
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 februari  – 1 april  2020 

P.M. 
(parochiële mededelingen) 

 

Maria Magdalena Parochie 

Wormer 



 

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: mw. Ellen Meijer,  

Hollander 34,  6421388 
Penningmeester: dhr. Cor Bijvoet,  

Oosteinde 11,  6423130 / 
06-14443154 

 
Lid:  dhr. Martin van Druten,  
 Talingstraat 17, 6423269 
Lid: dhr. Sander Korver, 
 Dorpsstraat 175,  06-53439489 
Lid: mw. Annelies Mol-Rozemeijer,  
   6427555 
Lid: Ineke Hendriks  6425703

Secretariaat:  vacature 
 

 
 
 
 
 

 

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 1 april – 20 mei 2020 uiterlijk 22 maart 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  

Masker op – masker af 

Wanneer straks in bepaalde streken van 
ons land de laatste confetti neerdwarrelt, 
begint de veertigdagentijd.  
Na de uitbundige tijd met feest, gezellig-
heid en (te) veel drank, begint de serieuze 
tijd van stilte en inkeer. 
 
De maskers die enkele dagen voor de ge-
zichten zaten, worden afgezet. Je knippert 
met je ogen en de tijd van feest is voorbij.  
 
In de carnavalstijd dossen mensen zich 
graag anders uit. Enkele dagen speel je 
een andere rol: ofwel een rol van iemand 
op wie je graag wil lijken: die superheld of 
die knappe prins/prinses. Ofwel om iets of 
iemand belachelijk te maken, om tegen 
een instituut of de gevestigde orde in te 
gaan.  
 
In 2005 woonde ik een jaar in 
Roermond voor een pastorale 
stage. Met een andere semi-
narist bezocht ik een feest-
zaal waar carnaval werd ge-
vierd. Omdat we niet ver-
kleed waren vielen we met-
een op als ‘mensen uit het 
noorden’ of als Hollanders. 
Maar na het carnavalsfeest 
zat de prins met de Raad van 
Elf en de hele entourage voor 
in de kerk om het askruisje te 
ontvangen.  
Na het feestgedruis was de 
muziek gestopt, het bierglas 
leeg gedronken en het mas-
ker afgezet. Nu gingen ze 
weer serieus doen.  
 
Of je nu wel of geen carnaval 
viert, soms zetten we een masker op.  
Een masker omdat je in het leven een be-
paalde rol wil spelen, of omdat anderen 
die rol van je verwachten. Achter het 
masker van luidruchtigheid en strengheid, 
wordt het gevoel van onzekerheid en aar-
zeling verborgen. Achter het masker van 
de lach of van „met mij is niets aan de 
hand”, gaat vaak verdriet schuil.  
We hebben allemaal de neiging om ons-

zelf beter, mooier, zekerder en sterker 
voor te doen dan we in werkelijkheid zijn. 
Het is gemakkelijk om je achter een mas-
ker te verstoppen.  
 
In de veertigdagentijd zoeken we naar de 
kern van onszelf. Met het minder eten, 
willen we wat beter voor onszelf zorgen; 
met het samen delen, wat vriendelijker en 
mee-levender voor een ander zijn; met het 
gebed onze relatie met God versterken. 
De God die ons als goede en mooie men-
sen heeft geschapen.  
 
Op de eerste zondag van de veertigda-
gentijd wordt het verhaal van de zondeval 
gelezen. Na de zondeval gaat de mens 
zich voor God verstoppen. De relatie met 
God en met de mensen onderling is ver-

stoord. Op weg naar 
Pasen, het feest van 
de bevrijding, zoeken 
we naar wat ons echt 
vrij maakt.  
 
Na de veertigdagentijd, 
lezen we in de paas-
wake de tekst uit het 
begin van de Bijbel: 
het scheppingsverhaal 
met daarin de schep-
ping van de mens: God 
schiep de mens en 
„zag dat het heel goed 
was.” Voor God hoe-
ven we geen masker 
op te zetten. We hoe-
ven ons niet mooier en 
beter voor te doen.  
We zijn als goede 
mensen geschapen, 

die op z’n tijd gek doen en een feestje vie-
ren. Maar ook de tijd nemen om te bezin-
nen op het leven. 
 
Ik wens u – voor zover van toepassing – 
een mooie carnavalstijd toe en een goede 
voorbereiding op het Paasfeest, het feest 
van bevrijding. 
 

Kapelaan Nico Kerssens
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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 -  H. Petrus 

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

Samenvatting bestuursvergadering 27 januari jl. 

ALGEMENE ZAKEN 

Inzake de veiligheid van mensen en ge-
bouwen is geïnventariseerd wat daar zoal 
onder valt. Om een en ander goed te be-
hartigen zou er eigenlijk een portefeuille-
houder in het bestuur moeten zijn die dat 
op zich neemt, of in ieder geval iemand 
die het overzicht houdt en het bestuur ad-
viseert.  
De software voor de ledenadministratie 
van de parochies baart zorgen.  
 

VERKOOP  

O.L.V. Geboortekerk 

De verkoop is rond. Na de afscheidsvie-
ring van 12 januari waarin het decreet is 
voorgelezen is de kerk aan de eredienst 
onttrokken. Er zijn geen bezwaren hierop 
binnen gekomen. De parochie als zodanig 
fuseert met de Petrusparochie in Krom-
menie, maar ieder kan zelf een andere 
keus maken.  
 

HH. Martelaren van Gorcumkerk 

Het proces van verkoop verloopt moeiza-
mer dan was voorzien. De eerste koper is 
inmiddels afgehaakt. Er worden contacten 
gelegd met andere kandidaten. 
 
 
 
 
 
 
 

PAROCHIEZAKEN 

Verschillende kerken worden geconfron-
teerd met noodzakelijk groot onderhoud 
aan hun daken.  
Op 26 januari zijn in de Petrus in Krom-
menie de parochianen uit Wormerveer 
welkom geheten. De prachtige Godslamp 
uit de O.L.V. Geboortekerk heeft intussen 
een mooie plaats gekregen. Op de zondag 
is er heen en terug busvervoer 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.  

