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Kerstmis 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. Joke Weenink-Butter 06-51570735 

 

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. Ineke Hendriks, Kemphaanstraat 26,  6425703 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Kopij voor de periode 19 februari 2020 – 1 april 2020 uiterlijk 9 februari 2020 (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. 

http://www.mariamagdalenawormer.nl/
mailto:petrusvis@planet.nl
mailto:petrusvis@planet.nl
mailto:redactie.pm.mm@gmail.nl
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P A S T O R A A L  V O O R W O O R D  

Met weemoed… 

Aan BIJNA het einde van 2019… willen wij 
allen die zich dit afgelopen jaar voor de 
Kerk, de parochies, hebben ingezet van 
harte danken. Uw steun, gebed, vrijwill i-
gerswerk, bijdrage op allerlei manieren, 
doet er toe, draagt onze geloofsgemeen-
schappen naar de toekomst toe. Wij, uw 
pastoraal team, maken van de gelegen-
heid gebruik u bij deze een zinvolle en 
gezegende Advent toe te wensen. Dat de-
ze tijd van verinnerlijking en stil uitkijken 
naar het heil dat al daagt in de verte, u 
goed mag doen. En daarna een Zalig 
Kerstmis, goede jaarwisseling en hartver-
warmende Kersttijd. Dat is onze wens en 
bede voor u.  
 

pastoor F. Bunschoten 
pastoor A. Goedhart, 

kapelaan N. Kerssens, 
pastor M. Bruijns, 

diaken S. Fieggen, 
diaken J. Hoekstra 

 
 
Het is bij iedereen inmiddels wel bekend. 
De Wormerveerse kerkgangers trekken 
heel binnenkort weg uit een geliefd kerk-
gebouw in onze Zaanstreek. Door de ver-
bondenheid met elkaar als katholieken in 
deze regio is het ook een afscheid voor 
ons allemaal. De Onze Lieve Vrouw Ge-
boortekerk, ontworpen in Romaanse stijl 
door Jan Stuyt, is sinds 1915 huis van 
God en huis van mensen geweest. En al 
daarvoor stond op die plek vanaf 1764 of 
1794 een schuilkerk. Al lange tijd dus zijn 
mensen op dat heilige stukje grond aan de 
Marktstraat met hun ziel en zaligheid be-
zig geweest. Ze hebben de ontmoeting 
gezocht en gevonden met God, Moeder 
Maria, medegelovigen. Een onderdak voor 
geestelijk leven en een schuilplaats van 
geloof, gebed, vertrouwen, vergeving, ge-
sterkt worden, sociale contacten, zang, 
samen eten, missieprojecten, zorg voor 
armen, onderricht worden in de leer van 
Jezus, het vieren van feesten, het af-
scheid nemen van dierbaren, nog zoveel 
meer. We zijn dankbaar voor al het goede 
dat gebeuren mocht in de Onze Lieve 
Vrouw Geboortekerk. We denken aan al 
die voetstappen die er liggen van zoveel 
betrokkenen en ook aan het herderschap 
dat priesters en pastoraal werkenden ge-
tracht hebben uit te oefenen naar het Hart 

van de Heer. 
Na constructief overleg met alle betrokke-
nen en met de bisschop is ten kantore van 
Dijkhuis en Koeman Notarissen door de 
secretaris van het kerkbestuur en onder-
getekende de overeenkomst van handte-
keningen voorzien waarmee kerkgebouw 
en pastorie van de Onze Lieve Vrouw Ge-
boorteparochie over zullen gaan in het 
bezit van Jan Vet BV. Die ondertekening 
vond plaats op 18 oktober en gebeurde in 
aanwezigheid van Ank Berkhout, Jos 
Noordeloos, medewerkers van Bouwbe-
drijf Vet, medewerkers van Brantjes Make-
laars en de notaris.  
Het geeft een ‘dubbel’ gevoel dat de ka-
tholieke Kerk en het christendom in West-
Europa nog steeds in een krimp zit ten 
terwijl een kerk als de Onze Lieve Vrouw 
Geboorte juist gebouwd is in een tijd van 
groei. Dat juist een Wormerveerse onder-
neming de zorg voor dit karakteristieke 
gebouw nu overneemt met respect voor 
het buitenaanzicht kan de pijn niet hele-
maal wegnemen maar wel iets verzachten.  
Nog éénmaal gaan onze Wormerveerse 
geloofszusters en -broeders de nacht van 
de geboorte van Jezus samen vieren on-
der het dak van HUN Onze Lieve Vrouw 
Geboortekerk rond het vertrouwde altaar. 
Na de jaarwisseling en het Driekoningen-
feest vieren we op zondag 12 januari met 
weemoed de allerlaatste mis. Kort erna 
zal de bisschop het gewijde gebouw aan 
de eredienst onttrekken. Dan is de kerk 
formeel en theo-
logisch geen kerk 
meer. Alle gewij-
de zaken worden 
dan uit de kerk 
genomen. De 
prachtige zilveren 
godslamp zal op 
12 januari ge-
doofd maar in de 
Petruskerk weer 
ontstoken worden 
en als godslamp 
gaan fungeren. 
 

 
 

Namens het pastorale team, 
pastoor F. Bunschoten
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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 - H. Maria Magdalena - HH. Martelaren 
van Gorcum - H. Odulphus - O.L.V. Geboorte - H. Petrus 

Contactadres: Dorpsstraat 570 1566 BZ Assendelft  
E-mail: kerkbestuur.pvz@gmail.com 

Samenvatting bestuursvergadering 25 november jl. 

ALGEMENE ZAKEN 

Het nieuwe Huishoudelijk Reglement is 
klaar, met verwerking van de opmerkingen 
van de parochieraden. Ook de ontwikke-
ling van een gezamenlijke website vor-
dert, met de web-redacteuren van de pa-
rochies vindt overleg plaats. Aan een ge-
zamenlijk logo wordt gewerkt. 

VERKOOP 

O.L.V. Geboortekerk.  
De verkoop is rond. Na de afscheidsvie-
ring op 12 januari wordt de kerk aan de 
eredienst onttrokken. De parochie als zo-
danig fuseert met de Petrus in Krom-
menie, maar ieder kan zelf een andere 
keus maken. Op 26 januari is er in de Pe-
trus een welkomstviering. De pastoraats-
groep hoopt actief te kunnen blijven. 
Plaatsgebonden diaconale activiteiten 
vonden onderdak bij de PKN gemeente.  
 
HH. Martelaren van Gorcumkerk 
Het proces van verkoop verloopt moeiza-
mer dan was voorzien. Dat leidt tot veel 
onzekerheid voor de parochie. Mocht het 
met de eerst-gegadigde niet lukken, dan 
komt een alternatief in beeld.  

PAROCHIEZAKEN 

Verschillende kerken werden geconfron-
teerd met noodzakelijk groot onderhoud 
aan hun daken. De lichtjesavond op het 
kerkhof in Krommenie was een groot suc-
ces. Op 26 januari verwelkomt de Pe-
trusparochie de nieuwe parochianen uit 
Wormerveer, iedere zondag zal er heen  
 

 
en terug busvervoer zijn naar de viering in 
de Petrus.  
In de Jozef is een goed bezochte en goed 
verlopen avond gehouden om zich te be-
zinnen op de toekomst. Net als elders is 
het natuurlijk toch de vraag hoe lang we 
nog door kunnen gaan op de oude voet. 
Achterliggende gedachte, een testament 
moet je niet maken vlak voor je doodgaat, 
daar moet je in een veel eerder stadium 
goed over nadenken.  
Veel waardering is er voor de besluiten 
die de parochies van Wormerveer en de 
Koog hebben genomen: omdat de lasten 
te zwaar werden voor hun krimpende en 
vergrijzende gemeenschappen is de dap-
pere keus gemaakt om de grootste kos-
tenpost, het gebouw, af te stoten.  

BESTUREN VERSUS PASTORAAT 

Het bestuur van het parochieverband con-
stateert dat zowel in dit gezamenlijke ver-
band als in de parochieraden veel tijd en 
energie gaan zitten in materiële zaken en 
dat de pastores daar onevenredig veel tijd 
aan kwijt zijn, omdat het vrijwilligersbe-
stand dat zich daar vroeger mee bezig-
hield uitdunt. Een voorbeeld: er zou ei-
genlijk per locatie en op centraal niveau 
een veiligheidsbeleid moeten komen: 
brandpreventie, anti-diefstal, enz. De 
vraag is, wie o wie gaat dat oppakken? 
 
Maar ondanks de zorgen gaan we vol 
goede moed de kerstperiode en het nieu-
we jaar tegemoet.  
 

Namens het bestuur, 
Corrie van Sijl

 
 
 
 
  

mailto:kerkbestuur.pvz@gmail.com
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S T U U R G R O E P  V O R M I N G  &  T O E R U S T I N G  

Programma van de Regio Zaanstreek 

MEDITATIEF SCHILDEREN 

Materiaalkosten per keer € 2,50.  
Datum: vrijdag 3 januari, 7 februari  
Tijd: Van 13.30 tot 16.00 uur 
Plaats: Achterschip, MMkerk, Wormer 
Inleiders: Marian Neeft en Coby Huijpen 
Aanmelden: Liesbeth Patist 

GELOVEN NU 

Di 28 januari 2020, 20.00-21.30 uur 
Plaats: Ontmoetingsruimte Petruskerk, 
Krommenie 
Begeleiding: Nicolette Schouten en Ben 
Commandeur. 
Aanmelden: Liesbeth Patist 

ZIN IN FILM 

Let op!!!! 
Er zijn wijzigingen in het programma. 
 
Wanneer u meer informatie over een film 
wilt hebben kunt u dat per e-mail opvra-
gen. 
 

- Vrijdag 17 januari 2020,  20.15 uur 
Plaats:  Ontmoetingsruimte Petruskerk, 
Krommenie  
Nabespreking: Tineke de Lange 
 

- Op 19 februari 2020 stond een film ge-
pland in de Onze Lieve Vrouwe Geboorte 
kerk in Wormerveer. Deze is verplaats 
naar de Sint Petruskerk in Krommenie.  
Woensdag 19 februari 2020, 14.00 uur 
Plaats:  Ontmoetingsruimte Petruskerk , 
Krommenie 
Nabespreking: Liesbeth Patist  
 

- Er stond een film gepland op 5 maart 
2020. Deze is verplaatst naar donderdag 
12 maart 2020, 20.00 uur 
Plaats:  Ontmoetingsruimte Petruskerk, 
Krommenie  
Nabespreking: Ko Schuurmans 
 
 
 

WANNEER ZEGGEN WIJ DAT IETS WAAR 

IS, EN BESTAAT WAARHEID WEL? 

In deze tijd, lijkt het wel, wordt wat waar is 
steeds meer verdraaid. Inzichten, ook van 
wetenschappers, gelden slechts als ‘me-
ningen’, waar je ongefundeerd best iets 
anders tegenover mag zetten.  
Stan Baars gaat aan de hand van de filo-
sofie proberen aan te tonen dat waarheid 
wel degelijk bestaat. Tegelijkertijd geeft 
hij aan dat het moeilijk is te bepalen wan-
neer iets waar is. Noemen wij iets waar 
omdat wij het met het blote oog zo zien? 
Omdat wij het zo voelen? Omdat ons 
beeld steunt op instrumenteel ‘correct’ 
vastgestelde waarneming? Of noemen we 
iets ‘waar’ als wij het gehoord hebben van 
een autoriteit of als het in de praktijk 
werkt? Maar hoe zit het dan met het ge-
broken rietje in een glas water; is het riet-
je echt gebroken of is er enkel sprake van 
vertekening? En een voorbeeld uit de we-
tenschap: stond de ster van Einstein in-
derdaad op een verkeerde plek, zoals ve-
len van zijn tegenstanders beweerden? Of 
had Einstein gelijk met zijn veronderste l-
ling dat lichtstralen van dit hemellichaam 
werden afgebogen onder invloed van de 
zware massa van onze zon? U merkt het, 
deze avond wordt er één voor fijnproe-
vers, filosofen én theologen. In laatste in-
stantie kan, ook in het betoog van Stan, 
de vraag naar de Schepper immers niet 
uitblijven. Want Deze is, zo zeggen wij, de 
grond van alle waarheid en de Waarheid. 
De avond bestaat uit een voordracht voor 
de pauze en daarna, naar wij hopen, een 
levendige discussie. 
 
