St. Caecilia
Eucharistie
G. Noom
Rotsvast
Eucharistie
N. Kerssens
St. Caecila
Eucharistie
G. Noom
Samenzang
Woord-Communie
A. Dijkers
St. Caecilia
Eucharistie
G. Noom
Samenzang
Woord-Communie
T. Molenaar
Rotsvast

Eucharistie
N. Kerssens
Caeciliakoor

Eucharistie
F. Bunschoten
Samenzang

Woord-Communie
K. Schuurmans
Caeciliakoor

Woord-Communie
T. Molenaar
Samenzang

Woord-Communie
M. Bruijns
All Ages

Woord-Communie
R. Casalod
Cantare

Oecum.viering
Herfstkoor

Woord-Communie
M. Bruijns
Samenzang

DOP
Caeciliakoor

Woord-Communie
S. Baars
Cantare

Eucharistie
N. Kerssens
Caeciliakoor

Eucharistie
F. Bunschoten
Samenzang

Za 21 sept.
Zo 22 sept.
e
25 zondag
dhj
Za 28 sept.

Zo 29 sept.
e
26 zondag
dhj
Za 5 okt.

Woord-Communie
M. Bruijns
Marbosko

Zo 6 okt.
e
27 zondag
dhj
Za 12 okt.

Woord-Communie
A. Dijkers
Samenzang

Zo 13 okt.
e
28 zondag
dhj
Za 19 okt.

Eucharistie
G. Noom
Marbosko

Zo 20 okt.
e
29 zondag
dhj
Za 26 okt.

Woord-Communie
T. Molenaar
Samenzang

Zo 27 okt.
e
30 zondag
dhj

Woord-Communie
A. Dijkers
Marbosko
e

Op elke 1 vrijdag van de maand: eucharistieviering in de H. Bonifatius om 9.30 uur en in
de H. Odulphus om 10.00 uur (Vrijdag 6 september en 4 oktober)
Aanvangstijden op de zondagen zijn 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders aa ngegeven.
zo dhj = zondag door het jaar
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VIERINGEN
St. Bonifatius
Oostzijde 12
Zaandam
Za 7 sept.

Eucharistie

Zo 8 sept.
e
23 zondag
dhj
Za 14 sept.

Eucharistie
Samenzang

Zo 15 sept.
e
24 zondag
dhj

Eucharistie
A. Goedhart
Koor Con Amore

Za 21 sept.

geen viering wegens Dam-Daml.
geen viering wegens
Dam tot Damloop
Eucharistie
A. Goedhart
Eucharistie
A. Goedhart
Samenzang
Eucharistie
N. Kerssens
Eucharistie
A. Goedhart
Koor Con Amore
Eucharistie
A. Goedhart
Eucharistie
Fatimazondag
A. Goedhart
Koor Con Amore
Eucharistie
N. Kerssens

H. Jozef
Veldbloemenweg 2
Zaandam

IN

REGIO ZAANSTREEK

H. M. Magdalena
Kalf 160
Zaandam

Woord-Communie
W. Waardijk
Gemengd koor

Eucharistie
N. Kerssens
St. Caeciliakoor

Startviering
Woord-Communie
J. Hoekstra
Alle koren

Woord-Communie
H. Holthuizen
St. Caeciliakoor

Eucharistie
A. Goedhart

Zo 22 sept.
e
25 zondag
dhj
Za 28 sept.
Zo 29 sept.
e
26 zondag
dhj
Za 5 okt.
Zo 6 okt.
e
27 zondag
dhj
Za 12 okt.
Zo 13 okt.
e
28 zondag
dhj
Za 19 okt.

Zo 20 okt.
e
29 zondag
dhj
Za 26 okt.

Eucharistie
A. Goedhart
Koor Con Amore
Eucharistie
N. Kerssens
Eucharistie
Allerheiligen
A. Goedhart
Samenzang