CORRECTIE 

In het verslag van de bestuursvergadering 
van 8 oktober 2019 is een stukje opgeno-
men over de pastorale bezetting in Regio 
Zaanstad. Hierin staat: Met twee pries-
ters, een diaken en een pastoraalwerker 
is het niet haalbaar om in alle acht kerken 
(intussen zeven) een zondagmorgenvie-
ring om 10.00 uur te handhaven.  
Dit klopt niet. In onze regio zijn drie pries-
ters, een diaken en een pastoraal-werker 
werkzaam. Daarnaast kunnen we rekenen 
op pastorale steun van een team van 
emeriti priesters en pastoraal werkers én 
een groep toegeruste en toegewijde paro-
chianen die het samen mogelijk maken 
dat in elke parochiekerk een goede viering 
bijgewoond kan worden. 
 

Namens het bestuur, 
Corrie van Sijl / Marga Breed

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kerkbestuur.pvz@gmail.com
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I N G E K O M E N  S T U K  

Het verschil zit in een komma! 

Op zondag 12 januari j.l. namen we af-
scheid van de Onze Lieve Vrouw Geboor-
tekerk in Wormerveer. Tijdens de af-
scheidsviering klonken er warme en be-
moedigende woorden, maar de ontroering 
en het verdriet waren te zien en te horen. 
Het is ook niet niks als je de kerk waar je 
jarenlang lief en leed met elkaar hebt ge-
deeld moet verlaten. Vergelijk het maar 
met het afscheid nemen van het huis waar 
je samen met je gezin jaren hebt ge-
woond, om kleiner te gaan wonen vanwe-
ge je leeftijd. Aan het einde van de viering 
werden allerlei religieuze attributen waar-
onder de paaskaars, de bijbel, de boeken 
vol met namen van dopelingen, vormelin-
gen, huwelijksparen en overledenen, de 
godslamp en tenslotte de cibories met de 
hosties door leden van de parochie en de 
voorgangers de kerk uitgedragen. Onder-
wijl zongen we een lied op de melodie van 
het achttiende-eeuwse Schotse afscheids-
lied Auld lang syne. Het was een bewer-
king van het feestlied dat ik op verzoek in 
2015 had geschreven toen de kerk 100 
jaar bestond.  
Na de viering sprak ik dominee Ben Hel-
mers, die jaren predikant was in Wormer-
veer en ter bemoediging ook was geko-
men. Hij wees mij lachend op een zin in 
het derde couplet van het slotlied en zei: 
als je dat kommaatje na Jezus weghaalt, 
krijgt de zin een hele andere betekenis!  
Ik moest even kijken en inderdaad hij had 
gelijk! In dat couplet zongen we:  
 
God blijf ons leiden elke dag waar wij ook 
samenzijn.  
Bevrijd ons met uw Woordenschat en reik 
uw Brood en Wijn.  
Dan delen wij het leven daar om Jezus' 
weg te doen.  
Uw recht en vrede komt ervan, 'n maak-
baar visioen!  
 
Dat kommaatje na Jezus noem je een 
apostrof of weglatingsteken. Het is een 
enkel aanhalingsteken dat boven aan de 
regel staat. We gebruiken het als we 
schrijven: Anja's fiets in plaats van Anja 
haar fiets. Om Jezus' weg te doen wil dus 
zeggen: om Jezus zijn weg te doen of om 

de weg van Jezus te doen. Als je nu die 
apostrof, dat kommaatje weglaat, dan lees 
je:  
Dan delen wij het leven daar om Jezus 
weg te doen.  
Jezus wegdoen? Van Hem niks meer wi l-
len weten? Het zal toch niet waar wezen? 
Ben Helmers en ik moesten er smakelijk 
om lachen. Maar zijn grappige opmerking 
blijft mij wel bezig houden. Kerksluitingen 
zijn aan de orde van de dag in protestante 
en katholieke kring. Ook in onze Zaan-
streek. De kerk van Wormerveer is niet de 
laatste die dicht gaat. Wie volgt? Over de 
kerkgangers van de kerken die nog open 
zijn hangt een grijze gloed. Is het de KBO-
PCOB in gebed? En als zij er niet meer 
zijn is het christelijk geloof dan ook uit 
onze streek verdwenen? Als je wegtrekt 
uit je kerk betekent dat dan dat je geloof 
in Jezus verdwijnt? Onderzoek wijst in-
derdaad uit dat kerksluiting leidt tot ge-
loofsverdamping. Maar het hoeft niet. Om 
Jezus achterna te gaan hoef je niet met 
velen te zijn. Een kerk als plek van sa-
menkomst is geen voorwaarde. De eerste 
christenen kwamen immers samen ‘in een 
of ander huis’ schrijft het Bijbelboek Han-
delingen. Waar? Daar! We openden de 
afscheidsviering met het lied  
 
‘Zomaar een dak boven wat hoofden...’. 
 
Die woorden wijzen niet op een massale 
volkskerk, maar op kleine groepjes volge-
lingen van Jezus, die het niet kunnen la-
ten om de weg van barmhartigheid, liefde, 
vrede en gerechtigheid, die Hij ons heeft 
voorgedaan, te volgen, te doen.  
Zijn weg: de eerste christenen werden 
aanvankelijk ‘mensen van de weg’ ge-
noemd. En ter bemoediging zei Jezus 
eens: ‘waar twee of drie in mijn naam bi j-
een zijn ben ik in hun midden!’  
Dus Jezus wegdoen? Geen sprake van! 
Jezus' weg doen? Zeker weten! De wereld 
in het groot en om de hoek schreeuwt er-
om.  
Het verschil zit inderdaad in die kleine 
komma. 
 

Ko Schuurmans, pastor 
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O N Z E  L I E V E  V R O U W E  G E B O O R T E K E R K  