Datum: dinsdag 11 februari 2020  
Tijd  20.00 uur 
Plaats: Ontmoetingsruimte Petruskerk, 
Krommenie 
Inleider: Stan Baars 
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I N G E Z O N D E N  

Een lichtstraal onder een gesloten deur 

Ik begin steeds meer op mijn vader te li j-
ken. Hij las altijd uitgebreid de krant. Op 
een dag kwam ik langs en de krant lag 
dichtgevouwen naast zijn ontbijtbordje. 
Heb je hem al uit? Nee, zei hij, maar ik 
ben met lezen gestopt. Al die nare berich-
ten, ik kan er niet meer tegen! Kom op, 
pa, niet zo somber! Maar het overkomt mij 
nu ook dat ik de krant doorblader, de kop-
pen lees en denk: bâh, eerst maar de 
puzzel maken. Dat slechte nieuws komt 
straks wel. Of even niet. Herkenbaar?  
Je leest over mensen die wegtrekken uit 
Afrika en het Midden-Oosten over de Mid-
dellandse Zee naar Europa. Voortdurend 
zijn er die verdrinken bij deze gevaarlijke 
tocht. Duizenden mensen vluchten weg uit 
Latijns-Amerika vanwege slechte econo-
mische vooruitzichten en trekken naar de 
Verenigde Staten. Maar miljardair Trump, 
die zichzelf graag als christen afficheert, 
bouwt een lang en hoog hek aan de zuid-
grens. Dichtbij en om je heen zie en hoor 
je over eenzaamheid en ziekte. De hope-
loosheid vreet aan mensen en je vraagt je 
af: hoe verder? Waar moet het naar toe 
met deze wereld? Ons land en met jezelf? 
Kunnen we alleen nog maar wat hopen op 
betere tijden? Ik schreef er een Advents-
lied over:  
 

Geen toekomst in je land, gevlucht over 

de zee, door woeste golven overmand, 

de dood nam velen mee. 

Een lange weg te gaan, uit duisternis 

naar licht? een hek, een muur brengt je 

tot staan, gelovig Sion dicht.  

Verlaten en alleen, geen lief die jou be-

mint, je karig lijf klaagt steen en been, 

wie is nog welgezind? 

 
 
Maar het is Advent en we gaan op weg 
naar Kerstmis. Een knus en gezellig licht-
jesfeest in deze donkere dagen. De com-
mercie pepert het ons in. In de kerk echter 
horen we verhalen over profeten, die ons 
toeroepen: wanhoop niet, er komt redding!  
Valse hoop?  
 
 
 

Tomas Halik, een Tsjechische priester, 
werd in het geheim gewijd ten tijde van 
het communistisch regime. Een zwarte en 
hopeloze periode. Onlangs verscheen er 
weer een boek van hem, getiteld: Niet 
zonder hoop. Met als ondertitel: religieuze 
crisis als kans. Een religieuze crisis: be-
vinden we ons daarin? Kerken lopen als-
maar leeg. En zelfs de blijvers vragen zich 
wel af: wat heeft het allemaal voor zin om 
te bidden, te zingen en te ijveren in Jezus' 
naam voor een betere wereld? Het gaat 
toch niet lukken! Maar Tomas Halik 
schrijft: juist als het donker is kun je het 
licht ontdekken. Om die reden draagt een 
hoofdstuk de titel: Een lichtstraal onder 
een gesloten deur. Het licht wil naar ons 
toekomen, maar dan moet de deur wél 
opengaan. Wie doet dat voor ons? God? 
Jezus? De lezingen in de Advent vertellen 
ons: inderdaad, dat doen zij! Maar niet 
zonder ons! Wij moeten waakzaam zijn 
om het streepje licht te willen zien. En we 
moeten van onze kant mee helpen om de 
deur open te duwen. Hoe doen we dat? 
Door de manier van leven van Jezus van 
Nazareth - in wie God aan het licht komt 
als in geen ander - na te volgen. Al is het 
met vallen en opstaan. Daarom vervolgt 
mijn lied met: 

 
Al zie je het nog niet, hoor nu de Stem 

die klinkt, de hoop geworden tot een 

lied, van recht en vrede zingt.  

Profeten roepen luid: bevrijding ook 

voor jou! Een nieuwe lente, nieuw geluid, 

Gods Woord is eeuwig trouw! 

Zie uit naar Hem, ons Licht, die al Zijn 

Woorden doet, geeft recht en vrede een 

gezicht, Hij komt je tegemoet!  

 
 
Dan kan het Kerstmis worden. Feest van 
de komst van onze redder in ons midden, 
in je hart. Opdat je het niet opgeeft te 
streven naar een leefbare wereld. Ter na-
gedachtenis aan mijn vader, die er toch 
voor bleef ijveren. En omwille van toe-
komst voor je kleinkinderen.  
 

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

Dromen 

Deze kleurplaat gaat over dromen. Er be-
staan een heleboel uitdrukkingen rond 
dromen. Ken je er een paar? Ook in de 
Bijbel komen dromen voor. Zoek maar 
eens in het Oude Testament naar Jozef 
en zijn dromen (Genesis 37,5-11). Maar 

ook in het Nieuwe Testament vind je bi j-
voorbeeld de droom van Jozef waarin de 
engel Jozef vertelt dat hij met Maria moet 
trouwen (Matteüs 1,18-24) en later dat hij 
met Maria en het Kindje moet vluchten 
naar Egypte (Matteüs 2,19-23). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op deze illustratie van Michiel van Hout, zie je Bram en Maartje. 
Waarvan zouden zij dromen? 

Kleur de plaat mooi in. 
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V O O R  J O N G  E N  O U D  

Er hangt iets in de lucht… 

Het is een lange dag geweest.  
De os en de ezel hebben hard gewerkt.  
‘Wat een drukte in de stad hè’, zegt de 
ezel. ‘Moeh’, beaamt de os. ‘Je vraagt je 
af waar al die mensen vandaan komen. 
Wat er toch aan de hand is?’ ‘Ie-a, er 
hangt iets in de lucht’, zegt de ezel. En hij 
kijkt er gewichtig bij.  
Ze lopen de stal in, maar blijven verbaasd 
staan. Er liggen allemaal vreemde dingen 
in hun stal. Tegen de muur staat een be-
zem. Op de kribbe staat een kroon. En er-
onder... een paar kleine schoentjes.  
De os is als eerste van zijn verbazing be-
komen. ‘De kroon, die is natuurlijk van 
mij’, zegt hij. Hij steekt zijn kop onder de 
kroon. Als hij weer opkijkt, heeft hij de 
kroon op zijn kop. ‘En als ik de koning 
ben, ben jij mijn onderdaan.’  
De ezel is boos op zichzelf. Waarom heeft 
hij dat niet bedacht? 
‘En die bezem snap ik ook’, zegt de os.  
‘Na het eten kun jij het hier mooi een 
beetje aanvegen, onderdaan.’  
De ezel schudt met zijn kop. ‘Maar die 
schoentjes... daar begrijp ik niets van. Het 
zijn er maar twee, dus ze kunnen niet voor 
mij zijn. En ook niet voor jou.’  
 
Er klinkt geluid bij de deur. ‘Kijk, hier kun-
nen jullie vannacht wel blijven’, zegt de 
stem van hun baas. ‘Dan lig je in ieder 
geval droog en warm.’ 
Dan komen twee mensen de stal in. ‘Ga 
maar gauw zitten’, zegt de man tegen de 
vrouw. ‘Dan kun je uitrusten.’ De man pakt 
de bezem. De os en de ezel kijken ver-
baasd toe. Het duurt niet lang, of de stal 
is keurig aan kant en de vrouw ligt op een 
dik bed van stro. De os en de ezel staan 
bij de kribbe en proberen zo geruisloos 
mogelijk te kauwen. ‘Ie-a, ik zei het toch’, 
fluistert de ezel. ‘Er hangt iets in de lucht.’  
Midden in de nacht worden de os en de 
ezel, die waren weggedommeld, wakker 
van een kleine kreet. 
‘Moeh’, zegt de os zacht. ‘Wat is dat?  
De vrouw heeft een jong gekregen!’  
De man wikkelt het kind in een doek. 

Voorzichtig gaat de os naar de kribbe. 
Zo’n klein mensenkind heeft hij nog nooit 
gezien! Hij buigt zich voorover om het 
kind te bekijken. Daarbij rolt de kroon van 
zijn kop. En blijft liggen op de rand van de 
kribbe. Achter zich hoort hij de ezel hik-
ken van de lach, die hij probeert binnen te 
houden. ‘Ik pak hem straks wel weer’, 
zegt de os kribbig.  
Maar dan deinst hij achteruit. Een groep 
mannen komt luidruchtig binnen. 
‘We hebben een engel gezien!’, roept de 
een. ‘Nee, heel veel engelen’, roept een 
ander. ‘In de lucht. En ze zongen...’. Op-
eens wordt het stil. De mannen zien het 
kind in de kribbe. 
‘Het... het is waar’, stottert een van de 
mannen. ‘Dat is onze redder. Dat is de 
Messias.’ 
‘Wat zeggen jullie nu?’, zegt de vrouw.  
Ook de os en de ezel spitsen hun oren.  
Wat moeten die schaapherders in hun 
stal? 
‘Opeens stond er een engel bij ons en die 
vertelde ons dat de Messias is geboren.  
En dat we hem kunnen vinden, in een 
doek gewikkeld, in een voederbak’, vertelt 
een herder. ‘En ze zongen over vrede op 
aarde. Voor alle mensen die God lief-
heeft.’ 
 
De man en de vrouw kijken naar elkaar.  
Kijken naar het kind. En schudden lang-
zaam hun hoofd, alsof ze niet kunnen ge-
loven wat de herders zeiden.  
Buiten beginnen de herders te zingen.  
Het klinkt niet erg zuiver, maar de woor-
den zijn duidelijk: vrede op aarde voor de 
mensen die God liefheeft. Langzaam ver-
dwijnt het geluid in de richting van de 
stad. 
‘Ik laat de kroon daar toch maar liggen’, 
zegt de os, als hij enigszins van zijn ver-
bazing is bekomen. ‘Die was niet voor mij. 
En ik weet nu ook voor wie de schoentjes 
zijn.’ Maar de ezel hoort hem niet. ‘Ik wist 
het’, mompelt hij.  
‘Er hing iets in de lucht.
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 HH Martelaren v G 
Boschjesstr 115 
Koog a/d Zaan 

St. Petrus  
Snuiverstraat 2 
Krommenie 

H. Maria Magdalena 
Dorpsstraat 351 
Wormer 

O.L.V. Geboorte 
Marktstraat 4 
Wormerveer 

Za 14 dec  Woord-Communie 
M. Bruijns 
samenzang 

  

Zo 15 dec 
3

e
 Advent 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
samenzang 

Woord-Communie 
T. Molenaar 
St. Caecilia 

Woord-Communie 
R. Casalod 
Caeciliakoor 

Woord-Communie 
K. Schuurmans 
Cantare 

Za 21 dec  Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

  

Zo 22 dec 
4

e
 Advent 

Eucharistie  
N. Kerssens 
Marbosko 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
Rotsvast 
Verst. Gehand. 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

Di 24 dec 
Kerstavond 

18.30 u. viering v. 
jong en oud 
M. Bruijns 
Gelegenheidskoor 
 
21.00 uur Woord-
Communie  
K. Schuurmans 
Marbosko 

20.00 uur 
Woord-Communie 
M. Bruijns 
St. Caecilia 
 
22.00 uur 
Eucharistie 
G. Noom 
Rotsvast 

18.30 uur Woord-
Communie 
Gezinsviering 
K. Schuurmans 
Samenzang 
21.30 uur Woord-
Communie 
R. Casalod 
All Ages 

