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Burgemeester Tange als 

gastspreker in de Maria 

Magdalenakerk 

 

Een Preek van de Leek door iemand 

die in de samenleving van zich heeft 

laten horen.  
 

 

Op zondag 16 februari 10.00 u zal de scheidend burgemeester van 

Wormerland, dhr. Peter Tange, als gastspreker de overweging verzorgen in de 

liturgie. Het thema is Verbinden, met als rode draad ‘kennismaken met 

verschillende overtuigingen en hiervoor respect hebben’.  

Hij zal vertellen over zijn mens- en maatschappijvisie, over zijn keuze om eerst 

in het onderwijs te gaan en daarna als burgemeester dit in de praktijk te mogen 

brengen. 

  

All Ages zal de viering muzikaal begeleiden. 

  

U bent van harte welkom.  

 

 

 

Familieviering 1 maart  

 

Het klinkt nog ver weg, maar de voorbereiding voor de volgende Familieviering 

(voorheen Gezinsviering genoemd) zijn alweer in volle gang. Het thema zal te 

maken hebben met keuzes maken. 

Op 1 maart om 10.00u bent u van harte welkom om deze viering bij te wonen 

met familie of gezin. 

Meer informatie zult u vinden in de komende PM.  

 

 



 

Midwinterconcert 

 

Zondag 9 februari Midwinterconcert door zangkoor Zang en Vriendschap 

(Jisp) en Mannenkoor De Eendracht (Wormer). Reeds meerdere keren hebben 

zij bewezen samen een mooi concert te kunnen neerzetten. Het vernieuwde 

repertoire bevat werken van alle tijden en genres. Namen als Mozart, Léhar 

maar ook John Denver en Arthur Sullivan ontbreken niet. Aanvang 14.30 zaal 

open 14.00. Voor meer info en kaarten bestellen, zie: www.concertenwormer.nl  

 

 

 

  

 

OKM 

 

De OKM (Organisatie Kerst Middag), een groep jongeren die al 40 jaar een 

gezellige ochtend of middag organiseert voor alleenstaande ouderen uit 

Wormerland, heeft ook op 2e kerstdag 2019 weer een zeer geslaagde middag 

neergezet. Er werd dit jaar een door de jongeren zelfgemaakte High Tea 

georganiseerd. Een verslag van deze middag staat in de komende PM maar 

een paar foto's van de smakelijke hapjes krijgt u alvast als voorproefje.  

 

https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=bf2d5a978e&e=fbedde8af2


 

 

 

WOP (Woensdagochtendploeg) 

De afgelopen tijd na de zomer zijn er 

weer een aantal klussen gedaan 

door de WOP. De struiken rondom 

het kerkhof zijn onder handen 

genomen zodat er een betere 

bereikbaarheid is voor het 

onderhoud en de heggen en paden 

zijn weer in de juiste verhouding 

gebracht. Het schuurtje bij het 

kerkhof is leeggehaald zodat een 

nieuwe ruimte is ontstaan. De 

steigeropslag in de container is 

veranderd (meer ruimte). In de kerk 

is een opslagruimte gemaakt voor de 

kerststal, hier hebben we veel profijt 

van.  
 

 

Ook de beeldengroep heeft een andere opslagruimte gekregen (voor ons 

minder sjouwwerk). Het transport van de piano boven het Achterschip is 

eenvoudiger geworden. De stenen trap achter het kerkhof wordt nu hersteld. 

Het schoonmaken van de buitenramen is even stopgezet 

(weersomstandigheden). Laten wij overigens niet de mensen vergeten die ons 

om tien uur voortreffelijk ontvangen met koffie of thee (en soms een beetje 

slagroom). 

Dank hiervoor.      

 

 

Gezocht: 

Voor een boek dat het Historisch Genootschap Wormer wil maken over het 

onderwijs in Wormer is Evert Klos op zoek naar foto's van het gebouw van de 



 

Mariaschool aan de Kemphaanstraat. De school is afgebrand en daarmee 

helaas ook het archief. Mocht u foto's hebben dan kunt u Evert benaderen via: 

06-53710193.  

 

 

  

 

 

Oecumene in de veertigdagentijd 

 

De vastentijd starten we dit jaar met een 

Oecumenisch Leerhuis, het thema is ‘Vasten 

anno 2020’ met speciale aandacht voor Dietrich 

Bonhoeffer, omdat het dit jaar 75 jaar geleden is 

dat deze Duitse theoloog in WO II terechtgesteld 

werd. Het Leerhuis vindt plaats op maandag 24 

februari om 19.30 u in de Nieuwe Kerk, 

Kerkstraat, Wormer.   

In de voorbereiding hebben de voorgangers van 

de oecumenische groep ieder hun eigen thema 

gekozen uit het boekje Bonhoeffer-75 jaar en 

daaraan een passende bijbeltekst gekoppeld.  In 

het kielzog van de teksten van Bonhoeffer 

trekken we elke woensdag een stukje verder 

vanaf De Wijngaard richting de Jisper Kerk. 

Gaat u met ons mee?  
 

 

Oproep Fietslessen  

 

Ben jij de sportieveling die ons elke woensdag als vrijwilliger komt helpen 

bij de gratis fietslessen bij onze kerk?  

Taak:                          fietsles geven aan allochtone inwoners van Wormer 

Vaardigheden:           goede conditie, doorzettingsvermogen en geduld         



 

Mede-instructeurs:    Arno Korver, Ina van Kleef, Nel Groot,  

                                  Corrie en Gerard Schavemaker 

Start van de lessen:  9.30 uur bij de kerk 

Lestijden:                   vanaf 9.30 tot ca. 11.00 uur 

Beloning:                   om 10.00 uur met koffie of thee en veel dankbaarheid 

                                  van ca 15 deelnemers 

Meld je aan:               secretaris@ipci-zaanstreek.nl tel.: 075-6424836/6424982  

 

 

Liturgieplanning 

 

Zondag 9 februari 10.00 uur Nieuwe kerk Kerkstraat 8 Wormer 

Oecumenische viering met samenzang 

Voorgangers Ds Bart Vijfvinkel Da Jannie Nijwening 

 

Dinsdag 11 februari 16.30 uur Torenerf 

Woord en gebedsviering Dhr. Cees Beumer 

 

Zondag 16 februari 10.00 uur Maria Magdalenakerk 

Viering met All Ages. 

Voorganger Dhr. Paul Kramer en gastspreker Dhr. Peter Tange 

 

Zondag 23 februari 10.00 uur Maria Magdalenakerk 

Eucharistieviering met Caeciliakoor  

Voorganger pastor Floris Bunschoten 

 

Maandag 24 februari 19.30 uur Nieuwe kerk kerkstraat 8 Wormer 

Oecumenisch leerhuis over 40 dagentijd met Bart Vijfvinkel en Kok Klever 

Vasten anno 2020 met teksten en gedichten van D. Bonhoeffer als onderwerp 

 

Dinsdag 25 februari 16.30 uur Torenerf 

Woord en gebedsviering. Mevr. Ellen Kok 

mailto:secretaris@ipci-zaanstreek.nl


 

 

Woensdag 26 februari 16.00 uur Maria Magdalenakerk 

Aswoensdagviering Kapelaan Nico Kerssens 

 

Zondag 1 maart 10.00 uur Maria Magdalenakerk 

Familieviering met samenzang 

Voorganger pastor Matthé Bruijns 

 

   

 

  

  

  

 

 

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 Maart  
 

 

  

 

    

 

  

https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=33b87c216b&e=fbedde8af2
https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=227f564a20&e=fbedde8af2


 

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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