De laatste viering 

Zondag 12 januari 2020 was de laatste l i-
turgische samenkomst in de onze Onze 
Lieve Vrouwe Geboortekerk. Voorafgaan-
de aan de viering zong het koor Unanimity 
van de Gezamenlijke Kerken Wormerveer 
enkele liederen. Het gaf de daadkrachtige 
oecumenische verbondenheid aan die er 
tussen de Wormerveerse kerken in de 
loop van de jaren is gegroeid. De kerk 
was gevuld met meer dan 350 mensen: 
parochianen van nu en vroeger, parochia-
nen en gemeenteleden van omliggende 
parochies. Een laatste eucharistieviering 
waarin dankbaarheid, weemoed en pijn 
om een definitief afscheid samenkwamen. 
Pastoor Bunschoten benadrukte in zijn 
welkomstwoord de hechte band, het ver-
trouwen en het geloof dat er in al die jaren 
in de Wormerveerse gemeenschap is ge-
weest. En refereerde aan het proces dat 
al vele jaren gaande is en waarvan we 
wisten dat dit moment van definitief af-
scheid zou komen. De kerk vierde die dag 
het feest van De Doop van Jezus. Dat is 
ook de gemeenschappelijke band die alle 
aanwezigen met elkaar verbond.  
Uit de bijbel lazen we het verhaal over de 
mens die de dienaar van God wordt ge-
noemd. 
We hoorden Bijbelse woorden over het 
geknakte riet en over een bijna dovende 
vlam. Het licht dat bijna dooft, het leven 
dat bijna is afgebroken. 
En bij Jezus doop klinkt er een stem: ‘Jij 
bent mijn veelgeliefde, in wie ik welbeha-
gen heb.’ Dat is het mooiste dat tegen ie-
mand gezegd kan worden, dat er van je 
gehouden wordt, gewoon helemaal zoals 
jij bent. Dat verhaal is honderden jaren 
verteld op die grond aan de Markstraat. 
Zoveel gebeden, zoveel vreugde, zoveel 
hoop, zoveel geloof is er daar gedeeld en 
dat is heel goed geweest. Daar mogen we 
in grote dankbaarheid naar omzien. Dat 
heeft die plaats tot een heilige plaats ge-
maakt, tot heilige grond. 
Maar mensen die geloven, die leven van-
uit de Bijbel, zitten niet vast aan een  
stukje grond voor hun geloof. God gaat 
met mensen mee, in hun hart, in het diep-
ste van hun ziel. 
Daar vindt de duif van de Geest een lan-
dingsplek en vandaaruit kan geloof han-

den en voeten krijgen, in het vertrouwen, 
dat we niet alleen zijn, dat onze naam ge-
schreven staat in de palm van Gods hand.  
Na de eucharistieviering werden religieu-
ze voorwerpen die een centrale plaats in 
het kerk zijn, het kerkgebouw met een be-
geleidend woord uitgedragen: de Paas-
kaars, de Bijbel en het Altaarmissaal, de 
Doopschaal, de boeken waarin de dope-
lingen, vormelingen, huwelijken en overl ij-
dens staan genoteerd, de Godslamp, het 
wierookvat, en de heilige Eucharistie, de 
Communie. 
Gezongen werd door alle aanwezigen en 
het koor Cantare, dit lied, ooit geschreven 
voor het 100-jarig bestaan door Ko 
Schuurmans, nu met een aangevuld cou-
plet.  
 

Ruim honderd jaren vierden wij hier in Ma-
ria's huis. 
In vreugde en verdriet voor ons een heilig, 
veilig thuis. 
Als stenen konden spreken, zij deden hun 
verhaal, 
ons lief en leed zou hoorbaar zijn, ver-
klankt in mensentaal. 
 

De banken raakten stilaan leeg, zo velen 
gingen heen. 
Wat rest ons van de kerk van toen, niets 
meer dan koude steen? 
Of worden stenen mensen soms, blaast 
God zijn Geest ons aan 
en worden woorden daden nu, doet vurig-
heid ons gaan? 
 

God blijf ons leiden elke dag waar wij ook 
samenzijn. 
Bevrijd ons met uw Woordenschat en reik 
uw Brood en Wijn. 
Dan delen wij het leven daar om Jezus' 
weg te doen. 
Uw recht en vrede komt ervan, 'n maak-
baar visioen! 
 

Maria, onze schutspatroon, U, moeder van 
de Heer, 
wij leggen al ons stil verdriet van harte bij 
U neer. 
Omhul ons met uw mantel wijd nu wij ver-
trekken gaan 
en afscheid nemen van dit huis, blijf 
steeds met ons begaan!
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V E R V O L G           O N Z E  L I E V E  V R O U W E  G E B O O R T E K E R K  

Alle aanwezigen konden een fotoboekje 
meenemen als aandenken aan pastorie en 
kerkgebouw en alle ruimten waren open-
gesteld om nog éénmaal doorheen te lo-
pen,  
herinneringen op te halen en elkaar te 
ontmoeten. Het natje en droogje was zo-
als vertrouwd in Wormerveer, prima ver-
zorgd.  
In de dagen daarna is er door vrijwilligers 
heel veel opgeruimd, maar vooral her be-
stemd. Met name kook- en drinkgerei was 
in overvloed aanwezig. Vele voorwerpen 
voor de liturgie en het parochieleven heb-
ben een waardige herbestemming gevon-
den.  
Wanneer alles achter de rug is zal de 

voormalige parochieraad hier verslag van 
doen.  
Een mooi fotoverslag van deze indruk-
wekkende dag vindt u op de website 
http://www.rkparochiewormerveer.nl  en 
www.st-petrusparochie.nl  
Ook het afscheidsboekje is daar in te 
zien. 
Heel veel dank aan allen die tot en met 
het allerlaatste moment Onze Vrijwilligers 
waren, en allen die de OLVG dit indruk-
wekkende afscheid hebben gegeven als 
een dierbare herinnering in onze harten.  
 

Matthé Bruijns en  
Ria Casalod - Brakenhoff

 
 

N I E U W E  D E K E N A T E N  

Ter info 

TIEN NIEUWE DEKENATEN 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het 
bisdom Haarlem-Amsterdam op 13 januari 
2020 heeft bisschop Punt bekend ge-
maakt dat besloten is tot een nieuwe de-
kenale indeling van het bisdom. Twee van 
onze drie dekens zijn inmiddels vanwege 
leeftijd en gezondheid teruggetreden. Al-
leen de deken van Amsterdam kan en wil 
nog even doorgaan. Na overleg in de ver-
schillende gremia, en met de dekens, 
hebben de bisschop-coadjutor en bis-
schop Punt besloten de gelegenheid aan 
te grijpen om het aantal dekenaten weer 
iets uit te breiden. Niet meer zoals vroe-
ger, als een bestuurslaag tussen parochie 
en bisdom. Dat is bij een krimpende kerk 
niet meer realistisch. Maar als regio’s die, 
juist vanwege de krimp, zoeken naar 
nieuwe wegen van samenwerking. En de 
deken niet primair als bestuurder, maar 
als ‘pastor pastorum’. We merken dat het 
nodig is. Het pastoraat is zwaar in deze 
tijd. Juist de priesters, diakens en andere 
pastoraal werkenden dragen de volle last 
van een seculariserende samenleving, 
van kritiek en soms zelfs van agressie te-
gen geloof en kerk. Het is nodig dat ze e l-
kaar dragen en bemoedigen. 
De deken heeft daarbij een cruciale rol, 
maar daarvoor moet zijn dekenaat niet te 
groot zijn. We zijn uitgekomen op tien de-
kenaten rond de wat grotere steden.  