19.30 uur 
Woord-Communie 
R. Casalod 
Cantare 

Wo 25 dec 
1

e
 Kerstdag  

10.00 uur  
Woord-Communie 
T. Molenaar 
Marbosko 

8:30 uur 
Herdertjesmis M. 
Bruijns 
10 uur  
Woord-Communie 
M. Bruijns 
St. Caecilia 

10.00 uur  
Eucharistie 
F. Bunschoten 
Caeciliakoor  
15.00 uur 
Kindje Wiegen 

10.00 uur  
Eucharistie 
G. Noom 
Cantare 

Do 26 dec 
2

e
 Kerstdag 

 Woord-Communie 
M. Bruijns 
Rotsvast 
 

  

Za 28 dec  Geen viering   

Zo 29 dec Oud-nieuwjaar 
Woord-Communie 
A. Dijkers 
Marbosko 

Woord-Communie 
T. Molenaar 
St. Caecilia 

Woord-Communie  
M. Bruijns 
Winterkoor 

Woord-Communie  R. 
Casalod 
samenzang 

Di 31 dec 
Oudjaar 

 17.00 uur Oudjaar 
M. Bruijns 
St. Caecilia 

19.00 uur DOP 
Oudjaarsviering 
All Ages 

 

Wo 1 jan 
Nieuwjaar 

 10.00 uur 
Woord-Communie 
M. Bruijns 
Rotsvast 

  

 
Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders  
aangegeven. DOP= Dienst onder leiding van parochianen 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. Jozef 
Veldbloemenweg 2 
Zaandam 

H. Magdalena 
Kalf 160 
‘t Kalf Zaandam 

H. Odulphus 
Dorpsstraat 570 
Assendelft 

Za 14 dec Eucharistie 
A. Goedhart 
 

  Eucharistie 
N. Kerssens 

Zo 15 dec 
3

e
 Advent 

Eucharistie 
A. Goedhart  
Koor Con Amore 

Woord-Communie  
W. Waardijk 
Gemengd koor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Za 21 dec Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie 
F. Bunschoten 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Zo 22 dec 
4

e
 Advent 

Eucharistie 
A. Goedhart 
samenzang 

Woord-Communie  
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

 Eucharistie 
F. Bunschoten 

Di 24 dec 
Kerstavond 

19.00 uur 
Woord & gebed 
Gezinsviering 
A. Goedhart 
22.00 uur 
Nachtmis 
A. Goedhart 
S. Fieggen 
Proj.koor Edam 

19.30 uur 
Woord-Communie  
W. Waardijk 
Con Brio  
 

19.00 uur 
Woord & gebed 
Gezinsviering 
N. Kerssens 
 
 
22.00 uur 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

19.30 uur 
Kerstavondmis 
F. Bunschoten 
samenzang 
 
22.00 uur 
Nachtmis 
F. Bunschoten 
St. Caeciliakoor 

Wo 25 dec 
1

e
 Kerstdag  

10.30 uur 
Eucharistie 
A. Goedhart 
koor Con Amore 

10.00 uur 
Woord-Communie  
J. Hoekstra 
Gemengd koor 
 
 

10.00 uur 
Eucharistie 
J. de Wit 
St. Caeciliakoor 

10.00 uur 
Gezinsviering 
N. Kerssens  
samenzang 
 

Do 26 dec 
2

e
 Kerstdag 

Eucharistie 
A. Goedhart 
samenzang 

 Nieuw Groenland 
Eucharistie 
N. Kerssens 
Liturgiekoor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 

Za 28 dec Eucharistie 
N. Kerssens 

  Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo 29 dec Eucharistie 
A. Goedhart 
samenzang 
 

Woord-Communie  
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
St. Caeciliakoor 

Di 31 dec 
Oudjaar 

   Eucharistie 
F. Bunschoten 
samenzang 

Wo 1 jan 
Nieuwjaar 

10.30 uur 
Eucharistie 
A. Goedhart 

 11.00 uur 
Eucharistie 
N. Kerssens 
Liturgiekoor 

11.00 uur 
Eucharistie 
F. Bunschoten  
S. Fieggen 
St. Caeciliakoor 

 
Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders  
aangegeven. DOP= Dienst onder leiding van parochianen zo dhj = zondag door het jaar. 
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HH Martelaren v G 
Boschjesstr 115 
Koog a/d Zaan 

St. Petrus  
Snuiverstraat 2 
Krommenie 

H. Maria Magdalena 
Dorpsstraat 351 
Wormer 

O.L.V. Geboorte 
Marktstraat 4 
Wormerveer 

Za 4 jan  Geen viering   

Zo 5 jan  
Drie- 
koningen 

Woord-Communie 
T. Molenaar 
samenzang 

Woord-Communie 
K. Schuurmans 
St. Caecilia 

Woord-Communie 
Nieuw jaar 
R. Casalod 
Winterkoor  

Woord-Communie 
M. Bruijns 
samenzang 
 

Za 11 jan   Woord-Communie 
M. Bruijns Rotsvast 

  

Zo 12 jan 
Doop v. d. 
Heer 

Woord-Communie 
A. Dijkers 
Marbosko 

Woord-Communie 
S. Baars 
St. Caecilia 

DOP 
All Ages 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
M. Bruijns 
R. Casalod 
Cantare 

Za 18 jan  Geen viering   

Zo 19 jan 
2

e
 zondag 

dhj 

Woord-Communie 
K. Schuurmans 
samenzang 

Oecumenische vie-
ring 
Raad v. Kerken 

DOP 
Caeciliakoor 

 

Za 25 jan  Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

  

Zo 26 jan 
3

e 
zondag 

dhj 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
Marbosko 

Eucharistie 
G. Noom 
Rotsvast 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Caeciliakoor 

 

Za 1 febr  Eucharistie 
G. Noom  
samenzang 

  

Zo 2 febr 
Opdracht 
v.d. Heer 

Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
St. Caecilia 

Woord-Communie 
T. Molenaar 
All Ages 

 

Za 8 febr  Woord-Communie 
M. Bruijns  
Rotsvast 

  

Zo 9 febr 
5

e
 zondag 

dhj 

Oec. viering 
M. Bruijns e.a.  
Kogerkerk 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caecilia 

Oec. viering 
In de Nieuwe kerk 

 

Za 15 febr  Woord-Communie 
A Dijkers 
samenzang 

  

Zo 16 febr 
6

e
 zondag 

dhj 

Woord-Communie 
A. Dijkers 
samenzang 

Woord-Communie 
K. Schuurmans 
St. Caecilia 

DOP 
Caeciliakoor 

 

Za 22 febr   Eucharistie 
G. Noom 
Samenzang 

  

Zo 23 febr 
7

e
 zondag 

dhj 

Eucharistie 
G. Noom 
Marbosko 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
Rotsvast 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Caeciliakoor 

 

 
Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders  
aangegeven. DOP= Dienst onder leiding van parochianen zo dhj = zondag door het jaar. 
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 H. Bonifatius 
Oostzijde 12 
Zaandam 

H. Jozef 
Veldbloemenweg 2 
Zaandam 

H. Magdalena 
Kalf 160 
‘t Kalf Zaandam 

H. Odulphus 
Dorpsstraat 570 
Assendelft 

Za 4 jan Eucharistie 
A. Goedhart 

  Eucharistie 
N. Kerssens 

Zo 5 jan  
Drie- 
koningen 

Eucharistie 
A Goedhart 
koor Con Amore 

Woord-Communie  
W. Waardijk 
Gemengd koor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Liturgiekoor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
St. Caeciliakoor 

Za 11 jan  Eucharistie 
N. Kerssens 

  Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo 12 jan 
Doop v. d. 
Heer 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Woord-Communie Li-
turgiegroep 
Gemengd koor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
B. Dijkman 
St. Caeciliakoor 

Za 18 jan Eucharistie 
A. Goedhart 

  Eucharistie 
N. Kerssens 
Schola Cantorum 

Zo 19 jan 
2

e
 zondag 

dhj 

Eucharistie 
A. Goedhart 
koor Con Amore 

Woord-Communie  
R. Casalod 
Gemengd koor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
St. Caeciliakoor 

Za 25 jan Eucharistie 
N. Kerssens 

  Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo 26 jan 
3

e 
zondag 

dhj 

Eucharistie 
A. Goedhart 
samenzang 

Woord-Communie  
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

Eucharistie 
N. Beemster 
St. Caeciliakoor 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
St. Caeciliakoor 

Za 1 febr     

Zo 2 febr 
Opdracht 
v.d. Heer 

 Woord-Communie  
W. Waardijk 
Gemengd koor 

  

Za 8 febr   
 

  

Zo 9 febr 
5

e
 zondag 

dhj 

 Woord-Communie 
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

  

Za 15 febr     

Zo 16 febr 
6

e
 zondag 

dhj 

 Woord-Communie  
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

  

Za 22 febr   
 
 

   

Zo 23 febr 
7

e
 zondag 

dhj 

 Woord-Communie  
W. Waardijk 
Gemengd koor 

  

 
Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders  
aangegeven. DOP= Dienst onder leiding van parochianen zo dhj = zondag door het jaar. 
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P A R O C H I E T E A M  

Verslag vergadering 22 oktober 2019 

We starten de vergadering met een bezin-
ning voorgelezen door Liesbeth: Het Je-
zus-gebed ‘Onze Vader’ in een hertaling 
uit het oorspronkelijk Aramees uitgespro-
ken gebed. 

OECUMENE 

Bij de ingekomen stukken was o.a. een 
brief van het ‘Oecumenisch Overleg Wor-
merland’. Binnen de 5 samenwerkende 
kerken in Wormerland bestaat al lang de 
grote wens tot oprichting van de ‘Raad 
van Kerken Wormerland’. Motivatie is dat 
een Raad van Kerken de onderlinge ver-
bondenheid en samenwerking bekrachtigt 
en de oecumene een duidelijker gezicht 
geeft zowel ‘naar buiten’ als ook naar 
mensen binnen de deelnemende kerken.  
Het parochieteam is gevraagd zich over 
de concept-statuten te buigen en na over-
leg in te stemmen met de formele oprich-
ting van de ‘Raad van Kerken Wormer-
land’. 

FINANCIËN 

- In de vorige PM is het voornemen ge-
meld over de aanschaf van een nieuw 
elektronisch orgel. Voor het vervangen 
van het orgel is inmiddels, met instem-
ming van het bestuur, een goede occasion 
gevonden. Het eigen orgelfonds is toerei-
kend voor de financiering. Per 1 november 
is het orgel geïnstalleerd en in gebruik 
genomen. 
- Verwarming: Nog net op tijd voor het 
stookseizoen is de afgekeurde CV van 
onze kerk vervangen door een nieuw 
exemplaar. Een flinke investering, maar 
wel garant voor een goede en groot aantal 
jaren verwarming van onze kerk. Nog wel 
op aardgas. Cor Bijvoet zal op verzoek 
het bisdom nader informeren over de ge-
lopen procedure. 
- Dakreparatie: Er is een 1e offerte ver-
stuurd naar het parochiebestuur met het 
verzoek om, evt. via het bouwkundig bu-
reau van het bisdom, een 2

e
 offerte te re-

gelen. De kosten voor het groot dakon-
derhoud zal waarschijnlijk richting 
€50.000,- gaan. Een behoorlijke kosten-
post in het onderhoud. 
- Verbouwing pastorie: Zoals bekend heeft 
kapelaan Nico Kerssens in mei jl. zijn in-
trek genomen in onze pastorie. Voor de 
dit jaar gepleegde opknapkosten voor de 
pastorie wordt de rekening doorgestuurd 

naar het parochiebestuur. 
- Parochietarieven: Het doel is om de ta-
rieven van de huidige acht parochies 
enigszins gelijk te trekken en deze t.z.t. te 
plaatsen op de algemene website van het 
samenwerkingsverband. 
- Afdracht Regionaal Centraal Fonds.  
Zoals in elke kerkgemeenschap wordt 
voor de salarissen van het (door de bis-
schop benoemd) personeel in dienst van 
de parochie een (RCF)-afdracht geheven. 
Onze regio Zaanstreek met acht parochies 
heeft 4 pastores in vaste dienst en een 
aantal benoemde pastores die op verzoek 
tijdelijk inzetbaar zijn. Het parochieteam 
heeft toenemende bezwaren tegen de 
groeiende personeelslasten versus in-
komsten en de wijze van doorbelasting 
achteraf. Het is een punt van bespreking 
in het Regionaal Verband Zaanstreek. 