Zo 27 okt.
e
30 zondag
dhj
e

Woord-Communie
J. Hoekstra
Gemengd koor

Eucharistie
N. Beemster
St. Caeciliakoor

Woord-Communie
J. Hoekstra
Gemengd koor

Eucharistie
N. Kerssens
St. Caeciliakoor

Woord-Communie
W. Waardijk
Gemengd koor

Eucharistie
F. Bunschoten
Liturgiekoor

Woord-Communie
R. Casalod
Gemengd koor

Eucharistie
F. Bunschoten
St. Caeciliakoor

Woord-Communie
J. Hoekstra
Con Brio

Eucharistie
N. Kerssens
St. Caeciliakoor

Woord-Communie
J. Hoekstra
Gemengd koor

Eucharistie
N. Beemster
St. Caeciliakoor

H. Odulphus
Dorpsstraat 570
Assendelft
Eucharistie
N. Kerssens
Eucharistie
B. Dijkman
St. Caeciliakoor
Eucharistie
N. Kerssens
Gregoriaanse Schola
Eucharistie
N. Kerssens
St. Caeciliakoor
Eucharistie
F. Bunschoten
Eucharistie
B. Dijkman
St. Caeciliakoor
Eucharistie
N. Kerssens
Eucharistie
F. Bunschoten
St. Caeciliakoor
Eucharistie
F. Bunschoten
Eucharistie
N. Kerssens
St. Caeciliakoor
Eucharistie
N. Kerssens
Eucharistie
B. Dijkman
St. Caeciliakoor
Eucharistie
F. Bunschoten
Gregoriaanse schola
Eucharistie
F. Bunschoten
St. Caeciliakoor
Eucharistie
F. Bunschoten
Eucharistie
B. Dijkman
St. Caeciliakoor

de

Op elke 1 en 3 vrijdag van de maand: eucharistieviering in de Pax Christikapel, Pina sstraat 4, Zaandam
om 10.00 uur met pastor J. Broersen (Vrijdag 6 en 20 september, 4 en 18 oktober)
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Startviering

15 september 2019 om 10.00 uur
Jaarthema: 'omzien naar de ander’
Pastor Ria zal voorgaan in het nieuwe
werkjaar, samen met de Pastoraatsgroep
m.m.v. de koren Caecilia en All Ages.
Voor de gezinnen met kinderen zal tijdens de Startviering een Kinderwoordviering gehouden worden.
Na de viering is er zoals altijd gelegenheid in het Achterschip voor de ontmoeting met elkaar onder het genot van koffie/thee/limonade. Voor dat lekkers hopen
we dat we weer op u mogen rekenen.
Dus alle bakkers bakken maar, zodat wij
van al uw baksels mogen genieten.
Bent u niet zo’n goede bakker, gekochte
baksels zullen ook wel smaken.
In het kader van open monumentendag,
de dag ervoor, zal Ton van Overbeek als
er belangstelling voor is u al de wetenswaardigheden van ons kerkgebouw laten
zien.

De evenementencommissie biedt ook
kaartjes aan voor het jubileumconcert
van het Volendams Opera Koor in de
voorverkoop voor € 10,00.
Tineke de Best is weer aanwezig met
haar kaarten.
Er zijn foto’s van Karin Lenior te bezichtigen over ons project van de Vastenactie.
We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Mocht u tijd over hebben, meldt u
a.u.b. aan. Houdt u van tuinen, het onkruid groeit maar door, een paar handen
erbij zijn altijd welkom.
We hopen alle parochianen tijdens en na
de Startviering te ontmoeten, om samen
handen en voeten aan het nieuwe werkjaar te geven.
Tot ziens op zondag 15 september!
De Pastoraatsgroep

1E

COLLECTE

STARTVIERING

Caya Cama
Ina heeft mij gevraagd een stukje te
schrijven over mijn laatste verblijf in het
dorp Ayllu Llakta in Ecuador van afgelopen april.
Het was fijn om de kinderen die wij als
stichting Cayacama Ecuador onderste unen met een studiebeurs, weer te zien.
Mede dankzij jullie steun gaan er op dit
moment nog eenentwintig indiaanse kinderen naar basisschool, middelbare
school en universiteit. De groep bestond
uit zevenentwintig kinderen, maar zes
zijn er inmiddels afgestudeerd:
Toa is arts geworden en gaat met een
groep medici langs dorpjes hoog in het
Andes gebergte gelegen. De mensen die
hier wonen, hebben niet de mogelijkheid
een arts of ziekenhuis in de stad te bezoeken.
Sisa heeft een opleiding bij het Rode
Kruis als ambulant verpleegkundige afgerond. Ze werkt in een praktijk in Riobamba en geeft hulp bij calamiteiten, zoals bij
de aardbeving van een jaar geleden aan
de kust van Ecuador.

Tamia heeft een opleiding in de toeristische sector afgerond en werkt in het dorp
Guamote voor een organisatie die to erisme, en onderwijs voor inheemsen,
koppelt.
Santiago heeft een financiële opleiding
afgerond en heeft samen met zijn broer
Ruben, die een logistieke opleiding g edaan heeft, een aardbeienteelt bedrijfje
opgezet. Dit is een tijdelijke invulling
want beiden zijn op zoek naar werk beter
afgestemd op hun studie.
Samuel is klaar met zijn opleiding ec onomie en is nog op zoek naar werk.
We zijn goed op weg om de zelfstandigheid van de jongeren te helpen vergr oten, waardoor zij zicht hebben op een
waardige toekomst.
Mede uit naam van de kinderen en uit
naam van de stichting Cayacama, dank ik
jullie voor de bijdragen en voor het enthousiasme ons te willen helpen.
Met liefdevolle groet,
Karin Lenior
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EVENEMENTENCOMMISSIE

