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Gezinsviering 10 november 

 

  

 

 



 

 

Komende zondag is er een gezinsviering in de 

kerk. Het thema van deze viering is Sint Maarten 

en we vragen dan ook om je lampion mee te 

nemen naar deze viering!!  

   

  

 

  

17 november: Wereldzondag van de armen 

 

’De hoop van de armen is niet voor altijd verloren’ (Psalm 9, 19). Dit is het 

thema van de Wereldzondag van de Armen die dit jaar plaatsvindt op 17 

november. De paus ontleent het thema aan psalm 9. ‘Deze psalm werd 

geschreven in een tijd van grote economische ontwikkelingen die, zoals vaker 

gebeurt, ook leidde tot sociale ongelijkheid’, schrijft de paus. ‘De situatie is niet 

veel anders dan vandaag de dag’, vervolgt hij. ‘Eeuwen gaan voorbij, maar de 

situatie van rijk en arm blijft bestaan. Het is alsof de geschiedenis ons niets 

leert. De woorden van de psalm gaan niet over het verleden, maar over ons 

heden, zoals God daar naar kijkt.’ 

Op zondag 17 november tijdens de viering wordt op initiatief van de Zaanse 

Caritasinstelling actie gevoerd voor De Kledingbank Zaanstad. Wij houden dan 

een collecte voor dit doel en wij vragen om nieuwe sokken of nieuw ondergoed 

mee te nemen. Voor informatie over de Kledingbank verwijzen wij u naar de 

vorige pagina. 



 

Hartelijk dank voor uw donatie en graag tot ziens!  

CARITAS, IPCI Zaanstreek  

 

 

 

Dagorkest Zaanstreek Waterland 

 

Op zondag 24 november a.s. komt tijdens de feestelijke eucharistieviering om 

10.00 uur het Dagorkest Zaanstreek Waterland spelen. 

Omdat de Maria Magdalenakerk dit jaar 150 jaar bestaat én het op 22 

november de feestdag is van Sint Caecilia heeft het bestuur van het 

Caeciliakoor het initiatief genomen om iets speciaals te organiseren. Tijdens de 

eucharistieviering wordt het Caeciliakoor muzikaal begeleid door de blazers 

van het Dagorkest Zaanstreek bij het zingen van het Kyrie, Gloria, Sanctus, 

Benedictus en het Agnus Dei uit de Missa Sancta Caecilia van componist Arie 

J. Vlam onder leiding van onze koordirigent Piet van der Laan.Daarnaast zullen 

er de gebruikelijke liederen ten gehore worden gebracht met orgelmuziek.Het 

Caeciliakoor en het Dagorkest vertrouwen weer op een geslaagde 

samenwerking en hopen natuurlijk op een grote opkomst in de kerk. Alvast 

hartelijk dank voor uw aanwezigheid!  

 

  



 

 

Kerst CD All Ages koor 

 

Mocht u vorig jaar de noot (o nee, ‘boot’) hebben gemist? De kerst-cd van All 

Ages is tot en met december weer te koop. OP=ECHT OP! Stuur een mail naar 

allages@live.nl óf schiet na een viering de fluitiste aan. 

Tegen betaling van 10 euro kunt u direct een exemplaar meenemen.  

 

Zorg dat ook u zo’n uniek exemplaar in uw bezit krijgt!!!  

 

 

 

 

WOP 

 

De Woensdag Ochtend Ploeg , 

kortweg de WOP is een groep die de 

gebouwen van onze kerk en de 

groenvoorziening rondom de kerk 

onderhoudt alsmede de 

begraafplaats. Het is een 

enthousiaste groep ( oudere ) 

mensen die momenteel de goten 

een nieuw verfje geven en alle 

toegangsdeuren van een nieuwe 

laklaag voorzien. De bomen en 

heggen evenals de looppaden 

tussen de graven worden constant 

gereinigd. Het parkeerterrein heeft 

ook steeds onze aandacht.   
 

Ook word de uitstroom van de goten regelmatig gecontroleerd. De voorzet 

ramen van het glas in lood worden gereinigd. Dit is een hele klus die 

grotendeels op n steiger gedaan moet worden. In de kerk word de kerststal 

mailto:allages@live.nl


 

opgeslagen op een makkelijker bereikbare plaats evenals de beeldengroep. 

Allerlei kleine klusjes worden er wekelijks gedaan, teveel om op te noemen. 

Mensen die geïnteresseerd zijn in deze groep, kom gerust eens langs op 

Woensdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 voor een uitleg of een rondleiding. 

J.Braan.  

 

 

 

 

Op 20 oktober werden An Oudejans, Agnes van Diepen en Gerda Blokland (niet op 

de foto) in het zonnetje gezet. An omdat zij is gestopt met het beheer van het 

Achterschip en Agnes vanwege haar inzet en zij gaat dan ook nog lekker door met 

haar werkzaamheden. Gerda Blokland heeft thuis een boeket gekregen omdat ook 

zij stopt met haar werkzaamheden in het Achterschip. In de volgende PM zullen de 

woorden van dank te lezen zijn.   