KERSTVIERINGEN 

Op aangeven van de Overleg Commissie 
Liturgie is nogmaals gekeken naar de a.s. 
kerstvieringen. Uitkomst is dat op kerst-
avond de 21.00 uur viering vervalt.  
In onze parochie zal op kerstavond om 
18.30 uur de gezinsviering zijn en om 
21.30 uur een W&C viering met All Ages. 
Op 1

e
 kerstdag is de viering om 10.00 met 

het Caeciliakoor. 
Op 5 januari zingt het winterkoor en is de 
nieuwjaarsreceptie na de viering.  

WISSELING VAN VICE-VOORZITTER 

Na jaren lid te zijn geweest van het  paro-
chieteam zal Ton van Overbeek per janua-
ri a.s. stoppen binnen het parochieteam 
en zijn plaats overdragen aan Ellen Meij-
er. Ton zal zich meer gaan concentreren 
op het werk binnen het werkveld liturgie, 
waar juist Ellen de laatste jaren actief is 
geweest.  

VISIE EN BELEID 

Er is van gedachten gewisseld over het 
meer betrekken van onze parochianen bij 
de verschillende bestaande en nieuwe ac-
tiviteiten in onze kerkgemeenschap.  
Ook de mogelijkheden en uitbreiding van 
thematische vieringen is besproken.  
 

Martin van Druten
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Veiligheid belangrijk in en om de kerk 

Tijdens de kerstavondvieringen komen elk 
jaar honderden kerkgangers naar de kerk. 
Dit kan soms leiden tot “probleempjes” bij 
het in- en uitgaande verkeer tijdens de 
wisseling van de diensten. Passeren op 
het kerkpad is niet mogelijk!  
Vanwege de verkeersdrukte in de Dorps-
straat en de beperkte parkeermogelijkhe-
den willen wij u vragen om – indien moge-
lijk – lopend of op de fiets te komen. 
Wij verzoeken u de aanwijzingen van de 
aanwezige verkeersregelaars op te vol-
gen. Zij kunnen u naar een vrije parkeer-
plaats wijzen indien deze nog aanwezig 
is/zijn. 
 

Wilt u zeker géén fietsen plaatsen vóór de 
in- en uitgangen van de kerk  
Dit mede om de bereikbaarheid van de 
praktijkwoning van dokter van Schie te 

waarborgen.  
In de kerk zullen wij zorgen dat er vo l-
doende kapstokken aanwezig zijn in het 
Achterschip, opdat er geen kleding in de 
looppaden of onder de stoelen komt te 
liggen.  
De nooduitgangen moeten goed bereik-
baar blijven. 
Alle stoelen zijn – zoals altijd – aan elkaar 
gekoppeld. Wilt u deze a.u.b. niet losma-
ken? 
Rollators en invalidenwagens krijgen in 
overleg een goede plaats. Buggy’s kunnen 
niet in de kerk worden meegenomen. 
Wij hopen dit jaar, evenals voorgaande ja-
ren weer op uw medewerking te mogen 
rekenen. 

Coördinator Veiligheid 
Jaap Butter 

 
 

U I T N O D I G I N G  

Nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2020 

Beste parochianen, 
 
Het is altijd goed om de mooie momenten 
met elkaar te vieren! 
Dat bewijst de vlaggetjeslijn in het Achter-
schip ons op een creatieve manier . 
Aan de oproep van vorig jaar om elke bi j-
zondere viering in onze kerk vast te leg-
gen op een vlaggetje geeft als resultaat 
een mooie lange slinger van het jaar 
2019. Zeer de moeite van het bekijken 
waard! 
Het eerste mooie moment van het nieuwe 
jaar 2020 vieren we gezamenlijk op zon-
dag 5 januari in onze kerk waarvoor ik u 

allen namens het parochieteam uitnodig. 
Want na afloop van de viering en het ge-
bruikelijke kopje koffie of thee gaan we 
het glas heffen en proosten op een fantas-
tisch en mooi nieuw parochiejaar. Natuur-
lijk met zoveel mogelijk mensen om het 
klinken tezamen met de beste wensen er-
bij goed te laten horen.  
Ik zie u graag in en na de viering van 5 
januari voor een drankje en een hapje en 
een gezellig samenzijn. Van harte daartoe 
uitgenodigd en tot dan! 
 

Peggy Alting Siberg 
Voorzitter parochieteam

 
 

B I N N E N K O M S T  

De kou blijft buiten, de warmte blijft binnen. 

Met het ingaan van de wintertijd zullen we 
tijdens vieringen weer via het Achterschip 
naar binnen gaan. Op deze manier probe-
ren we de kou buiten te houden en de 

warmte binnen. Dit scheelt in de stookkos-
ten en is beter voor het milieu. Zodra de 
zomertijd weer ingaat maken we weer ge-
bruik van de deur in de hal.
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We gaan voor Kwaliteit niet voor kwantiteit 

In de overleg commissie li turgie (OCL) 
worden de vieringen geëvalueerd. Zo ook 
de kerstperiode. Het afgelopen jaar heb-
ben we met elkaar gekeken of drie kerst-
vieringen op kerstavond nog wenselijk is. 
Door in gesprek te gaan met de koren, de 
pastoraatsgroep, de kosters en het paro-
chieteam werd het ons duidelijk dat het 
verstandig is komende kerst op Kerst-
avond twee vieringen te houden. Het aan-
tal vrijwilligers neemt af. De gemiddelde 
leeftijd van de vrijwilligers neemt toe. 

Daarnaast daalt het aantal bezoekers al 
een aantal jaar.  
Hieronder ziet u het overzicht Kerstvierin-
gen. We verwachten dat de kerstavond-
vieringen een goed gevulde kerk zullen la-
ten zien en dat er op eerste kerstdag ook 
voldoende bezoekers zullen komen. Op 
deze manier zijn we ervan overtuigd dat 
er voor alle mensen een viering naar keu-
ze is waarbij zij zich goed voelen. Om zo 
een zalig kerstfeest te kunnen vieren.

 

Kerstvieringen in de Maria Magdalenakerk  

Kerstmis is voor veel mensen geen feest 
als ze niet naar de kerk zijn geweest. Om 
zoveel mogelijk mensen een mooie en bij 
hen passende kerstviering te bieden, zijn 
er verschillende vieringen voorbereid. Het 
Kerstfeest blijft hetzelfde, maar de bele-
ving kan verschillen, daarom vinden wij 
het belangrijk om u te informeren over de 
verschillende vieringen, zodat er keuze is 
om te bepalen bij welke viering u zich het 
meest thuis voelt. I.v.m. verkeersdrukte 
en beperkte parkeermogelijkheden raden 
wij u aan om op kerstavond (zo mogelijk) 
lopend of op de fiets te komen.  

KERSTAVOND 24 DECEMBER 

18.30 uur: Gezinsviering.  
Voorganger: pastor Ko Schuurmans.  
Het Kerstverhaal wordt verteld en door 
kinderen uitgebeeld. Deze viering is ge-
schikt voor kinderen vanaf de basisschool. 
Tijdens de viering is er geen kinderop-
vang. Voor de allerkleinsten is er Kindje 
Wiegen op 1e Kerstdag (zie verder in het 
artikel).   
 
21.30 uur: Eigentijdse Kerstnachtviering 
met All Ages met veel eigentijdse teksten 
en Nederlands- en Engelstalige liederen. 
Voorganger: pastor Ria Casalod.  
 
 
 
 

1E
 KERSTDAG 25 DECEMBER 

10.00 uur: een eucharistieviering met 
Caeciliakoor en twee muzikanten, Marieke 
Kuulker en Wil Kleys. Voorganger: pastoor 
Floris Bunschoten.  
 
15.00 uur: Kindje Wiegen. Een bijeen-
komst voor de allerkleinste kinderen met 
hun broertjes en zusjes. Waar 
(groot)ouders met hun (klein)kinderen een 
bezoek kunnen brengen aan het Kerst-
kind. Mevrouw Ilse Stoltenberg zal het 
kerstverhaal vertellen, wat uitgebeeld 
wordt door kinderen die zich mogen ver-
kleden als de figuren in de kerststal. Tus-
sendoor kunnen de kinderen meezingen 
met kerstliedjes. En uiteraard is er gele-
genheid om rond te lopen om de Kerststal 
en het kindje in de kribbe van heel dichtbij 
te bekijken.  

OUDJAARSVIERING 31 DECEMBER 

19.00 uur: Oudejaarsviering met All Ages.  
Voorganger: mevr. Ineke Hendriks  

NIEUWJAARSRECEPTIE 5 JANUARI 2020 

10.00 uur: Woord- en communieviering 
met het winterkoor. Voorganger: pastor 
Ria Casalod. Aansluitend houden we de 
traditionele Nieuwjaarsreceptie.  
 

Namens OCL, 
Sander Korver
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K E R S T C O L L E C T E  

Caya Cama 

Ook dit jaar hebben we tijdens de kerst 2 
collectes. De 1

e
 collecte is voor een goed 

doel t.w.: Caya Cama. Dit project hebben 
we het afgelopen jaar ondersteund, zoals 
u in eerdere verslagen heeft kunnen le-
zen.  
We willen de kinderen uit de bergdorpen 
van Caya Cama een toekomst bieden 
door ze de mogelijkheid te geven onder-
wijs te volgen in hun land. Zoals u in de 
laatste PM vermeld stond, zijn er al kin-

deren die meehelpen de olievlek te verg-
roten zodat we over enkele jaren niet 
meer nodig zijn hen financieel te helpen. 
Nu is uw hulp nog wel hard nodig.  
Meer informatie kunt u lezen op 
www.cayacama.nl . 
 

De 2
e
 collecte is voor onze kerk om ook 

dit gebouw in stand te houden voor blijde 
en verdrietige gebeurtenissen.  
 

Ina van Kleef (Diaconie)
 

K E R S T A C T I E  

Kinderopvang Samata Serana 

De kerstdagen komen er weer aan. Mede 
door de mooie kerstboompjes, gemaakt 
door Gerard Schavemaker, kleine kerst-
mannetjes en de zelf gemaakte kerstkaar-
ten is onze kerstactie weer een succes.  
De geldopbrengst is ten bate voor de kin-
deropvang SAMATA SERANA in Sri Lan-
ka. De kinderen uit de sloppenwijken van 
Colombo komen daar dagelijks naar toe 
voor een warme maaltijd, medische ver-

zorging en wat onderwijs. Mevrouw Nel 
Nierop uit Schagen gaat 15 december 
voor drie maanden weer naar Sri Lanka 
en neemt een bedrag vanuit ons dorp en 
kerken mee. Zij zorgt ervoor dat de op-
brengst een goede bestemming krijgt. U 
hoort daar later meer over. 
Bij voorbaat uw dank voor de hulp en de 
interesse. 

Tineke de Best
 

 

C A R I T A S  W O R M E R  

Tweemaal bedankt!! 