Concertseizoen 2019-2020
13 OKTOBER : KLEZMERBAND NIGUN
Zes musici: gitaar, klarinet, bas, viool,
accordeon en drum brengen samen met
een zangeres Klezmer-muziek. Vaak vrolijk en uitbundig, soms overgaand naar
verdrietig of triest. Muziek die is ontstaan
in Oost-Europa.
Nigun bestaat volgende maand 10 jaar en
heeft verschillende cd’s opgenomen. Een
garantie voor vakwerk.
Maak kennis met deze bijzondere manier
van musiceren!
10 NOVEMBER : R ONALD W ILLEMSEN AND
FRIENDS

Een trio, samengesteld uit: Ronald W illemsen - bariton, Gerda van Eerde – sopraan en Thera de Zwart – panfluit met
Arie Horst als begeleider op de vle ugel/orgel.
Elk van deze vier genoemden kennen we
van eerdere optredens in onze concertenreeks. Musici van hoog niveau.
Het programma vandaag omvat licht
klassieke muziek en een blokje “André
Rieu” staat zeker op het programma!
Voor beide concerten kunt u reeds kaarten kopen via:
Voorverkoop à € 14,= bij Ringfoto W eenink/Goedheer, Dorpsstraat 34a, Wormer
of reserveren à € 14,= via tel: 075 6423388 of 075 – 6421282 of via mail:
concertmmwormer@gmail.com (bevestiging retour).
Kaarten aan de zaal € 16,-.
Toegangsprijs is inclusief pauzedrankje:
koffie, thee, fris.
Bestelformulieren voor de hele concertenreeks 2019-2020 vindt u in de hal
van de kerk. Bij bestelling en vooruitbetaling van 4 verschillende concerten ontvangt u 10% korting over het gehele b edrag.

Ons kerstconcert dit jaar is opnieuw
heel bijzonder!
15 DECEMBER :
K ERST MET HET V OLENDAMS O PERAKOOR
Een uniek kerstconcert dit keer: het V olendams Operakoor! Negentig mannen en
vrouwen in prachtige Volendammer
dracht vertolken de mooiste kerstliederen
uit binnen- en buitenland. Medewerking
wordt verleend door sopraan Martina
Prins, de begeleiding op de vleugel is in
handen van Hans van Beelen en het geheel staat onder leiding van dirigent Peter Schlamilch.
Dit concert is mogelijk gemaakt door s amenwerking met het Parochiebestuur
vanwege het 150-jarig bestaan van het
kerkgebouw.
Zoals u in de vorige PM hebt kunnen lezen is de voorverkoop voor het kerstconcert al begonnen.
Op Monumentendag: zaterdag 14 september is er kaartverkoop in het Achterschip. Kaarten zijn met korting te koop
voor
€ 10,- per kaart (bij contante betaling).
De volgende voorverkoopdata zijn:
na de startdienst van zondag 15 september en daarna na afloop van de diensten
op 22 èn 29 september.
Deze regeling geldt alleen voor parochianen vanwege het 150-jarig bestaan van
het kerkgebouw.
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VERSLAG

Onze reis naar Malawi
Tijdens de startdienst in september 2018
was de collecte bestemd voor de school
Samalani bij Lilongwe in Malawi, waar wij
in 2018 geweest zijn en waar nog veel
hulp nodig was. Enkele maanden later
vernamen wij, dat de school om diverse
redenen opgeheven was. Enerzijds was
het gebouw deels ingestort en kon het
niet meer gebruikt worden. Herbouw was
geen optie, want men besloot om het pr oject op een andere plaats, verder weg
van Lilongwe, opnieuw op te starten, met
daarbij ook de verwachting dat er vanuit
dit project ook geld gegenereerd kon
worden met de verkoop van producten,
waarvan de opbrengsten dan weer ten
goede zouden komen aan de nieuwe
school.
Vanuit de organisatie Doingoood kwam
derhalve het verzoek om naar een ande r
project te gaan. Dit zou dan het Mawa
project worden in de buurt van Zomba in
het zuiden van Malawi. Nadat wij meer
informatie hadden ingewonnen kregen wij
het gevoel dat wij daar zeker ook onze
ervaringen en kennis konden overbrengen bij 2 peuter/kleuterscholen, waar aan
kinderen in de leeftijd van 1 ½ jaar tot 5
jaar “onderwijs” werd gegeven door vrijwillige lokale onderwijzers zonder spec ifieke opleiding.
Mawa is een project binnen een comm unity van 20 dorpjes met totaal ongeveer
17.000 bewoners, waarvan zeer velen er
vrouwen en kinderen zijn. Het wordt gerund door lokale mensen met aan het
hoofd een projectleider en verschillende
support groepen voor diverse groepen
van de community, zoals ouderen, mensen met een beperking, hiv/aids, jong eren. Maar het ondersteunt ook boeren;
hoe het beste met de grond omgegaan
kan worden en hoe de landbouw werkt.
Ondertussen kregen wij ook donaties van
vele kennissen, vrienden, familie en de
St. Jozef parochie uit Zaandam.
Zo gingen wij op 14 juni met 6 koffers vol,
waarvan het grootste deel leer-, les-,
sport- en spelmateriaal was, op reis naar
Malawi voor 14 dagen. Via Ethiopië b ereikten wij na bijna een dag reizen onze
bestemming. Na een dag acclimatiseren
in Zomba werden wij naar Mawa gebracht, ver van de bewoonde wereld. W ij
kwamen in het “echte” Afrika. Wij werden
hartelijk welkom geheten door de projec tleider daar en de buurtkinderen, die n atuurlijk nieuwsgierig waren wat de 2