 

 

Kerstbomenactie  

 



 

 

 

 



 

 

KWS schenkt fietsen voor fietslessen 

Dat wij bij de Maria Magdalenakerk fietsles geven aan allochtone dames, roept 

soms een gevoel van “kunnen wij ook helpen?” bij anderen op. Zo werden wij 

onlangs benaderd of wij nog fietsen konden gebruiken. Nils Beenen van 

Koninklijke Wegenbouw Stevin (KWS) kwam maandag 21 oktober zijn belofte 

na en bezorgde 2 kleine zwarte damesfietsen met een leuke oranje krat. Het 

doel van de schenking is om iets te doen tegen sociaal isolement. Dat past 

goed bij de sociale genen van het grote wegenbouwbedrijf. De fietsen worden 

gebruikt bij de fietslessen. Zodra de allochtone dames zijn geslaagd, kunnen zij 

zich beter bewegen in het dorp en kunnen zij beter functioneren in hun gezin en 

omgeving. Wij danken KWS en Nils Beenen hartelijk voor dit fantastische 

gebaar. 

Op de foto neemt Corrie Schavemaker de fietsen samen met de fotograaf 

Gerard in ontvangst en krijgt zij de fietssleutels officieel overhandigd.  

 

 

Wilt u lezen hoe het initiatief van de fietslessen tot stand is gekomen en hoe de 

lessen gegeven worden, klik dan hier  

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie 

 

Om alvast in de agenda te zetten: Op zondag 5 januari is de 

nieuwjaarsreceptie. Meer informatie volgt in de PM.  

 

https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=76b2b47cc6&e=fbedde8af2


 

 

Ouderenkerstmiddag Tweede Kerstdag  

Net als voorgaande jaren wordt er op 2e kerstdag weer een gezellige 

middag voor alleenstaande ouderen uit Wormer, Jisp, Wormerveer en 

omgeving georganiseerd. U kunt zich nog tot uiterlijk maandag 9 december 

opgeven, Om u aan te melden kunt u bellen naar Susanne Mol: 06-42654400 

(ma. t/m vrij. tussen 18.00u - 22.00u en in het weekend) Verdere informatie 

kunt u vinden op bladzijde 16 van de PM 

(http://www.mariamagdalenawormer.nl/pm1019/) De organisatie hoopt u te zien op 

tweede kerstdag!  

Oproep voor Chauffeurs Tweede Kerstdag 

Net als voorgaande jaren willen we onze gasten op 2e kerstdag de 

mogelijkheid geven om opgehaald te worden en weer thuisgebracht. We zijn 

dus op zoek naar chauffeurs die ons hierbij zouden willen assisteren. U zorgt 

ervoor dat de mensen om 11:30 in de kerk zijn en om 16:00 brengt u ze weer 

naar huis. U verneemt van ons wie u op mag halen. Om uzelf als chauffeur aan 

te melden of als u nog vragen heeft kunt u bellen naar 

Kevin Bank: 06-52408011 Wij hopen op u te mogen rekenen.  

 

 

Concerten op de zondagmiddag 

  

10 november 2019 - Ensemble Ronald Willemsen 

met o.a. meesterpianist Ivan Pavlov en Panfluitiste Thera de Zwart.   

Het programma kent een grote diversiteit en bevat een hoog Rebroff en Rieu 

gehalte. 

  

15 december 2019 - Kerstconcert door het Volendams Operakoor  

Speciaal ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van het kerkgebouw Maria 

Magdalena Wormer komt het koor uit Volendam naar Wormer. 

https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=70978197c5&e=fbedde8af2


 

In kerstsfeer wordt een programma gebracht met kerstliederen en fragmenten 

uit bekende opera's. 

  

19 januari 2020 - Nieuwjaarsconcert door het Zaans Symphonie Orkest 

Met medewerking van FluXus-talenten 

Het wordt een bijzondere middag in het licht klassieke genre. 

  

Voor meer  informatie en kaarten bestellen zie website www.concertenwormer.nl  

 

 

 

Liturgieplanning 

 

Zondag 10 november 10.00 uur Maria Magdalenakerk 

Gezinsviering Sint Maarten met samenzang 

Voorganger Dhr. Frans Hofstra 

 

Dinsdag 12 november 16.30 uur Torenerf 

Woord en gebedsviering Mevr. Trees Walta 

 

Zaterdag 16 november 16.00 uur Maria Magdalenakerk 

Huwelijksviering met Maria Magdalena koor 

Bruidspaar Raoul Nijman en Helena Versteeg 

Voorganger kapelaan Nico Kerssens 

 

Zondag 17 november 10.00 uur Maria Magdalenakerk 

Woord en Communieviering met All Ages. 

Voorganger Pastor Wil Waardijk 

 

Zondag 24 november 10.00 uur Maria Magdalenakerk 

Eucharistieviering met Caeciliakoor + blazersorkest 

Voorganger pastor Floris Bunschoten 

   

 

https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=33c27fa297&e=fbedde8af2


  

  

  

 

 

Stuur deze email door... 

Kent u iemand in uw omgeving die ook geïnteresseerd is in de Maria Magdalena Parochie Wormer? 

Stuur deze Nieuwsbrief dan door. Diegene krijgt de mailing eenmalig. Als hij of zij de mailing wil blijven 

ontvangen dan kan dat via de website www.mariamagdalenawormer.nl  

 
 

 

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen in Januari  
 

 

  

 

    

 

  

 

U ontvangt deze mail omdat u zich ingeschreven heeft voor de nieuwsbrief of omdat u ingeschreven staat 

bij de parochie Maria Magdalena te Wormer. 

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich hier Afmelden 

 

Maria Magdalena Parochie 

Dorpsstraat 351 

1531 HJ Wormer 

075-6421216 

Secretariaat: secretaris@mariamagdalenawormer.nl  
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