DEKENAAT ZAANSTREEK-IJMOND - DEKEN 

DRS. F.J. BUNSCHOTEN 

De Zaanstreek valt onder het vijfde deke-
naat en pastoor Bunschoten krijgt in totaal 
vier samenwerkingsverbanden onder zijn 
hoede.   
Samenwerkingsverband Zaanstreek (pa-
rochies St. Petrus te Krommenie, H.H. 
Martelaren van Gorcum te Koog aan de 
Zaan, H. Maria Magdalena te Wormer, H. 
Odulphus te Assendelft, H. Bonifatius te 
Zaandam, H. Maria Magdalena te Zaan-
dam, H. Jozef/Pax Christi te Zaandam). 
Samenwerkingsverband Heemskerk e.a.  
(parochies De Goede Herder te Castr i-
cum, H. Laurentius en H. Maria te Heems-
kerk (twee kerken), O.L. Vrouw Geboorte 
te Uitgeest). 
Parochie St. Eloy te Beverwijk  (Beverwijk 
(twee kerken), Wijk aan Zee). 
Samenwerkingsverband Beverwijk-Velsen 
(parochie Twaalf Apostelen te Beverwijk, 
H. Jozef te Velsen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rkparochiewormerveer.nl/
http://www.st-petrusparochie.nl/
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V A S T E N A C T I E  2 0 2 0  

Werken aan je toekomst 

In Nederland vinden we het vanzelfspre-
kend dat alle kinderen naar school gaan, 
studeren of een beroep leren. Een goede 
opleiding hebben we immers nodig om 
een baan te vinden en je eigen geld te 
verdienen. Tegenwoordig volgt wereldwijd 
91 procent van alle kinderen basisonder-
wijs. Dat is een enorme vooruitgang, want 
in 2000 was dat nog maar 54 procent.  
 
Helaas krijgen jongeren in veel ontwikke-
lingslanden niet de kans om na de basis-
school verder te leren. Daarom onder-
steunt Vastenactie dit jaar projecten die 
jonge mensen de kans bieden op vervolg-
onderwijs of hulp bij het starten van een 
eigen bedrijfje.  
 
Gebrek aan scholing is een belangrijke 
oorzaak van werkloosheid en armoede. 
Jongeren lopen daarbij drie keer zoveel 
risico op werkloosheid als volwassenen. 
Overigens biedt een baan niet automa-
tisch een uitweg uit de armoede. Wereld-
wijd leven 783 miljoen mannen en vrou-
wen mét een baan toch in armoede. Ze 
doen veelal ongeschoold, slecht betaald 
werk, vaak in onveilige en mensonwaardi-
ge arbeidsomstandigheden.  
 
 
Een beroepsopleiding kan daar verande-

ring in brengen en de kans op een goede 
baan vergroten. Wie een redelijk inkomen 
verdient hoeft zich geen zorgen te maken 
over de eerstvolgende maaltijd of een dak 
boven het hoofd. Dat biedt ruimte om na 
te denken over de toekomst en actief deel 
te nemen aan de samenleving.  
 
Het belang van voortgezet onderwijs is 
groot. Een extra jaar scholing levert tot 
tien procent meer inkomen op. En we zien 
dat mensen die voortgezet onderwijs heb-
ben gevolgd vaker een leidende rol op 
zich nemen in de gemeenschap. Dat geldt 
ook voor Patrick uit het noorden van Zam-
bia. Zijn vader was overleden en zijn 
moeder kon niet voor de kinderen zorgen. 
Toch heeft hij de kans gekregen om het 
vak van kleermaker te leren. Nu kan hij 
niet alleen voor zichzelf en zijn moeder 
zorgen, maar geeft hij in zijn vrije tijd 
naailes aan mensen met een beperking. 
Hij zegt daarover: “Iemand heef t mij zijn 
kennis en vaardigheden bijgebracht. Nu 
wil ik op mijn beurt anderen helpen, zodat 
ook zij straks voor zichzelf kunnen zor-
gen”.  
 
We hopen dat we mogen rekenen op uw 
steun, zodat jongeren in ontwikkelingslan-
den kunnen werken aan hun toekomst.

 
 
 

S T I L L E  O M G A N G  E N  I N T E N T I E  2 0 2 0  

De luisterende mens is aanwezig bij de ander 

De Stille Omgang in 2020 heeft plaats in 
de nacht van 21 op 22 maart 2020. Het is 
dit jaar een bijzonder jaar: we herdenken 
dat 675 jaar geleden het Mirakel van Am-
sterdam heeft plaatsgevonden. 
 
Op zaterdagavond 21 maart komen naar 
verwachting 4.000 bedevaartgangers uit 
het hele land naar Amsterdam, per tou-
ringcar, per fiets of zelfs te voet, om daar 
de Stille Omgang te lopen, een nachtelijke 
stille tocht door het centrum van de stad. 
Voor of na de omgang wonen zij een van 

de twintig eucharistievieringen bij, in een 
van de zeven kerken van de binnenstad.  
 
De Stille Omgang volgt de route die de 
pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep,  
nadat hij getuige was geweest van een 
eucharistisch wonder dat aan een zieke 
geschiedde: het Mirakel van Amsterdam.  
 
In de late middeleeuwen vierden de chris-
tenen dit wonder met een feestelijke mira-
kelprocessie. 
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V E R V O L G         S T I L L E  O M G A N G  E N  I N T E N T I E  2 0 2 0  

Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang, 
sindsdien inspiratiebron voor alle stille 
tochten in Nederland. Uniek aan deze 
tocht zijn de stilte, het ontbreken van u i-
terlijk vertoon, het duistere uur en de 
zwijgende verbondenheid van de duizen-
den gelovigen. De Omgangers weten zich 
al biddend en mediterend verbonden met 
Jezus Christus die zich aan alle mensen 
van goede wil geeft als leeftocht voor on-
derweg. 
 
De intentie voor 2020 is:  
“De luisterende mens is AANWEZIG bij 
de Ander …” 
Ontleend aan: Frans van der Lugt S.J.  
Liefde en luisteren. 