blanken kwamen doen. In het vrijwi lligershuis was nog een vrijwilligster die er
al bijna 9 weken zat en over een week
weer terug zou gaan naar Nederland.
Van de projectleider van Mawa hadden
wij van te voren een wensenlijstje on tvangen van wat zij graag gerealiseerd
wilden zien als er voldoende financiën
zouden zijn. De Doingoood Foundation,
die het geld voor ons beheert gaf na
overleg met ons toestemming voor de
aanschaf van 75 dekens voor ouderen en
jonge kinderen in verband met de kou,
plastic stoelen voor het project office,
waar regelmatig bijeenkomsten zijn, borden en bestek voor de scholen voor de
pap, schoolradio’s ter ondersteuning van
het onderwijs en grondzeilen om op te
zitten voor de kinderen op de scholen.
De beide scholen hadden zelf geen
speel- en lesmateriaal, dus zij waren
enorm blij met de duplo, memoriespelletjes, simpele puzzels, domino spelletjes,
scharen, pennen, klei, verf en papier etc.
dat wij allemaal meegenomen hadden.
Wel moesten wij de onderwijzers eerst leren hoe ze moesten omgaan met het m ateriaal. Het was even wennen voor de
onderwijzers, maar na een dag hadden
zij er onwijs veel plezier in. Ook al gaan
de kinderen effectief maar 2 uurtjes per
dag naar school. Voor deze vrijwillige
onderwijzers is het al een enorme klus
om zoveel kinderen van 1 ½ - 5 jaar in
een klas iets te leren. De kinderen krijgen
in principe 3x per week maispap op
school, echter als er geen suiker en zout
is, dan wordt dit niet gemaakt. Ten tijde
dat wij daar waren hebben wij voor beide
schooltjes 7 kilo suiker en 2 kilo zout g ekocht. Zodoende kregen de kinderen
weer pap op school. Dit hadden ze a lweer een poosje niet gehad. En ja, als je
bestek hebt gekregen moet je er ook gebruik van kunnen maken!
José heeft ook instuifmiddagen georgan iseerd, waar elke keer ruim 100 kinderen
op afkwamen, want ja, zij mochten met
materialen bezig zijn, die ze nog nooit
gezien hadden. De kinderen hadden
enorm veel plezier. Jaap heeft, op verzoek, ’s middags aan 2 voetbalteams een
week lang voetbaltraining gegeven en die
waren enorm blij. Ook met de voetballen
die zij na afloop kregen. Wij zijn ook nog
een ochtend op een basisschool geweest
en hebben daar een sportdag georganiseerd.
PM 46 e jaargang no.5: 4 september – 23 oktober 2019

14

VERVOLG…VERSLAG
Dit was een verrijking voor de kinderen
en de onderwijzers!
Alle afstanden moesten lopend gedaan
worden. Het verste schooltje was voor
ons 45 minuten lopen. Vaak nog zwaar
bepakt met spullen of met behulp van enkele vrouwen, die er hun hand niet voor
omdraaiden om dat op hun hoofd te dragen. We zijn bij ouderen geweest, die
een deken hadden ontvangen. Deze
mensen waren zo blij en dankbaar!
Een van de 2 scholen wordt nog opg eknapt. Ze krijgen een betonnen vloer en
de muren worden gestuukt. Dan hoeven

de kinderen niet meer op het zand te zitten Ook wordt voor beide scholen nog
een groot schoolbord gerealiseerd.
Wij kijken met veel voldoening terug op
ons verblijf in Malawi. Ook de mensen op
het project waren ons zeer dankbaar voor
alles wat wij voor hun community gedaan
hebben. En dit mede dankzij de mooie
bijdragen van de Maria Magdalena parochianen. Het jaarthema “omzien naar e lkaar” kwam hier dan ook mooi van pas.
Jaap en José Conijn

OECUMENISCHE VREDESVESPER

Vrede verbindt over grenzen
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 zo rgen dat ze zich nog meer gaan afgrenzen. Vrede verbindt over grenzen. Een
moment van bezinning en zoeken naar
vrede en nieuwe wegen.