SAM’S KLEDINGACTIE 

Op zaterdag 2 november 2019 vond 
SAM’s Kledingactie voor Mensen in Nood 
plaats bij de Maria Magdalenakerk in 
Wormer en Het Dorpshuis in Wijdewor-
mer. Wij steunen met de opbrengst van 
deze inzamelactie drie projecten:  
1. scholen in crisisgebieden in de Cen-
traal Afrikaanse Republiek; 
2. noodhulp in Sulawesi aan gebieden die 
op 28 september 2018 zijn getroffen door 
een aardbeving en een tsunami, met 
aardverschuivingen tot gevolg; 
3. een preventieproject in Bangladesh om 
mensen te helpen die door klimaatveran-

dering telkens hun huis kwijt raken.  
De opbrengst van onze actie van dit jaar 
was 1.710 kg. Wij danken u hartelijk voor 
uw bijdrage!  

KLEDINGBANK ZAANSTREEK 

Zondag 17 oktober 2019 vond in alle 
Zaanse katholieke kerken een actie plaats 
bij gelegenheid van de Werelddag voor de 
armoede voor de Kledingbank Zaanstreek. 
Niet alle gegevens zijn binnen; wel de op-
brengst in onze parochie: het fantastische 
bedrag van € 332,72 en bovendien een 
grote verhuisdoos vol met nieuwe sokken 
en ondergoed. Mede namens alle vrijwi l-
ligers van de Kledingbank onze hartelijke 
dank voor uw bijdrage! Met uw hulp zijn 
weer veel mensen geholpen en hebben 
daardoor weer hoop op een betere toe-
komst. Zo zijn we samen goed voor el-
kaar. 
 

CARITAS Wormer, 
Arno Korver en Gerard Schavemaker 

  

http://www.cayacama.nl/
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U I T L E G  

Liturgische kleuren van het kerkelijk jaar 

In de kerk zijn er door het jaar heen ver-
schillende kleuren te zien. De kleuren 
paars, wit, groen en rood wisselen elkaar 
af. Elke kleur hoort bij een bepaalde ker-
kelijke periode en elke kleur heeft een e i-
gen betekenis. 
De betekenis van de kleur wit. 
Deze is van oudsher de kleur die bij de 
doop hoort. Wit is een feestelijke kleur, 
met Pasen is de kleur wit, het doet den-
ken aan het licht van de verrezen Chris-
tus. 
Met Kerstmis wordt de geboorte van Je-
zus gevierd, een nieuw leven vangt aan, 
daar hoort de kleur wit bij. Ook bij uitvaar-
ten kan men de kleur wit gebruiken. Dan 
verwijst de witte kleur naar het hemelse 
licht waarin de overledene opgenomen is.  
De betekenis van de kleur paars. 
De kleur paars wordt gebruikt in de tijd 
van voorbereiding en bezinning. Paars is 
de kleur van de Advent, voorbereiding op 
Kerst. Deze kleur wordt ook gebruikt in de 
veertigdagentijd. De tijd die verbonden is 
met soberheid. 

Bij uitvaarten wordt deze kleur ook ge-
bruikt. 
De betekenis van de kleur groen. 
Groen is de kleur van de ‘gewone’ zon-
dagse vieringen. In de zomer als er geen 
kerkelijke feesten en hoogtijdagen zijn is 
de kleur in de kerk groen. Het verwijst dan 
naar alles wat groeit.  
De betekenis van de kleur rood. 
Rood is de kleur van het vuur. Deze kleur 
wordt verbonden aan het vuur van de Hei-
lige Geest. 
Vandaar dat de liturgische kleur van Pink-
steren rood is. Ook bij vieringen waarin de 
Heilige Geest een belangrijke rol heeft, 
zoals bij het bevestigen van ambtsdragers 
is de kleur in de kerk rood. 
Enige tijd geleden was onze witte omslag 
van de bijbel verdwenen. Een paar dames 
van onze parochie, die goed zijn met 
naald en draad, hebben een nieuwe om-
slag genaaid en Wout van de Berk heeft 
deze prachtig beschilderd. Heel veel dank 
daarvoor. 

Ineke Hendriks 
 

T H E M A T I S C H E  V I E R I N G  

Gastspreker dhr. Peter Tange 

Op 16 februari zal er een speciale viering 
zijn o.l.v. Paul Kramer. Hiervoor hebben 
we dhr. Peter Tange, onze scheidend bur-
gemeester, als gastspreker gevraagd. Wij 
zijn er blij mee dat hij daar volmondig ja 
op heeft gezegd. Samen met All Ages 

wordt er gezorgd voor een aansprekende, 
thematische viering. U bent van harte 
welkom! 
 

Ellen Meijer

 

O P R O E P  

Taalcoach gezocht 

Kharman woont sinds enige tijd in Wormer 
in het kader van gezinshereniging. Haar 
kennis van de nederlandse taal is nog be-
perkt. Zij wil echter heel graag integreren 
in onze samenleving. Kennis van de ne-
derlandse taal is daarbij onontbeerlijk. 
Voor Kharman zijn wij daarom op zoek 
naar een vrijwilliger die haar wil helpen 
met het leren van onze taal. Eventueel bij 
haar thuis. Zij heeft namelijk twee kleine 
kinderen, een van drie en een van een 
half jaar. Het kindje van drie zit een aantal 

dagdelen per week op de kinderopvang 
(bij Baloe). Voor haar kind van drie jaar is 
Kharman op zoek naar iemand die af en 
toe wil komen voorlezen. In de Bieb kun je 
diverse meertalige kinderboeken vinden. 
Wie wil/kan Kharman helpen? Uw reactie 
kunt u sturen aan Tiny van Wijk :  
m.v.wijk@quicknet.nl 
 

Bij voorbaat onze dank, 
Camilia en Tiny, 

Taalcafe obs De Eendragt
  

mailto:m.v.wijk@quicknet.nl
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W O O R D  V A N  D A N K  

An Oudejans in het zonnetje gezet 

20 oktober 2019 

Lieve An, al ettelijke maanden geleden 
heb jij zelf aangegeven om na vele jaren 
als vrijwilliger te willen stoppen met je 
werkzaamheden in het Achterschip. Maar 
zelfs een oproepje in de PM om een ver-
vanger te vinden, mocht niet baten. Toen 
jouw verzoek ook op onze bestuurstafel 
kwam, begrepen wij dat wij nu naarstig op 
zoek moesten gaan naar een opvolger 
voor jou. Dit was absoluut niet gemakke-
lijk voor ons want jouw werkzaamheden 
waren te talrijk en te veelomvattend: van 
de inkoop van dranken, koffie, thee, koek, 
broodjes enzovoorts t/m koffie schenken 
op zondag en het aansturen van de vrijwi l-
ligers die bij avondwakes, uitvaarten, bi j-
zondere vieringen en evenementen samen 
met jou diensten draaiden. Daarbij komt 
nog dat het Achterschip er altijd zo opge-
ruimd en schoon uitziet tot en met de toi-
letten aan toe die na afloop van een 
dienst of evenement weer keurig fris 
moesten zijn. En als de schoonmaakster 
ziek was dan nam jij die taak er gewoon 
bij! Volgens mij snappen we nu allemaal 
dat deze duizendpoot niet te vervangen is, 
althans niet in één persoon. Vandaar dat 
we er een werkgroep Achterschip van ge-
maakt hebben om al die taken van jou te 
vangen en te verdelen over een grote 
groep vrijwilligers en we hebben Joke 
Weenink gevraagd om gezamenlijk en in 
overleg met elkaar het Achterschip te run-
nen. Wij wensen de nieuwe groep hier 
heel veel succes mee! 
Terugkomend op onze duizendpoot An, 
kan ik nog een aantal mooie kwaliteiten 
noemen. Haar grote inzet en verantwoor-
delijkheidsgevoel betreffende het Achter-
schip maar ook het hebben van een goed 
overzicht op de werkzaamheden in een 
systeem dat vooral in stressvolle situaties 
werkt. An heeft als harde werker veel, zo 
niet ALLES over voor onze MM parochie 
en daarom zorgde zij als zakenvrouw ook 
voor een messcherpe inkoop dat weer ten 
goede kwam aan onze parochie. Zij deed 
dit echter niet helemaal alleen maar zorg-
de voor een strikte begeleiding van een 
groep vrijwilligers en heeft daarbij veel 

steun gekregen van Agnes van Diepen die 
wij hierbij graag willen noemen en straks 
ook bedanken met een bloemetje; en ook 
Gerda van Blokland maar die heeft haar 
bloemetje al thuis bezorgd gekregen. Heel 
veel dank, lieve dames! 
Nog even over die nieuwe groep vrijwi l-
ligers die nu het Achterschip gaan bestie-
ren…  
Vaak horen we in de wandelgangen dat 
het bij vervanging alweer mensen uit het 
koor All Ages zijn die de plek gaan vervu l-
len!!! Maar lieve mensen, ik zal het uitleg-
gen: als oudere vrijwilligers aangeven te 
willen stoppen met hun werkzaamheden 
en wij op zoek moeten gaan naar vervan-
gers die jonger zijn, dan komen we bijna 
automatisch in de vijver van All Ages, 
want daar zijn de zeventigers, zestigers, 
vijftigers, veertigers en zelfs dertigers. Zij 
zijn nl. de volgende generatie en wij zijn 
ontzettend blij dat zij JA zeggen als wij 
een beroep op ze doen om onze mooie 
MM parochie te laten voortbestaan. Dus 
laten we op deze manier ernaar kijken en 
natuurlijk zijn ALLE nieuwe vrijwilligers 
van harte welkom, ook als ze  niet op het 
All Ages koor zitten. Dus meld je aan in 
grote getale, dat is nog steeds onze favo-
riete wens…… 
Tot slot lieve An, wij willen jou ontzettend 
bedanken voor jouw geweldige inzet voor 
ons Achterschip in al die jaren. Samen 
met jouw man Ton, jouw steun en toever-
laat maar ook met je vrienden Piet en Ag-
nes van Diepen hebben jullie het fantas-
tisch gedaan! Gelukkig gaan jullie niet 
echt stoppen met alle werkzaamheden en 
zullen wij jullie zeker nog zien bij de 
woensdagochtend ploeg en nog heel veel 
meer….. Daar zijn we heel blij om  maar 
vandaag laten we jou niet zomaar gaan 
zonder een lekkere bon en een mooi boe-
ket. Dank je wel, An Oudejans, namens 
het parochieteam en alle parochianen en 
we hopen nog heel lang van je te mogen 
genieten in onze parochie.  
 

Peggy Alting Siberg 
Voorzitter Parochieteam MM parochie 
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H E R H A L I N G S C U R S U S  

Reanimatie/bedienaar AED 

Woensdagavond 23 oktober kwam instruc-
teur Mario naar onze kerk om bij onze 
AED-ploeg de eerder opgedane kennis op 
te frissen. 
Dit keer waren er een aantal wisselingen 
mede vanwege het verdrietige overlijden 
van het trouwe lid Hans Beenen en ook 
omdat een paar mensen om verschillende 
redenen wilde stoppen. 
Vandaar een paar nieuwe mensen. Geluk-
kig zijn er vrijwilligers genoeg die zich de-
ze kennis/kunde eigen willen maken!  
In het eerste deel voor de pauze gaf de 
instructeur ons enig inzicht in zijn werk-
zaamheden bij de traumahelikopter. Een 
verhaal over een beknelling tijdens de re-
cente boerendemonstratie op het Malie-
veld maakte indruk.  
Daarna gaf hij ons uitleg over hoe wij in 
eerste instantie kunnen handelen bij b.v. 

een gebroken heup, verslikking/verstik -
king in afwachting van professionele hulp.  
Na de koffie werd begonnen met het deel 
reanimatie: voor velen herhaling, de nieu-
we mensen werden goed bijgepraat door 
de instructeur. 
Kortom: opnieuw een leerzame avond, 
waarop 5 dames en 4 heren van de paro-
chie het eerder behaalde diploma reani-
matie/bedienaar AED weer voor een jaar 
hebben verlengd en ook nog 2 heren voor 
de eerste maal het diploma uitgereikt kre-
gen. 
Een mooie groep mensen vanuit de paro-
chie, die zich wil inzetten voor de veilig-
heid in en om de kerk: heel belangrijk!  
 