Het gaat door, 5 jaar na de moord op de 
pater (www.fransvanderlugt.org). 
 
Met de stilte van ons luisteren geven wij 
ruimte aan het spreken van de ander. 
Luistert iemand echt, dan voelt de spreker 
zich vrij en meer zichzelf. Wie echt luistert 
wil geen advies geven of macht hebben … 
of … 
Voor ons: proberen te luisteren in de in-
nerlijke stilte, naar het woord van God? 
Dan kan ook dat woord binnenkomen als 
scheppende aanwezigheid vol liefde.  
 
Verdere informatie en aanmelden op web-
site www.stille-omgang.nl 

 

V A S T E N A C T I E  2 0 2 0  

Activiteiten 

De Zaanse parochies zetten zich in voor 
de Vastenaktie. 
Er zijn veel activiteiten in deze periode. 
Activiteiten die zeker niet alleen voor de 
‘eigen’ parochianen bestemd zijn, maar 
die zeker grensoverschrijdend mogen zijn. 
Daarom een overzicht van de activiteiten 
die er zijn, maaltijden, meditatievieringen, 
klaverjas en bridge bijeenkomsten, boe-
kenmarkt en violenverkoop. 
Van harte welkom onze bijdragen maken 
het verschil voor mensen verder weg.  
 
Aswoensdag 26 februari  Vasten- en 
onthoudingsdag  
16.00 uur Maria Magdalena Wormer  
19.30 uur St. Petrus Krommenie 
19.30 uur Martelaren Koog a/d Zaan 
Woensdag 11 maart 
18.00 uur Vastenmaaltijd Petrus 
Zondag 15 maart 
13.30 uur Klaverjassen Petrus 
Vrijdag 20 maart  
13.30 uur Halfvasten spelen Rummikub/  
klaverjassen/scrabble Jozef  
Zondag 22 maart 
17.30 uur Sobere maaltijd Wormer (vooraf 
inschrijven) 
Maandag 23 maart 
18.00 uur vastenmaaltijd Petrus 
19.30 uur Lijdensmeditatie Petrus 
Zondag 29 maart 
13.30 uur Bridgen vooraf opgeven  Petrus 
Dinsdag 31 maart 
18.00uur Sobere maaltijd in de pastorie 
Odulphus 

Vrijdag 3 april 
18.00 uur Vastenmaaltijd en 19.30 uur 
Meditatieve viering Martelaren 
Zaterdag 4 april 
10.00-16.00 uur boekenmarkt Petrus 
Zondag 5 april 
11.00 uur Actiedag Petruskerk met Rad 
van Avontuur, Kinderactiviteiten, verkoop 
boeken en planten Petrus 
Zondag 5 april  
13.30 uur Klaverjassen in de pastorie 
Odulphus 
Dinsdag 7 april 
18.00 uur Vastenmaaltijd en 19.30 uur   
Boeteviering Petrus 
Donderdag 9 april 
20.30 uur The Passion kijken in ontmoe-
tingsruimte Petrus 
 
In diverse parochies wordt er zondag bij 
de koffie taart verkocht voor de Vastenak-
tie. 
In Koog Wormer zijn er op woensdag-
avonden oecumenische gebedsdiensten 
op wisselende locaties. De teksten van D. 
Bonhoeffer die dit jaar 75 jaar geleden 
werd vermoord worden daarbij gebruikt. 
Op maandag 24 februari 19.30 uur is er 
een leerhuis in De Nieuwe Kerk, Kerk-
straat, Wormer met als thema ‘vasten an-
no 2020’.  
Voor aanvangstijden voor de diverse acti-
viteiten en de wijze van eventuele aan-
melding kunt u ook terecht op de websites 
van de diverse parochies.

http://www.fransvanderlugt.org/
http://www.stille-omgang.nl/
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A C T I E  K E R K B A L A N S  2 0 2 0  

‘Naar elkaar omzien’ 

Voornaamste meerwaarde van lokale kerk 

Actieve kerkgangers van protestantse en 
katholieke achtergrond kiezen ‘naar elkaar 
omzien’ als de belangrijkste meerwaarde 
van hun plaatselijke kerk of parochie. Vlak 
daarna volgt ‘gastvrij en open zijn voor 
gasten’ en op drie staat ‘inspirerende vie-
ringen’. Dat blijkt uit de peiling van Actie 
Kerkbalans 2020, waarbij respondenten 
dertien waarden van de lokale kerk een 
cijfer konden geven. 
 

“Het sociale aspect van kerkzijn wordt 
hoog gewaardeerd door kerkgangers. De 
kerk is een gemeenschap waarin mensen 
zich met elkaar verbonden weten, waar ze 
het fijn vinden dat er aandacht voor elkaar 
is, ook als iemand bijvoorbeeld door ziek-
te lange tijd niet kan komen.  
Een ander aspect van kerkzijn dat wordt 
gewaardeerd is de geloofsbeleving: waar-
den als ‘de ontmoeting met God’  en ’insp i-
rerende vieringen’ scoren ook hoog. Het 
zijn juist deze aspecten die een kerk on-
derscheiden van andere organisaties,” a l-
dus Anna Kruse, woordvoerder Actie 
Kerkbalans. 

UITKOMSTEN 

“Met de peiling willen we iedereen aan het 
denken zetten over de meerwaarde van 
de lokale kerk,” aldus Kruse. 
Als belangrijkste waarde komt naar voren 
’naar elkaar omzien’, meteen gevolgd 
door ’gastvrij zijn’. Op drie komt ‘inspire-
rende vieringen’, gevolgd door ‘aandacht 
voor kinderen en tieners’ met op vijf ’ruim-
te voor ontmoeting met en aanraking door 
God’. 
 

Met een uitsplitsing naar katholieken en 
protestanten waarderen de eersten de 
waarden gerelateerd aan de geloofsbele-

ving het hoogst terwijl de protestanten de 
sociale kant van kerk-zijn het belangrijkst 
vinden. 
 

De deelnemers werd ook gevraagd welke 
waarden zij het meest van toepassing vin-
den op de eigen kerk. Daar kwam deze 
top-5 uit: 
’Het vieren van sacramenten’  
’Levensgebeurtenissen vieren en delen’  
’Ontmoeting met God’ 
’Lezen en uitleg van de Bijbel’  
’Gastvrij zijn’ 
Hier scoren de waarden voor geloofsbele-
ving gemiddeld hoger dan de waarden 
voor gemeenschap. 