KBO

Rembrandt en Jeroen
Na de afgelopen zomer, inclusief een ongekende forse hittegolf, moeten we er in
Nederland de komende maanden weer
aan geloven: bakken met regen, gure
wind en grijze luchten. Tijd om op de
bank te kruipen met een warme mok thee
terwijl de elementen buiten de strijd met
elkaar aangaan. Wilt u ook zo’n aangeklede warme mok verdienen, wordt dan
lid van de KBO. De enige echte zelfstandige Seniorenvereniging van W ormerland
waarin u kunt genieten van kunst, cultuur
en amusement.

In het nieuwe KBO seizoen 2019-2020
komt u Rembrandt van Rijn en Jeroen
Bosch tegen, maar ook het duo Albert
Sebastian, Nathaly Masclé, en niet te
vergeten The Dutch Vocals uit Volendam.
Op woensdagmiddag 25 september maken we kennis met de grote meester
Rembrandt van Rijn en op W oensdagmiddag 30 oktober komt het duo Albert
Sebastian met een kostelijk muziek repertoire. Komen dus!
Tot ziens
Jan Carel Nijdam (vz)
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KORT NIEUWS

PM rooster seizoen
2019/2020
(46e – 47e jaargang)

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

6
7
1
2
3
4
5

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

Looptijd
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.- ?

Heel Wormer bakt
Startviering – 15 september

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.

Aan alle parochianen die het leuk vinden
om wat lekkers te bakken: wilt u op 15
september (zelfgebakken) cake, koekjes
of taart meenemen?
Dit wordt na de Startviering bij de koffie
uitgedeeld.
Dank u wel!

De Pastoraatsgroep

Bedankje
Gesprek bij de koffie

Langs deze weg wil ik alle chauffeurs bedanken die mij in de aflopen jaren naar
de kerk hebben gereden om op de zo ndagen en feestdagen de mis bij te wonen.
Mijn gezondheid laat het niet meer toe
om naar de kerk te komen. Nogmaals
heel hartelijk dank voor uw inzet.

Donderdag 5 september starten wij weer
met ons gesprek bij de koffie, ditmaal
met de brieven van de Apostel Paulus.
Op 3 oktober gaan wij hiermee verder.
Van harte welkom.

mw M.N. Wagemans-Korver

Ben Commandeur
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IN MEMORIAM





R IE S ELIE -O UDE W OLBERS

A NNIE R EIJVEN -B AKKER

Na 81 levensjaren is op 4 juli aan het leven van Rie Selie – Oude Wolbers een
einde gekomen. Ze was de echtgenote
van Ben Selie met wie ze op 22 mei 1963
trouwde. Voor haar was het een grote
verandering te verhuizen van Amsterdam
naar Wormer door het huwelijk.
In de Mariastraat stichtte ze hun gezin
met 4 dochters, jaren later volgde een
verhuizing naar de Florastraat. Rie kreeg
last van haar luchtwegen. Om meer lucht
te krijgen verbleef ze jarenlang een paar
weken in Davos in het Astmacentrum;
daar knapte ze van op.
De laatste jaren woonde ze samen met
haar man aan het Ventjagersplein, waar
ze het erg naar haar zin had. Ze had het
moeilijk na het overlijden van haar man
Ben, na een kort ziekbed, op 30 november 2015. Ze kon het niet begrijpen, hij
was nooit ziek geweest.
Gelukkig voor haar, hield ze van lezen en
met goede zorg om haar heen ging het
leven zijn gang.
Dit voorjaar veranderde alles. Na een
opname in het ziekenhuis kreeg ze de
uitslag: vergevorderde kanker, geen genezing mogelijk, niets meer aan te doen.
Vanuit het ziekenhuis is ze in het verpleeghuis Oostergouw opgenomen, waar
ze de laatste weken van haar leven liefdevol is verzorgd.
Woensdag 10 juli hebben we afscheid
genomen en hebben we haar in kleine
kring bij haar man Ben begraven.
Dat zij samen mogen rusten in vrede.