Jaap Butter 
Veiligheidscoördinator

 
 

K B O - W O R M E R L A N D  

Opmerkelijke tradities 

Niet alleen in Nederland is de Nieuw-
jaarsduik een usance. Enige tijd geleden 
hoorde ik dat in Vancouver (Canada) deze 
traditie al uit 1920 stamt en wordt dit jaar 
voor de 95ste keer de Polar Bear Swim 
gehouden. De meeste deelnemers dragen 
een traditionele zwembroek.  
In Siberië springen professionele duikers 
in het ijskoude water onder het vriespunt 
om een kerstboom te plaatsen in een be-
vroren rivier.  
In ons Vaderland luiden de meeste men-
sen het nieuwe jaar in met oliebollen, 
champagne en vooral vuurwerk en op 
nieuwjaarsdag komen duizenden mensen 
naar Scheveningen voor een frisse duik 
om het nieuwe jaar te beginnen.  
 
Komende week op woensdagmiddag 18 
december viert de KBO het kerstfeest. De 
bekende zangeres Gerda Govers en haar 
pianist Wil Luiken komen onze leden een 
uitgebreid en een fantastisch muzikale 
kerstmiddag verzorgen. 
 
Op woensdagmiddag 29 januari starten wij 
het nieuwe jaar met een schitterend mu-
ziekprogramma. Nathaly Masclé, be-

kroond met een mooie recensie door Mu-
ziekwereld, komt ons verrassen. 
 
Zoals eerder aangegeven heeft de KBO-
Wormerland zeer dringend behoefte aan 
nieuwe bestuursleden. Het huidige be-
stuur bestaat uit slechts drie leden. Wan-
neer één van deze leden uitvalt, dan komt 
het voortbestaan van onze vereniging in 
de gevarenzone; sterker: dan worden alle 
voordelen van de KBO en de activiteiten 
van de KBO-Wormerland beëindigd. Voor 
de leden van onze vereniging zal dat een 
diepe teleurstelling zijn.  
 
De Algemene Jaarvergadering 2020 van 
de KBO-Wormerland vindt plaats op 
woensdagmiddag 26 februari. Na de pau-
ze storten wij ons op de Bingo “Altijd 
Prijs”  
 
Tot slot wens ik u allen namens mijn mede 
bestuursleden gezegende kerstdagen, 
een prettige jaarwisseling en een gelukkig 
maar vooral een gezond Nieuwjaar.  

Tot ziens, 
Jan Carel Nijdam (vz)
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B I J B E L B R O K J E S  

Van zaligsprekingen tot parabels. 

Dit liturgisch jaar, jaar A, lezen we in onze 
vieringen uit het evangelie volgens 
Mattëus. Wie onder het genot van een 
kopje koffie of thee samen met mede-
parochianen meer over dit evangelie wil 
ontdekken is hartelijk welkom bij de Bi j-
belbrokjes. We starten met het lezen van 
de Bergrede, te beginnen natuurlijk met 
de zaligsprekingen. Wat betekent eigenlijk 
het woord ‘zalig’? Waarom moest Jezus 
verkondigen vanaf een berg? En hoe zit 
het nu met Jezus en de Wet? Hierna gaan 
we waarschijnlijk een parabel bekijken. 
Waarschijnlijk, want het programma ligt 

niet vast. ‘Verzoeknummers’ zijn van harte 
welkom. 
 

‘Bijbelbrokjes’ is geen Bijbelcursus, maar 
een leesclub. Elke vierde dinsdag van de 
maand komen we samen om een uurtje 
een tekst uit de Bijbel te lezen. We komen 
samen op 28 januari, 25 februari en 24 
maart, na de repetitie van het Maria Mag-
dalenakoor, 20.30 – 21.30 uur.  
Begeleiding: Tineke de Lange 
 

Wilt u meer weten?  
Bel dan Tineke de Lange  075 6426699

 
 

E V E N E M E N T E N C O M M I S S I E  

Programma Januari en Februari 

NIEUWJAARSCONCERT DOOR HET ZAANS 

SYMFONIE ORKEST OP 19 JANUARI 

Met medewerking van Kasja Goosewinkel, 
Lucy Boeren, Gunnar Kneppers, Paloma 
Steen, Sijbrand Loot, Hanna Koob en Dia-
ne Johnston. 
Dirigent; Johan Olof. 
Het Zaans Symfonie Orkest bestaat uit 35 
leden met strijkers, hout- en koperblazers 
en een slagwerker. Het ZSO viert dit jaar 
het 100-jarig bestaan. 
Het wordt een bijzondere middag in het 
licht klassieke genre met populaire wer-
ken van o.a. Mozart, Tchaikovsky, Verdi, 
Vivaldi en natuurlijk Strauss sr.  
 
 
 

GEZAMENLIJK CONCERT OP 9 FEBRUARI 

Gezamenlijk concert gemengd koor Zang 
en Vriendschap en Mannenkoor De Een-
dracht. Twee koren uit onze eigen regio: 
Wormerland. 
Gemengd koor Zang en Vriendschap uit 
Jisp dat onder leiding staat van dirigent 
Marjana Butko verzorgt door het jaar di-
verse concerten en zingt in diverse talen, 
o.a. Russisch. Het koor deed o.a. mee op 
de jaarlijkse korendag in Paradiso.  
Dirigent van het Wormer Mannenkoor is 
Jean Luc Vriend. Het vernieuwde repertoi-
re bevat werken van alle tijden en genres. 
Namen als Mozart, Lêhar, maar ook John 
Denver en Arthur Sullivan ontbreken niet.  
 

Voor meer informatie en kaarten bestellen 
zie website www.concertenwormer.nl of 
bel  075-6421282 of 075-6425958.

 

K O R T  N I E U W S  

Gesprek bij de koffie 

Donderdag 2 januari en donderdag 6 fe-
bruari is er weer een gesprek bij de koffie.  
Aanvang 10.00 uur 

Ben Commandeur 
 

 

Klaverjassen 

Elke 2e woensdagmiddag van de maand 
om 13.15 uur klaverjassen we weer in ‘t 
Achterschip en wel op 8 januari, 12 febru-
ari, 11 maart en 8 april. 
Komt allen! 
                                            Gre en Guus 

http://www.concertenwormer.nl/
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S T .  B A R B A R A  –  W O R M E R             U I T V A A R T V E R E N I G I N G  

Geachte leden en belangstellenden,  
 

Ieder jaar informeren wij onze leden van uitvaartvereniging Barbara via he t parochieblad 
P.M. over lidmaatschap en contributie van de vereniging.  
Heeft u vragen over een bepaald onderwerp of wilt u informatie? De onderstaande bestuur s-
leden staan u met plezier te woord. Wegens het recente overlijden van onze voorzitter Dick 
van Dijk is de functie van voorzitter momenteel vacant.  
 

Voorzitter vacant  
 

info@uitvaartbarbarawormer.nl  

Penningmeester Ans Zwemmer – Wolkers Lisweg 305,  
1511 XP Oostzaan 

tel. 075-6841874  

Secretaris Ingrid de Haas -Thoma Kees Jongensstraat 19, 
1531 GS Wormer 

tel. 075-6424569 

Lid  Corrie Schavemaker - Co-
nijn 

Kollergang 2,  
1531 NH Wormer 

tel. 075-6424836  

Lid  Ton Klos Mariastraat 9,  
1531 JA Wormer 

tel. 075-6284510  

 

Voor een compleet overzicht van onze dienstverlening, verwijzen wij u naar onze website: 
www.uitvaartbarbarawomer.nl 
 

Contributie 
Op de ledenvergadering van 7 april 2015 is de contributie vastgesteld:  
€ 9,00 voor gehuwden of samenwonenden met thuiswonende kinderen;  
€ 7,00 voor gehuwden of samenwonenden zonder (thuiswonende) kinderen of één -ouder 
gezinnen; 
€ 5,00 voor alleenstaanden of echtparen, waarvan de oudste partner ouder is dan 65 jaar.  
 

Graag uw contributie vóór 1 april 2020 overmaken op bankrekeningnummer: 
NL12 RABO 0374 9520 78 of NL69 INGB 0003 7973 95,  
t.n.v. R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara te Wormer.  
 

Korting 
Als lid van de uitvaartvereniging heeft u recht op korting voor : 
Vrij gebruik van de aula in de kerk. 
Korting van € 160,00 per uitvaart van de vereniging en  
Korting van € 140,00 per uitvaart wanneer deze wordt verzorgd door een van onze uitvaar t-
partners, de Associatie, Dela of Bennis Uitvaart.  
 

Gezinslidmaatschap 
Wanneer gezinsleden op zichzelf gaan wonen dan blijven zij nog twee jaar lid van onze ver-
eniging, daarna kan een eigen keuze worden gemaakt.  
 

Overlijden  
Bij overlijden kunt u contact opnemen met mevrouw C. Schavemaker -Conijn (075-6424836 
of 06-14640714) of mevrouw I. de Haas–Thoma  (075–6424569 of 06-45604724). 
 

U kunt ook rechtstreeks bellen met Associatie Uitvaartverzorging via het gratis telefoo n-
nummer 0800-0375 of Bennis Uitvaart 075-7676008.  
Vermeld daarbij wel dat u lid bent van onze vereniging Barbara Wormer; alleen dan bent u 
verzekerd van de korting waar u door uw lidmaatschap recht op heeft.  
 

Het bestuur van uitvaartvereniging Barbara, wenst u een goed uiteinde en een gezond 2020 
toe. 
 
Met vriendelijke groet,  
Ingrid de Haas-Thoma, secretaris. 
 
 
Email: info@uitvaartbarbarawormer.nl 
Website: www.uitvaartbarbarawormer.nl 
Rekeningnummer ING-bank:   NL69 INGB 0003 7973 95 
Rekeningnummer Rabobank:   NL12 Rabo 0374 9520 78 

  

http://www.uitvaartbarbarawomer.nl/
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K O R T  N I E U W S

PM rooster seizoen 

2019/2020 
(46e – 47e jaargang) 

 Copydatum Looptijd 

Nr 1 
Nr 2 
Nr 3 
Nr 4 
Nr 5 

9 febr 
22 maart 
10 mei 
28 juni 
23 aug. 

19 febr.–1 april 
1 april – 20 mei 
20 mei – 8 juli 
8 juli – 2 sept. 
2 sept.- ? 

 
 

Kerst CD 
 
De kerst-cd van All Ages is tot en met de-
cember 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!!! 
 
 

Contact Pastoraatsgroep 
Wanneer u weet dat er iemand ziek is,  in 
het ziekenhuis of verpleeghuis is opge-
nomen, of dat er iemand een hele tijd niet 
aanwezig is geweest in uw werkgroep 
binnen de kerk, wilt u het ons dan laten 
weten? 
Zit u zelf ergens mee bijv. over de vierin-
gen, liturgische vragen, persoonlijke za-
ken en wilt u daar met iemand over pra-
ten. Dan kunt u ons altijd bellen om een 
afspraak te maken voor een gesprek. 
 

De Pastoraatsgroep 

Wormer zingt naar Kerst 
 
In de Nieuwe Kerk, Kerkstraat 8, Wor-
merMet medewerking van 
Lucy van der Weg, sopraan 
Piet Baarsen, bariton 
Dub de Vries, orgel 
Woensdag 18 december 2019 
Aanvang: 10.00 uur 
Kerk open: 09.30 uur 

 

I N  M E M O R I A M

 

LUDWIG REINIER VLIJTER 

Nu De Heer bepaald heeft, dat hij naar 
huis mag komen, zijn wij diep bedroefd 
doch dankbaar, dat hij 92 jaar kleur heeft 
gegeven aan zijn en ons leven, zoals nie-
mand anders kan. 
 

We zullen zijn grappen, dansjes, inspiratie 
en motivatie missen en ter harte nemen. 
Trots zijn wij met z'n allen en bewonderen 
zijn nalatenschap. 
Papa, opa, overgrootvader en echtgenoot: 
"Mr. L.R.W Brooks, King of all people, 
King of the world!"  
Rust In Kracht 
Je Kinderen. 
 