TROUWE KERKGANGERS 

Voor het eerst werd de peiling gehouden 
onder breed publiek, 1.403 actieve kerk -
/parochiebezoekers vulden de online en-
quête in. 
Anna Kruse: “Ongeveer de helft van de 
respondenten was katholiek, de andere 
helft protestants. We spreken van actieve 
kerkgangers: 75% van de deelnemers be-
zoekt al langer dan elf jaar naar zijn/haar 
kerk en 81% doet vrijwilligerswerk.”  
 
Actie Kerkbalans is de grootste landelijke 
fondsenwerfactie in Nederland. De plaat-
selijke kerken van de Rooms-Katholieke 
Kerk, de Protestante Kerk in Nederland, 
de Evangelische Broedergemeente en de 
Oudkatholieke Kerk vragen in de actiewe-
ken van 18 januari tot 4 februari 2020 al 
hun leden om een bijdrage voor de eigen 
kerk. 
 

bron: kro.nl/actie kerkbalans
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V O O R  J O N G  E N  V O O R  O U D ( E R )  

Veertigdagentijd 

Tijdens de Veertigdagentijd bereiden 
christenen zich voor op Pasen. Vroeger 
sprak men over vastentijd. Christenen 
proberen in de veertigdagentijd sober te 
leven, meer te bidden en solidair te zijn.  
Veertig is een symbolisch getal voor chris-
tenen. Jezus bleef veertig dagen in de 
woestijn. En de Israëlieten trokken onder 
leiding van Mozes veertig jaar lang door 
de woestijn.  
 
Het Paasfeest is het grootste feest van 
het liturgische jaar. Wij vieren met Pasen 
dat Jezus niet meer dood is maar leeft.  Hij 
heeft de dood overwonnen. De Verrijzenis 
staat centraal in ons christelijke geloof.  
Het Paasfeest wordt altijd gevierd in de 
lente. De periode hieraan voorafgaande 
wordt de Veertigdagentijd genoemd. De 

Veertigdagentijd duurt van Aswoensdag 
tot Pasen. 
Maar als je goed telt zijn dat 46 dagen. 
Waarom spreken we dan over Veertigda-
gentijd? Dit komt, omdat de 6 zondagen 
die in deze periode vallen, niet als vas-
tendag gerekend worden en derhalve niet 
meegeteld worden. 
Een groot feest kan pas echt gevierd wor-
den als er een intensieve voorbereiding 
aan vooraf is gegaan. De periode van de 
Veertigdagentijd is van oudsher een tijd 
van inkeer, bezinning en gebed ter voor-
bereiding op Pasen. Hoe beleef jij de 
Veertigdagentijd? 
 
Dit is (nog) geen vasten!  
Geef ze maar een kleurtje!
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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 

Uitgebreide informatie vindt u in het groene boekje van Vorming en Toerusting. Info r-
matie kunt u ook opvragen bij liesbethpatist@ hotmail.com 

MEDITATIEF SCHILDEREN 

De inleiders zijn: Marian Neeft en Coby 
Huijpen. 
De materiaalkosten zijn per keer € 2,50.  
Datum:  vrijdag 6 maart en 3 april  
Tijd:  Van 13.30 tot 16.00 uur 
Plaats:  M.M.kerk, Wormer 
Aanmelden: Liesbeth Patist 
 

GELOVEN NU 

De begeleiders zijn Nico-
lette Schouten en Ben 
Commandeur. 
Datum: dinsdag 25 febr. 
en  24 maart 

Tijd: 20.00 - 21.30 uur 
Plaats:  Petruskerk, Krommenie 
Aanmelden: Liesbeth Patist 
 

ZIN IN FILM 

Datum:  woensdag 19 februari 
Tijd: 14.00 uur 
Plaats:  Petruskerk, Krommenie 
Nabespreking:  Liesbeth Patist 
 
Datum:  donderdag 15 maart 2020 
Tijd:  20.00 uur 
Plaats:   Sint Petruskerk, Krommenie  
Nabespreking: Ko Schuurmans 
 

WANNEER ZEGGEN WIJ DAT IETS WAAR 

IS, EN BESTAAT WAARHEID WEL? 

Stan Baars gaat aan de 
hand van de filosofie pro-
beren aan te tonen dat 
waarheid wel degelijk be-
staat. Tegelijkertijd geeft 
hij aan dat het moeilijk is 
te bepalen wanneer iets 
waar is. Deze avond wordt 

er  
 
één voor fijnproevers, filosofen én theolo-
gen. De avond bestaat uit een voordracht 
voor de pauze en daarna, een levendige 
discussie. 
Datum:  dinsdag 11 februari 2020  
Tijd:  20.00 uur 
Plaats:  Sint Petruskerk, Krommenie 
Inleider:  Stan Baars 
 
 

DE DAG WAAROP WIJ STAKEN: OVER DE 

SJABBAT 

Wat is het meest bijzondere van het jo-
dendom? Waarschijnlijk de sjabbat, de 
wekelijkse rustdag. 
 
De sjabbat betekent meer dan een dag 
niet hoeven werken. Het is een dag met 
een spirituele betekenis, een dag om je af 
te vragen wat het betekent om Jood, en 
algemener: om mens te zijn. Niet voor 
niets wordt de sjabbat al genoemd in het 
scheppingsverhaal in Genesis 1.  
 
Tijdens deze presentatie komt de Bijbelse 
oorsprong van de sjabbat aan de orde en 
de betekenis die deze dag door de eeu-
wen heen gekregen heeft. We bekijken 
hoe de sjabbat thuis en in de synagoge 
wordt gevierd en welke rituelen, woorden 
en symbolen daarbij horen. Tenslotte 
gaan we in gesprek over de vraag wat de 
sjabbat ons als niet-Joden in onze tijd kan 
leren. Wat betekent het om een dag in de 
week niet vol te proppen met allerlei act i-
viteiten? En hoe gaan wij als katholieken 
om met onze zondag, die we te danken 
hebben aan de sjabbat?  
 