“Het is gebeurd met Annie” dat waren
haar woorden. “Ik ga naar Nico.”
Nuchter en met beide benen op de grond,
hard werken, niet klagen.
Problemen zelf oplossen, of wegwuiven,
daarbij was ze bescheiden, maar toch
ook eigenwijs en vasthoudend, en vooral
alles uit liefde.
Ze groeide op in Medemblik in een warm
gezin. Ze had een mooie jeugd en ze zag
er goed uit. Dat viel Nico op toen ze daar
bij de bakker werkte en hij daarom dagelijks een rolletje pepermunt kwam kopen.
Zo is de liefde voor elkaar begonnen, op
21 november 1961 trouwden ze.
In de W andelaarstraat werden zij de gelukkige ouders, van twee zonen en een
dochter.
Maar naast het geluk was er ook verdriet:
het overlijden van hun eerste zoontje Robert. De liefde voor elkaar heeft dat verdriet overwonnen.
Samen werkten ze hard om vooruit te
komen bij Engel Al in het Verenigingsgebouw.
Ze hoefden niet zover met vakantie. Op
Terschelling, het eiland waar ze zich
thuis voelden, genoten ze van de kleine
dingen. Later ook van de drie kleinzonen.
Het is dan ook jammer dat de laatste jaren zo anders zijn gegaan door de ziekte
van Nico, zijn alzheimer. Annie verzorgde
Nico ook toen hij niet meer thuis woonde,
maar ze schonk ook aandacht aan de andere bewoners in de Zevenster.
Na zijn overlijden bouwde ze weer een
eigen leven op: wandelen, sporten op de
sportclub, op vrijdag koffiedrinken bij de
Huiskamer, met een vriendin naar Terschelling.
De verhuizing naar de Rietvinkkade was
een grote verandering. Het was een
mooie stek aan de sloot met lieve mensen om haar heen.
Jammer dat ze er niet lang van heeft mogen genieten. Wat begon met een voet in
het gips, eindigde met een hardnekkige
kanker waar niet tegen te vechten viel.
Na ruim 79 levensjaren heeft ze haar leven op 25 juli aan haar schepper teruggegeven.
Dat ze nu weer samen met Nico in liefde
mag rusten in vrede.

Ellie Hoek-Nooij

Ellie Hoek-Nooij
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IN MEMORIAM





F ONS K UIJER

A GNES S CHOUTE -K LOS

Herinner gister
Hoop op morgen

Bezige handen,
nu gevouwen en stil.
Een leven lang geven,
dat was je wil.
De strijd is gestreden,
met telkens nieuwe moed.
Verbazingwekkend krachtig.
Het is nu op.
Zo is het goed.

Vrijdag 23 augustus is op 83-jarige leeftijd Fons Kuijer overleden.
Hij was nog maar acht weken een gelukkige bewoner van zorgcentrum Torenerf.
Zijn leven heeft zich afgespeeld in Bussum. Hij had daar een goed lopende tabakszaak. Velen wisten de weg naar hem
te vinden. Hij verstond de kunst om het
goede in de mens naar boven te halen en
had voor ieder een luisterend oor.
Vlak na zijn geboorte kreeg hij een handicap, maar dat was geen probleem.
Dankbaar was hij voor al het goede wat
hem in zijn leven is overkomen: een lieve
vrouw en hun mooie dochter Mieke.
Verdriet was er na het overlijden van zijn
vrouw, maar zijn rotsvaste geloof heeft
hem steun gegeven om door te gaan.
Dochter Mieke had de liefde van haar leven gevonden in Sander Floore, en daar
mee Fons ook.
Hij werd volledig opgenomen in de familie
Floore en zo genoot hij ook van de kinderen en kleinkinderen van Gré en Arnold, waar hij altijd welkom was.
Met de feestdagen was hij ook vaak aanwezig in onze Maria Magdalenakerk.
Het is dan ook jammer, net nu hij dicht bij
zijn dochter en kleinkinderen woonde dat
zijn leven toch nog onverwacht is geëindigd.
Dat hij aan de andere kant wordt opgevangen door de Heiligen, Alphonsus, Maria, Antonius, Henricus. Namen die hij bij
zijn doop heeft meegekregen en hem in
zijn leven een rotsvast vertrouwen gaven.
In dat vertrouwen mag hij rusten in vrede.

Op 14 augustus overleed Agnes SchouteKlos op 66-jarige leeftijd. Ze wilde graag
leven, maar ze wist dat haar gevecht tegen kanker op de lange termijn kansloos
was.
Ze was moe, zó moe van het vechten en
alles los moeten laten, vanwege haar intense wil om door te gaan voor haar
dochter Yanca.
Na het overlijden van haar man Dirk in
1998 moesten Agnes en Yanca samen
verder, gelukkig met steun van de vele
familieleden die er voor hun waren.
Dinsdag 20 augustus was er een condoleance in de Maria Magdalenakerk en op
woensdag 21 augustus hebben ze afscheid van haar genomen in het crematorium.
Dat ze mag rusten in vrede.
Ellie Hoek-Nooij

Ellie Hoek-Nooij
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ROOSTERS

September
Zondag 8 sept. 10.00 uur All Ages
23ste zondag door het jaar
Maria Geboorte
Viering onder leiding van een parochiaan
Deurcollecte: PM

Jos Pranger (j)
Jaap en Carla de Vos
Toni Piet-Beerlink
Tiny Goedhart
Nel Mooij
Kees Mooij
Riek de Leeuw-Boon
Kees Al