Hij was geboren in Paramaribo en was net 
als zovelen naar Nederland gekomen. Hij 
woonde de laatste periode in De Zeven-
ster in Wormerveer, maar daarvoor vele 
jaren op de Koningsvarenflat. Hij was een 
positief ingestelde levensgenieter. 
Zijn afscheid werd uitgebreid gevierd door 
de vele nabestaanden die hij achterliet.  
De avond voor de begrafenis was in het  
 

Achterschip de singi neti. Iedereen komt 
bij elkaar en gaat zingen en mooie herin-
neringen ophalen. De singi neti wordt ge-
houden om dankbaarheid te tonen aan de 
Schepper, maar is ook bedoeld om nabe-
staanden te troosten en de overledene 
zingend en biddend te begeleiden naar de 
volgende bestemming. 
De volgende dag was zijn uitvaartdienst.  
Tijdens deze bijeenkomst vierde men zijn 
leven en luisterde naar zijn levensverha-
len, muzikaal omlijst door het Maria Mag-
dalenakoor en een vrolijk blazend orkest. 
 

Ook de weg naar de begraafplaats was 
een indrukwekkende gebeurtenis: het le-
ven werd gevierd en hij ging naar een 
nieuw leven. Dat alles niet in stilte maar 
onder begeleiding van het orkest, dan-
send op de schouders gedragen door 
speciale dragers, wat onze volle bewon-
dering oogstte. Hij is begraven bij zijn 
vrouw.  
Gelukkig was het mooi weer zodat we al-
len iets van het Surinaamse gevoel mee 
hebben gekregen. 
Dat was het einde van een lang leven van 
een levensgenieter. 

Ellie Hoek-Nooij

mailto:allages@live.nl
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I N  M E M O R I A M

 

FRANS GETROUW 
 
Velen waren op 4 december jl. naar de 
kerk gekomen om samen, zijn vrouw Ria, 
kinderen, kleinkinderen en overige familie-
leden, tot steun te zijn in hun verdriet om 
het overlijden van Frans.  
Frans was een liefhebbende echtgenoot 
en trotse vader van zijn dochters Jacque-
line en Esther. Een rustige, sportieve man 
die je altijd  spontaan en opgewekt tege-
moet trad. Hij was gek op zijn gezin voor 
wie, geboren uit zijn geschiedkundige in-
teresse voor het Oude Testament, de leid-
raad Jezus van Nazareth werd, gewoon 
omdat Jezus heeft voorgedaan hoe je als 
mens dient om te gaan met mensen; be-
wogen en dienend. Zijn schoonzoon Mar-
cel vertelde dat Frans een echte familie-
man was, maar dat het spelen van spelle-
tjes niet aan hem besteed was. Wat Mar-
cel wel opviel was dat Frans zo ongeloof-
lijk geliefd was, zowel bij de Getrouw fa-
milie als bij de In ’t Veld kant. Naast zijn 
familie was hij trots op zijn Surinaamse 
afkomst en meestal een stille werker op 
de achtergrond. In 1992 werd bij Frans 
kanker geconstateerd, hetgeen een grote 
schok was. Maar hij was sterk, had nog 
een twinkel in zijn ogen en was ervan 
overtuigd dat hij dit ging overleven, het-
geen hem lukte. 
Frans ontpopte zich als een echte opa 
voor zijn kleinzoons. Regelmatig vroeg hij  
hoe het ging met “de jongetjes”, zelfs toen  
zij al ruim 2 koppen boven hem uitstaken.  
Toen anderhalf jaar geleden een trombo-
sebeen de kop opstak, bleek na nader on-
derzoek, mede door hun vroegere onco-
loog, dat er meer aan de hand was. De 
vooruitzichten waren zeer slecht en Frans 
koos voor de kwaliteit van het leven. Ge-
lukkig hadden ze in 2018 nog een mooie 
vakantie gehouden in Portugal om het 50-
jarig huwelijksfeest van Frans en Ria te 
vieren met het volledige gezin. Ook in ok-
tober jl. hebben ze nog een mooi weekend 
met elkaar beleefd in Andijk.  
De laatste maand ging het hard achteruit  
en met zijn geliefden aan zijn bed over-
leed Frans op 27 november van dit jaar.  
Ze zullen Frans enorm missen, maar ooit  
zullen de mooie, warme en leuke herinne-
ringen aan hem bijdragen aan een twinke-
lende glimlach op hun gezicht. Dat hij mag 
rusten in vrede.  

Frans Hofstra 

 

 

JOPIE KLAPPE-TROMP 
 
Jopie is op 5 december 1937 in Scher-
merhorn geboren in een groot gezin van 
12 kinderen: 6 jongens en 6 meisjes. Ze 
was de vierde in het gezin. Het gezin ver-
huisde naar de Rijp waar ze opgroeide. 
Iedereen had in het grote gezin een taak 
om te helpen, Jopie was snel en vlug. 
Na haar schooltijd ging ze als verkoopster 
werken. Alle dagen op de fiets naar Alk-
maar dat vormt je wel, ze was nooit ziek. 
En er ontstond in die tijd ook de bijzonde-
re vriendschap tussen Ans Helmer, Riet 
Daas en Gré Stoop. 
De Rijp had een bijzondere aantrekkings-
kracht op de jongens uit Wormer, vooral 
met de Rijper kermis. Piet Klappe liet zijn 
oog vallen op Jopie Tromp, Henk Helmer 
op Ans Verstraaten, Tom Daas op Riet 
Smit, Gré Stoop trof een Assendelver. 
Door het huwelijk kwamen er drie in Wor-
mer en een in Assendelft te wonen. 
Dicht bij elkaar, Ans woont precies in het 
midden, 40 meter vanaf Riet en de andere 
kant op naar Jopie. Vanaf 1963  elke 
maandag (vast patroon) bij elkaar op de 
koffie. De laatste maandag kwam Jopie 
niet, ze was ziek, maar zei dat het vanzelf 
over zou gaan. 
Ook bijzonder was haar vriendschap met 
Riekie Piet en destijds Annie Piet. Tijdens 
het ziekbed van Annie hebben Jopie en 
Riekie haar tot het einde bijgestaan.  
Ze was sportief: wandelen, fietsen, 
zwemmen, gymen, schaatsen in de winter 
als er ijs lag. Het was ook een schok toen 
ze schaatsend op weg naar Neck kwam te 
vallen en haar schouder verbrijzelde. Wat 
zag het er slecht uit, zou het ooit goed 
komen? Jopie had een enorme steun aan 
Piet, die toen net met pensioen was. Ze 
bracht samen met Riekie in Torenerf kof-
fie rond. Na al die jaren samen in het 
Oosteinde te hebben gewoond, brak de 
tijd aan om te gaan verhuizen, dichterbij 
het centrum. Groot was de schok toen 
Piet getroffen werd door een hersenin-
farct, maar Jopie was er voor hem. 
Maar ineens ging het anders, het was 
geen griepje. Op 30 november kwam er 
een einde aan haar leven, 5 december 
was het haar 82ste geboortedag Vanaf nu 
zijn er voor Jopie geen verjaardagen 
meer, alleen maar herinneringen aan 
haar.  

Ellie Hoek-Nooij 
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Datum Kosters Lezers en lezeressen  Koffie-schenkers 

15 dec G. Konijn, 642 6212 George Kristians C. Korver en I. Korver 

22 dec P. van Diepen, 642 1282 Trees Walta R. Noom en J. Vreeswijk 

24 dec 
18.30 u 

K. Bank, 0652408011 Eigen lezers  

24 dec 
21.30 u 

P. Kramer, 642 7234 Eigen lezers  

25 dec P. van Diepen, 642 1282 Ton van Overbeek L. Konijn en J. Bank 

25 dec  
15.00 u 

Kindje Wiegen 
K. Bank, 0652408011 

  

29 dec C van Vliet, 642 5539 Rob Berkhout G. Bijvoet en L. Graas 

31 dec P. Kramer, 642 7234 Eigen lezers  

5 jan G. Konijn, 642 6212 Kirsten Vredevoort T. Heine en T. de Best 

12 jan C van Vliet, 642 5539 Willy Klijn C. Korver en I. Korver 

19 jan P. van Diepen, 642 1282 Anita Heijnen T. Joosten en R. Hooft 

26 jan K. Bank, 0652408011 Liesbeth Patist R. Noom en J. Vreeswijk 

2 feb P. Kramer, 642 7234 George Kristians L. Konijn en J. Bank 

9 feb Geen koster nodig  Oec. V. nieuwe kerk 

16 feb G. Konijn, 642 6212 Ellie Hoek G. Bijvoet en  L. Graas 
 

Kosters: bij verhindering graag onderling ruilen. Coördinatie: Paul Kramer (6427234) 
Lezers en lezeressen: Bij verhinderding graag onderling ruilen en doorgeven aan Gerard Comma n-

deur (6425356). Coördinatie: Ria de Metter-Zuijderwijk, ham.de.metter@gmail.com
 
 
 
 

R O O S T E R S  

December 
Zondag 15 dec.   10.00 uur   Caeciliakoor 
3de zondag van de Advent 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: pastor R. Casalod 
 
Deurcollecte: Adventsactie 

Overleden ouders Neeft-Westra en Wim 
Herman Meijer 
Jan Butter en overleden familieleden 
Henk Walta 
Jaap en Carla de Vos 
Ber Huijgen 
Gerard Heine 

Dinsdag 17 dec.   16.30 uur   Torenerf 
Kerstviering 
Gezamenlijke voorgangers 

 

Woensdag 18 dec.   19.30 uur 
Adventsvesper 
Voorganger: Ds. Jannie Nijwening 

 

Zondag 22 dec.   10.00 uur   Caeciliakoor 
4de zondag van de Advent 
 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastor F. Bunschoten 
 
 
Deurcollecte: Restauratie Orgel 

Dick Bakker en Aad 
Lida Cornelissen-Taanman 
Margaretha Leliveld 

 
  

mailto:ham.de.metter@gmail.com


23 

PM 46
e
 jaargang no.7: 11 december 2019 – 19 februari 2020 

 

R O O S T E R S  

Vieringen Kerstavond 24 december 
 

Dinsdag 24 dec.   18.30 uur   Samenzang 
Gezinskerstviering  
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor K. Schuurmans 
 
Collecte  
1

ste  
collecte Adventsactie : Caya Cama 

2
de

 collecte voor de parochie 
 
Deurcollecte: Kosten eredienst 

Nico van Diepen 
Henk Betjes 
Ouders Betjes-Randshuizen 
Annie Butter-Betjes 
Bertus Betjes  
Jan Betjes 
Nico Witteveen 
Overleden familie Witteveen-Schavemaker 
Ouders Klos-Clijnk 
Ouders van Gelderen-Beentjes 
Corrie Clijnk en overleden familieleden 
Weldoeners van de parochie  
 

 

Dinsdag 24 dec.   21.30 uur   All Ages 
Kerstnachtviering 
 
 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger Pastor R. Casalod 
 
 
 
Collecte  
1

ste  
collecte Adventsactie: Caya Cama 

2
de

 voor de parochie 
 
 
 
 
Deurcollecte: Kosten eredienst 
 
 
 
 
 

 

Pastor Jaap Jonker 
Wim Binken 
Dick van Dijk 
Dick Willems, Tiny Willems-Span 
Theo Helmerhorst, Wil Helmerhorst-Klos 
Henk Cornelissen, Lida Cornelissen-
Taanman  
Harry Hanou 
Piet Sombroek 
Henk Mak 
Nel Woestenburg-Korver 
Ouders Klos-Nielen en Agnes 
Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes 
Pim van Tol, Agaath van Tol-Konijn 
Rie Meijer-Fens 
Cees Meijer 
Jan Willem Steensma 
Zita Bentvelzen-Dopstra 
Ouders Bentvelzen-Mijnen 
Netty Sjouw-Peters 
Ouders V. Schagen-Hofland en Nicolientje 
Ouders Neeft-Westra en Wim 
Kees Bentvelzen  
Ouders Rozemeijer-Luttikhuizen 
Bertus Grandiek 
Ouders Butter-Kooijman 
Ouders Huijsman-Sely  
Rie Ruijter 
Gerda Floris-de Vries 
Jaap Zijp, Annie Zijp-Graas  
Steun voor het gezin 
Weldoeners van de parochie 
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Vieringen 1e Kerstdag 25 december 
Woensdag 25 dec.   10.00 uur   Caeciliakoor 
Kerstmis 
 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor F. Bunschoten 
 
 
 
Collecte  
1

ste  
collecte Adventsactie: Caya Cama. 