Datum:  dinsdag 3 maart 2020 
Tijd:  20.00 uur  
Plaats:  Sint Petruskerk, Krommenie 
Inleider:  Tineke de Lange

 
  



11 

PM 47
e
 jaargang no.1: 19 februari – 1 april 2020 

 

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  

 HH Martelaren v 
G 
Boschjesstraat 
115 
Koog a/d Zaan 

St. Petrus  
Snuiverstraat 2 
Krommenie 

H Maria Magda-
lena 
Dorpsstraat 351 
Wormer 

H. Bonifatius 
Oostzijde 12 
Zaandam 

Za 22 febr  Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

 Eucharistie 
N. Kerssens 

Zo 23 febr 
 
 

Eucharistie 
G. Noom 
Marbosko 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
Rotsvast 

Eucharistie 
F. Bunschoten 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Wo 26 febr 
 
aswoensdag 

19.30 uur Ge-
bedsdienst  
K. Schuurmans  
Marbosko 

19.30 u.  
M. Bruijns 
Rotsvast 

16.00 uur 
Aswoensdagvie-
ring 
N. Kerssens 

19.00 u.  
Eucharistie 
A. Goedhart 
S. Fieggen 

Za 29 febr  Woord-Communie 
M. Bruijns 
samenzang 

 Eucharistie 
A. Goedhart 

Zo 1 maart 
1

e
 zdg  

40 dgn 

Woord-Communie 
K. Schuurmans 
samenzang 

Woord-Communie 
S. Baars 
St. Caecilia 

Familieviering 
M. Bruijns 
samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Za 7 maart  Eucharistie 
N. Kerssens 
Rotsvast 

 Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo 8 maart 
2

e
 zdg  

40 dgn 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Marbosko 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
St. Caecilia 

Woord-Communie 
J. Hoekstra 
Koor All Ages 

Eucharistie 
A Goedhart 

Za 14 maart  Woord-Communie 
M. Bruijns 
samenzang 

 Eucharistie 
N. Kerssens 

Zo 15 maart 
3

e
 zdg  

40 dgn 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
samenzang 

Woord-Communie 
T. Molenaar 
St. Caecilia 

Woord-Communie 
K. Schuurmans 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Za 21 maart 
 

 Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

 Eucharistie 
A. Goedhart 

Zo 22 maart 
4

e
 zdg  

40 dgn 

Woord-Communie 
A. Dijkers 
Marbosko 

Woord-Communie 
R. Casalod 
Rotsvast 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Caeciliakoor 

 
 

Za 28 maart 
 

 Eucharistie 
G. Noom 
St. Caecilia 

 Eucharistie 
N. Kerssens 

Zo 29 maart 
5

e
 zdg  

40 dgn 

Woord-Communie 
T. Molenaar 
samenzang 

 DOP viering 
Koor All Ages 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Za 4 april  Woord-Communie 
M. Bruijns 

 Eucharistie 
A. Goedhart 

Zo 5 april 
Palmzondag 

Woord-Communie 
K. Schuurmans 
Marbosko 

Woord-Communie 
M. Bruijns 

Familieviering 
R. Casalod 
samenzang 

Eucharistie 
A. Goedhart 

 
Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij a n-
ders aangegeven. DOP= Dienst onder leiding van parochianen  1e zdg 40 dgn= 1

e
 zondag 

van de veertigdagentijd 
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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. Jozef 
Veldbloemenweg 2 
Zaandam 

H. Magdalena 
Kalf 160 
‘t Kalf Zaandam 

H. Odulphus 
Dorpsstraat 570 
Assendelft 

Za 22 febr   Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo 23 febr 
 
 

Woord-Communie 
W. Waardijk 
Gemengd koor 

Eucharistie 
N. Beemster 

Eucharistie 
F. Bunschoten 

Wo 26 febr 
 
aswoensdag 

19.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 
Gemengd koor 

 9.00 u.  
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Za 29 febr   Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo 1 maart 
1

e
 zdg  

40 dgn 

Woord-Communie 
R. Casalod 
Con Brio 

Eucharistie 
N. Kerssens 

Eucharistie 
F. Bunschoten 

Za 7 maart   Eucharistie 
N. Kerssens 

Zo 8 maart 
2

e
 zdg  

40 dgn 

Woord-Communie 
Werkgroep Liturgie 

Eucharistie 
F. Bunschoten 

Eucharistie 
B. Dijkman 

Za 14 maart   Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo 15 maart 
3

e
 zdg  

40 dgn 

Woord-Communie 
W. Waardijk 
Gemengd koor 

Eucharistie 
N. Kerssens 

Eucharistie 
F. Bunschoten 

Za 21 maart 
 

  Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo 22 maart 
4

e
 zdg  

40 dgn 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
Con Brio 

Eucharistie 
N. Beemster 

Eucharistie 
F. Bunschoten 

Za 28 maart 
 

  Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo 29 maart 
5

e
 zdg  

40 dgn 

Woord-Communie 
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

Eucharistie 
N. Kerssens 

Eucharistie 
F. Bunschoten 

Za 4 april   Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo 5 april 
Palmzondag 

Woord-Communie 
W. Waardijk 
Gemengd koor 

Eucharistie 
N. Kerssens 

Eucharistie 
F. Bunschoten 

Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij a n-
ders aangegeven. DOP= Dienst onder leiding van parochianen   
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P A R O C H I E T E A M  

Verslag vergadering 17 december 2019 

Het is al even geleden, de laatste verga-
dering van het jaar van het PT.  
Maar hier alsnog het verslag. 
 
De vergadering werd geopend met een 
bezinningsstukje door Liesbeth en een 
hartelijk welkom aan de nieuwkomers in 
het Parochieteam. 
Ellen Meijer als vervanger van Ton van 
Overbeek, Annelies Mol als vervanger van 
Liesbeth Patist en Ineke Hendriks van uit 
de Pastoraatsgroep. 

INGEKOMEN STUKKEN 

Een van de ingekomen stukken was een 
voorstel van onze parochiaan Marian 
Duijn, om op de woensdagochtend (WOP) 
een vrije inloop te organiseren in het Ach-
terschip. Iedereen is hier welkom voor een 
praatje onder het genot van een kopje kof-
fie/thee.  
Het team vindt het een goed idee. Elders 
in de PM vindt u een uitnodiging.  

AFSCHEIDSVIERING WORMERVEER 

De laatste – en toch wel emotionele – vie-
ring in Wormerveer op 12 januari is door 
een aantal leden van het team bijge-
woond. Om de Wormerveerse (kof-
fie)dames vrij te houden voor deze plech-
tige afsluiting van de kerk hebben enkele 
leden van onze koffiegroep hun taak na 
afloop waargenomen. Dit werd bijzonder 
op prijs gesteld door de parochianen van 
Wormerveer. 
 