Dinsdag 10 sept. 16.30 uur Torenerf
Voorganger: dhr. W illem van den Berg
Zondag 15 sept. 10.00 uur
24ste zondag door het jaar

Alle koren

Woord- en Communieviering
Voorganger: pastor R. Casalod

Deurcollecte: Caya Cama Ecuador

Zondag 22 sept. 10.00 uur
25ste zondag door het jaar

Caeciliakoor

Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan N. Kerssens
Deurcollecte: Orgelfonds

Margaretha Kramer, jaardienst
Pastor Jaap Jonker
Dick Bakker en Aad
Cor van Diepen
Theo Helmerhorst, W il Helmerhorst-Klos
Ouders Boerlage-Piet
Jan en Gré Konijn-Boerlage
Ben Schipper
Theo Hooft
Kees Bentvelzen
Gerhard Holtman
Jan W illem Steensma
Gerard Heine
Jan Blom
Noby W arbout-W illems
Nico Witteveen
Overleden familie W itteveen-Schavemaker
Harry Hanou
Henk Mak
Piet Sombroek
Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes
Nel Woestenburg-Korver
Jaap Zijp, Annie Zijp-Graas
Steun voor het gezin
Luigi Marchese (j)
Barend Blom
Jaap Hoek
Bertus Grandiek
Margaretha Leliveld
Tine Meijjer-Vermeulen
Afra Klitsie-de Leeuw
Jan van Steen
Lenie Butter-Konijn
Rie Hooijschuur-Grandiek
Ria Meijer-Zuidinga

Dinsdag 24 sept. 16.30 uur Torenerf
Voorganger: dhr. Cees Beumer
Dinsdag 24 sept. 19.30 uur
Oecumenische Vredesvesper

In de Doopsgezinde Vermaning
(Dorpsstraat 371)
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ROOSTERS
Zondag 29 sept. 10.00 uur
26ste zondag door het jaar

Caeciliakoor

Woord- en Communieviering
Voorganger: pastor K. Schuurmans
Deurcollecte: Onderh. terrein en gebouwen

Henk Betjes
Ouders Betjes-Randshuizen
Annie Butter-Betjes
Jan Betjes
Bertus Betjes
Nico van Diepen
Gerard van der Pal
Piet Heijne en overleden familieleden

Oktober
Zondag 6 oktober 10.00 uur
27ste zondag door het jaar

All Ages

Woord- en Communieviering
Voorganger: pastor M. Bruijns

Deurcollecte:
Wereldmissiedag van de kinderen

Dinsdag 8 oktober 16.30 uur
Voorganger: mw. Ellen Kok

Hans van Erve (j)
Pastor Jaap Jonker
Henk Mak
Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes
Piet Sombroek
Nel Woestenburg-Korver
Herman Meijer
Arnold van Diepen
Bertus Grandiek
Henk W alta
Ouders W illems - ouders Martens
Jaap Zijp, Annie Zijp-Graas
Ouders van ’t Ent-Duijn, Truus en Agaath
Ouders Klos-Nielen en Agnes

Torenerf

Zondag 13 oktober 10.00 uur Herfstkoor
28ste zondag door het jaar
Oecumenische viering
Voorgangers: Wijngaard en Maria Magdalena

Nico van Diepen
Henk Cornelissen
Lida Cornelissen-Taanman

Zondag 20 oktober 10.00 uur
29ste zondag door het jaar

Rie Ruijter (j)
Ouders v.Schagen-Hofland en Nicolientje
Ouders Boerlage-Piet
Jan en Gré Konijn-Boerlage
Ben Schipper
Theo Hooft
Noby W arbout-W illems
Netty Sjouw-Peters
Ouders Bentvelzen-Mijne
Zita Bentvelzen-Dopstra
Cees Floris
Gre Floris-Grandiek

Caeciliakoor

Wereldmissiedag

Viering onder leiding van een parochiaan;

Deurcollecte: Kosten toerusting vrijwilligers
Dinsdag 22 oktober 16.30 uur Torenerf
Voorganger: dhr. W illem van den Berg
Zondag 27 oktober 10.00 uur
30ste zondag door het jaar

Caeciliakoor

Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan N. Kerssens
Deurcollecte: Orgelfonds

Piet Heijne en overleden familieleden
Henk W alta
Margaretha Leliveld
Afra Klitsie-de Leeuw
Jan van Steen
Lenie Butter-Konijn
Rie Hooijschuur-Grandiek
Ria Meijer-Zuidinga
Toni Piet-Beerlink
Tiny Goedhart
Nel Mooij
Kees Mooij
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ROOSTERS
Datum
Zo 08-09
Zo 15-09
Zo 22-09
Zo 29-09
Zo 06-10
Zo 13-10
Zo 20-10
Zo 27-10

Kosters
P. Kramer 642 7234
P. Kramer 642 7234
P. van Diepen 642 1282
G. Knijn 642 6212
P. Kramer 642 7234
K. Bank 06-52408011
C van Vliet 642 5539
H. Beenen 642 3458