2
de

 collecte voor de parochie 
 
 
 
 
Deurcollecte: Kosten eredienst 

Vroni Rood 
Hans Beenen 
Piet Meijer 
Henk Heijne 
Jaap Hoek  
Barend Blom 
Cees Vermeulen 
Arnold van Diepen 
Ouders Boerlage-Piet 
Jan en Gré Konijn-Boerlage 
Ben Schipper 
Piet Heijne en overleden familieleden 
Ouders Fritz-Brantjes 
Piet Koning, Annie Koning-Fritz 
Lenie Butter-Konijn 
Jo Selie-van Seumeren 
Theo Hooft 
Piet Sombroek 
Piet Kleij 
Gerard Heine 
Overleden familieleden Bank-Tiebbie 
Overleden familieleden Abbink-Kroon 
Anne-Marie Straman-Bank 
René Meijaard 
Jan van Steen 
Weldoeners van de parochie 

 
Woensdag 25 dec.   15.00 uur 

Kindje wiegen  
voorganger: mevrouw Ilse Stoltenberg 

 

 
Iedereen is van harte welkom 

van (heel) klein tot groot. 

 
 

Zondag 29 dec.   10.00 uur   Winterkoor 
Feest van de Onnozele kinderen  
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor M. Bruijns 
 
Deurcollecte: PM 

Cor Rossenaar 
Lucia Rossenaar-Blekemolen 
Tine Meijjer-Vermeulen 
Tony Piet-Beerlink 
Nel Mooij 
Cees Mooij 
Tiny Goedhart 

 
 

Dinsdag 31 dec.   19.00 uur   All Ages 
Oudejaarsviering 
 
Woord- en gebedsviering 
 
Voorganger: mw. Ineke Hendriks 

 
 

Dankbaarheid over het afgelopen jaar 
Zegen over het komende jaar 
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Januari 2020 
Woensdag 1 jan.   10.00 uur   Petruskerk, 
Krommenie 
Nieuwjaarsdag 
Voorganger: Pastor M Bruins 

 
In de MM kerk is geen viering. 

 

Zondag 5 jan.   10.00 uur    Winterkoor 
Openbaring des Heren ( Drie Koningen) 
 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: pastor R. Casalod 
 
 
Deurcollecte: Orgelfonds 
 
Nieuwjaarsreceptie  

Jaardienst Rie Hooijschuur-Grandiek 
Jaardienst Cor van Diepen 
Dick Bakker en Aad 
Cas van ’t Hoff 
Nico Witteveen 
Overleden familie Witteveen-Schavemaker 
Herman Meijer 
Overleden familieleden Meijer-Wamelink 
Overleden familie de Leeuw-van Baarsen 
Piet Heijne en overleden familieleden  
Voor een 80-jarige 

Zondag 12 jan.   10.00 uur   All Ages 
2de zondag door het jaar 
 
 
Viering onder leiding van een parochiaan 
Voorganger: Kiki Kint 
 
 
 
Deurcollecte: Kosten verwarming 

Jaardienst Jan Betjes 
Henk Betjes 
Ouders Betjes-Randshuizen 
Annie Butter-Betjes 
Bertus Betjes 
Dick van Dijk 
Henk Mak 
Nel Woestenburg-Korver 
Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes 
Noby Warbout-Willems 
Kees Bentvelzen 
Ber Huijgen 
Pastor Jaap Jonker 

Dinsdag 14 jan.   16.30 uur   Torenerf  

Zondag 19 jan.   10.00 uur   Caeciliakoor 
3de zondag door het jaar 
 
Viering onder leiding van een parochiaan 
Voorganger: de heer Paul Kramer 
 
 
Deurcollecte: Kosten eredienst 

Jaardienst Tine Meijjer-Vermeulen 
Cees Vermeulen 
Gerhard Holtman 
Gerard van der Pal 
Jaap en Carla de Vos 
Jan van Steen 
Lenie Butter-Konijn 
Hans Beenen 
Ouders V Schagen-Hofland en Nicolientje 
overleden ouders Neeft-Westra en Wim 

Zondag 26 jan.   10.00 uur   Caeciliakoor 
4de zondag door het jaar 
 
Eucharistieviering 
Voorganger: kapelaan N. Kerssens 
 
Deurcollecte: Actie kerkbalans  

Anne-Marie Straman-Bank 
Kees Al 
Ber Huijgen 
Piet Kleij 
Margaretha Leliveld 
Piet Heijnen en overleden familieleden 
Jo Selie-Van Seumeren 
Rie Meijer-Zuidinga 
Piet Sombroek 
Cees Floris 
Gré Floris-Grandiek 

Dinsdag 28 jan.  16.30 uur   Torenerf  
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Februari 
Zondag 2 febr.   10.00 uur   All Ages 
Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: pastor T. Molenaar 
Kindernevendienst 
 
Deurcollecte: Memisa 

Pastor Jaap Jonker 
Dick van Dijk 
Cas van ’t Hoff 
Henk Mak 
Nel Woestenburg-Korver 
Ouders Willems, ouders Martens 
Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes 
Hans Beenen 
Kees Bentvelzen 

Zondag 10 febr.   10.00 uur  
6de zondag door het jaar 
Oecumenische viering  

 
Nieuwe kerk aan de Kerkstraat 

Dinsdag 11 febr.   16.30 uur   Torenerf  

Zondag 16 febr.   10.00 uur   All Ages 
7de zondag door het jaar 
 
Themaviering o.l.v. een parochiaan 
Voorganger: de heer Paul Kramer 
 
Deurcollecte: PM 

Gerhard Holtman 
Herman Meijer 
Overleden familieleden Meijer-Wamelink 
Overleden familie de Leeuw-van Baarsen 
Noby Warbout-Willems 
Lenie Butter-Konijn 
Ber Huijgen 

Zondag 23 febr.   10.00 uur   Caeciliakoor 
8ste zondag door het jaar 
 

Eucharistieviering 
Voorganger: Pastor F. Bunschoten 
 

Deurcollecte: Kosten verwarming 

Jaardienst Jan van Steen 
Corrie Binken-Mak 
Jaap en Carla de Vos 
Piet Heijnen en overleden familieleden 
Piet Sombroek 
Piet Kleij 
Jo Selie-Van Seumeren 

Kerkwerk(st)ers 
 

Groep A: Do. 9 januari, 13.30 uur 
Corrie Schavemaker 
Henny van Druten 
Tiny van Vliet 
Cor Bijvoet  
Jaap Conijn  
Tineke Schuitemaker  
Ina van Kleef 
 
Groep B: Do. 13 februari, 13.30 uur 
Frans Dijkstra 
Hetty Dijkstra 
Suze Korver 
Erica Feenstra 
Jan Selie 
Wil Keijer 
Jaap Braan 
Dea Schoenmaker 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Groep C: Do. 12 december, 13.30 uur 
Piet van Diepen 
Hannie Kuiper 
Tiny van Diepen 
Lies Graas 
Henk Floore 
Ton Klos 
Jacintha Rossenaar 
 

Bloemschiksters 
13 dec M. Hooijschuur en T. Heine 

20 dec A. v. Diepen 

23 dec M. Hooijschuur, T. Heine,  
A. v. Diepen, A. Oudejans 

3 jan A. Oudejans 

10 jan Tr. v. Haaster en T. Koelemeijer  

17 jan A. v. Diepen 

24 jan M. Hooijschuur en T. Heine 

31 jan A. Oudejans 

7 febr Oecomenische dienst 

14 febr A. v. Diepen 

21 febr T. v. Haaster en T. Koelemeijer 
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R O O S T E R S  

Weekendautorijders 

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

Zo 15 dec Mw. T. de Best  6427270 
Zo 22 dec Mw. A. Oudejans 6423388 

kerstavond Niet nodig  

Wo 25 dec   
1

e
 kerstdag 

Mw. B. vd Berk 6421417 

Zo 29 dec Mw. L. Hazes 06-27266292 

oudjaarsavond Niet nodig  

Zo 5 jan Mw. T. de Best  6427270 

Zo 12 jan E. de Metter 6423700 

Zo 19 jan Mw. B. vd Berk 6421417 

Zo 26 jan Mw. A. Oudejans 6423388 

Zo 2 feb Mw. L. Hazes 06-27266292 

Zo 9 feb Mw. T. de Best  6427270 

Zo 16 feb Mw. B. vd Berk 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 weer gezellig mee!! 
 

Zo 15 dec Mw. K. Vredevoort 6423273 
Zo 22 dec Dhr. H. Kleij 06-51348236 

kerstavond Niet nodig  

Wo 25 dec   
1

e
 kerstdag 

Dhr. F. Hofstra 6423557 

Zo 29 dec Mw. I.van Kleef 6425259 

Di 31 dec  
oudjaar 

Mw. K. Vredevoort 
Alleen mvr. Witteveen 

6423273 

Zo 5 jan Dhr. H. Kleij 06-51348236 

Zo 12 jan Mw. K. Vredevoort 6423273 

Zo 19 jan Dhr. F. Hofstra 6423557 

Zo 26 jan Dhr. M. de Graaf 06-12520978 

Zo 2 feb Mw. T. Strootman  

Zo 9 feb Dhr. H. Kleij 
Mw. Steensma niet 

06-51348236 

Zo 16 feb Mw. K. Vredevoort 6423273 

 
Mw. R. van Hoff, Koningsvarenstraat 282 (flat, tel. 6421007); 
mw. G. Rozemeijer, Mariastraat 6 (6424144), Mw. G. Holtman Lijmkoker 24 (6426935)  
 

Zo 15 dec Dhr. G. Kristians 6423408 
Zo 22 dec Mw. P. Tuijn 0610875339 

Di 24 dec  
21.30 uur 

Dhr. G. Kristians 6423408 

Eerste kerstdag Niet nodig  

Zo 29 dec Mw. R. Noom 6423504 

Di 31 dec, oudjr Mw. M. van Zanten 6424325 

Zo 5 jan Mw. J. Vermeulen 6421573 

Zo 12 jan Mw. M. van Zanten 6424325 

Zo 19 jan Dhr. G. Kristians 6423408 

Zo 26 jan Mw. P. Tuijn 0610875339 

Zo 2 feb Mw. R. Noom 6423504 

Zo 9 feb Dhr. G. Kristians 6423408 

Zo 16 feb 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.nl  
 

Koor All Ages: 
: allages@live.nl 
 

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

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

Kosters:  
dhr. Paul Kramer,  6427234 
 

Lezers:  
mw. Ria de Metter-Zuijderwijk, 
: ham.de.metter@gmail.com 
 

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

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

Woorddienstgroep:  
dhr. Ben Commandeur,  
Koningsvarenstraat 194,  6425356 
 
Werkgroep gezinsviering: 
Femke Rijs, 075-6408305 
: f.rijs@quicknet.nl 

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

Kerkwerken:  
mw. Corrie Schavemaker-Conijn  
Kollergang 2,  6424836 
 
Onderhoudsgroep (woensdagmorgen):  
dhr. Jaap Braan  6425049 
 

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 
 

KBO Seniorenbelang Wormerland: 
mw. Trees Walta 
Beerstraat 8,  6421616 
 

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 
 
 

 

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


 

 

 

 

Plaats hier uw advertentie! 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hier kan uw advertentie staan!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 
 

 
 

 
 

Plaats hier uw advertentie! 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

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 

 