Lezers en lezeressen
Willy Klijn
eigen lezers
Trees W alta
Anita Heijnen
Willy Klijn
Oec. viering
Frans Hofstra
Kirsten Vredevoort

Koffie-schenkers
R. Noom en J. Vreeswijk
L. Konijn en J. Bank
G. Bijvoet en L. Graas
T. Heine en T. de Best
C. Korver en I. Korver
R. Noom en J. Vreeswijk
L. Konijn en J. Bank
G. Bijvoet en L. Graas

Kosters: bij verhindering graag onderling ruilen. Co ördinatie: Paul Kramer (6427234)
Lezers en lezeressen: Bij verhinderding graag onderling ruilen en doorgeven aan Gerard Comma ndeur (6425356). Coördinatie: Ria de Metter-Zuijderwijk, ham.de.metter@gmail.com

Bedankt
Annelies van Rooijen regelde vele jaren
de coördinatie betreffende het lezen tijdens vieringen. Ze heeft te kennen gegeven haar taak over te willen dragen en
gelukkig is Ria de Metter bereid gevo nden het stokje van haar over te nemen.
Annelies, hartelijk dank voor je tijd en inzet die je in deze taak hebt gestoken.
Ria, veel succes!.

Kerkwerk(st)ers
Groep A: Do. 12 sept. en 10 oktober
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. 10 oktober om 13.30 uur
Frans Dijkstra
Hetty Dijkstra
Suze Korver
Erica Feenstra
Jan Selie
Wil Keijer
Jaap Braan
Dea Schoenmaker

Groep C:Do. 10 oktober om 13.30 uur
Piet van Diepen
Hannie Kuiper
Ineke Hendriks
Lies Graas
Henk Floore
Wessel Janmaat
Jacinta Rossenaar
Ton Klos
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WEEKEND-AUTORIJDERS

Beste chauffeurs, er heeft in de indeling een wijziging plaats gevonden.
Graag uw aandacht hiervoor!

Mw. M.H. Alt (6423343) en dhr. N. Ootes (6425952) beide in de hal van Torenerf en
Mw. J. Hoek Torenplein 27 (6423319)
Zo 8 sep
Zo 15 sep
Zo 22 sep

Zo 29 sep
Zo 6 okt
Zo 13 okt
Zo 20 okt
Zo 27 okt

Mw. L. Hazes
Mw. B. vd Berk
Mw. T. de Best
Mw. A. Oudejans
E. de Metter
Dhr. H. Beenen
Mw. L. Hazes
Mw. B. vd Berk

06-27266292
6421417
6427270
6423388
6423700
6423458
06-27266292

6421417

mw. B. Willems (6423281),
mw. Steensma-Heijne (6423338, beiden in hal Torenerf
Mevr. J. Witteveen(6421558) Dorpsstraat 169
Attentie: de dames Witteveen en Steensma rijden tot nader bericht NIET mee!
Zo 8 sep
Zo 15 sep
Zo 22 sep

Zo 29 sep
Zo 6 okt
Zo 13 okt
Zo 20 okt
Zo 27 okt

Mw. K. Vredevoort
Mw. I.van Kleef
Dhr. F. Hofstra
Fam.de graaf
Mw. T. Strootman
Dhr. H. Kleij
Mw. K. Vredevoort
Dhr. F. Hofstra

6423273
6425259
6423557
06-12520978
06-51348236
6423273
6423557

Mw. G. Holtman Lijmkoker 24 (6426935),
Mw. R. van Hoff, Koningsvarenstraat 282 (flat, tel. 6421007),
mw. G. Rozemeijer, Mariastraat 6 (6424144)
Zo 8 sep
Zo 15 sep
Zo 22 sep

Zo 29 sep
Zo 6 okt
Zo 13 okt
Zo 20 okt
Zo 27 okt

Mw. J. Vermeulen
Mw. R. Noom
Mw. P. Tuijn
Dhr. G. Kristians
Mw. M. van Zanten
Mw. J. Vermeulen
Mw. R. Noom
Mw. P. Tuijn

6421573
6423504
0610875339
6423408
6424325
6421573
6423504
0610875339
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WERKGROEPEN/COMMISSIES/OVERIGEN

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

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

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

Onderhoudsgroep (woensdagmorgen):
dhr. Nico Kenter,  6423241

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

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

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

De Weer 82C, ZAANDAM 075 – 617 10 51

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

HIER KAN UW ADVERTENTIE STAAN!!

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

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

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

Internet correspondenten voor u
Geen stressvolle momenten meer.

Plaats hier uw advertentie!

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

A. KASKES
SINDS 1838

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

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

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

BOUWBEDRIJF SOMASS
Specialisten in restauraties en replica’s

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