Hoewel er voor de parochianen van Wor-
merveer na de sluiting een gevoel van 
leegte kan zijn, blijven zij van harte wel-
kom – over de brug – in onze parochie-
gemeenschap. Zowel in de zondagse l i-
turgie als bij de vele Achterschipactivite i-
ten. 

OC LITURGIE 

Vanuit de OC Liturgie werd de organisatie 
van de kerstvieringen besproken als ook 
van de Nieuwjaarsborrel na de viering van 
5 januari. 

PASTORAATSGROEP 

Bij het onderwerp Pastoraatsgroep kwam 
– naast de reguliere vieringen – als aan-
dachtspunt doop- en huwelijksvieringen 
ter sprake. De ervaring leert dat er beter 
overleg moet zijn binnen de OCL-groep én 
de betrokken pastores in de voorberei-
dingsfase van deze bijzondere vieringen. 
Een ander punt is de wens om bij eucha-
ristievieringen de communie onder 2 ge-
daantes in ere te herstellen. Verzocht is 
om dit verder bespreekbaar te maken in 
het pastoresteam. 
De inzet van de parochie voor het Project 
Caya Cama is beëindigd. Met het nieuwe 
jaar 2020 wordt Gambia het thema bij de 
jaarlijkse acties. 

FINANCIËN 

De begroting voor 2020 werd toegelicht 
door onze penningmeester Cor Bijvoet.  
Zoals al eerder vermeld in onze vorige 
vergadering blijven de inkomsten aanzien-
lijk achter bij de uitgaven. Naast hoge 
kosten gebouwen (€ 58.000,-) en persone-
le lasten ( € 40.000) geeft de plaatsing 
van een priester in de pastorie een struc-
turele vermindering op inkomsten van € 
11.800,- per jaar. Zie het diagram hieron-
der. Het Parochieteam vindt dit  zeer zor-
gelijk.   
Het gebruik van het nieuwe softwarepak-
ket ledenadministratie is nog steeds 
moeizaam en geeft bepaald geen verlich-
ting bij de verwerking. 

AFSCHEID EN BEDANKJES 

De vergadering werd afgesloten met een 
dankzegging aan Ton van Overbeek en 
Liesbeth Patist met een grote waardering 
voor hun jarenlange inzet als lid van het 
Parochieteam. Beiden blijven zeker nog 
actief binnen het parochiewerk. 
 

Martin van Druten 
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F I N A N C I Ë N  

Overzicht verdeling inkomsten en uitgaven begroting parochie 

 
 

 
 

 

 U I T N O D I G I N G  

Woensdag Koffietijd 

Nog steeds wordt aan het begin van elke 
vergadering van het Parochieteam een 
stichtend woordje of gebed gezegd. Ook 
in mijn tijd heb ik, als lid van de parochie-
raad, een paar keer een tekst uitgespro-
ken, waarin gezegd werd dat de kerk ei-
genlijk een “Open Huis, een Herberg“ 
diende te zijn voor elke voorbijganger.  Dat 
is eigenlijk al heel lang een wens van mij-
zelf, maar in deze tijd is de slogan helaas: 
Ramen dicht en Deur op slot. Zo kan het 
ook niet anders met ons kerkgebouw. 
Gelukkig is op woensdagmorgen ALTIJD 
de deur los en is het een gaan en komen 
van mensen die werkzaamheden 
in/aan/voor de kerk verrichten. 
Mijn hart ging weer sneller kloppen, toen 
er op de afgelopen woensdagochtenden 
zoveel mensen aanwezig waren, die door 
een groep parochianen, fietsles kregen en 

nog krijgen. Het was heel gezellig met zo-
velen in het Achterschip. Een mengeling 
van alle soorten mensen: mannen, vrou-
wen, blank en donker getint, volwassenen 
en kinderen. 
Dit hoort onze kerk toch te zijn: Een ont-
moetingsplaats voor de mensen.!  
In overleg met het Parochieteam mag ik 
nu aan u zeggen dat we daarom aan ie-
dereen de gelegenheid bieden om op 
woensdagmorgen de Kerk binnen te lopen 
en een kopje koffie te drinken.  
Gezellig toch! 
Vanaf woensdag 4 maart a.s. van 10 tot 
11 uur zal er een gastvrouw/man aanwe-
zig zijn om u te ontvangen. 
Hopelijk tot ziens in het Achterschip op 
woensdagmorgen bij de koffie!  
 

Marian Duijn
 
 
 
 
 

Bijdrage 
Parochianen 

46% Opbrengst 
bezittingen 

13% 

Tekort 
41% 

Begroting 2020 - Inkomsten 
 

Persoonskosten 
33% 

kosten 
Onroerend goed 

48% 

Rente 
0% 

Eredienst 
2% 

Pastoraal 
3% 

Verpl bijdrage 
bisdom 

11% 

beheerskosten 
3% 

Begroting 2020  -Uitgaven 
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O N D E R S C H E I D I N G  

Oorkonde en Lepelaartje voor Wim Luttikhuizen 

Ik kreeg van Ruud Luttikhuizen een uitno-
diging voor 20 december om 10.30 uur in 
Torenerf. 
Wanneer ik mijn straat uit loop, zie ik een 
grote bus voor de deur van Torenerf met 
de opdruk: Eveankoor zingt Kerst voor de 
Eveanhuizen. Leuk dat ze komen zingen 
bij de buren van de Zorgcirkel, dacht ik. 
Knap gedaan van Ruud, want eigenlijk 
was zijn vader Wim het on-
derwerp. Wim wist niet dat 
hij de persoon was die daar 
werd verwacht om in het 
zonnetje gezet te worden. 
De zaal was gevuld met 
bewoners en genodigden 
o.a. onze burgemeester 
Tange. 
Na de koffie en een gebak-
je begon het Eveankoor 
onder leiding van Christel en Ruud aan 
hun kerstconcert.  
Daarna vertelde burgemeester Tange, of-
ficieel met ambtsketting om, het kerstver-
haal. Na het mooie verhaal was daar de 
verassing. 
Wim Luttikhuizen werd naar voren ge-

vraagd en kreeg de oorkonde van de ge-
meente Wormerland uit handen van bur-
gemeester Tange en het bijbehorende Le-
pelaartje opgespeld voor zijn inzet voor de 
gemeenschap. 
Wim is de vertrouwenspersoon voor To-
renerf, rijdt al jaren samen met zijn vrouw 
Wies voor tafeltje-dekje en als ik hem 
vraag voor de Maria Magdalena parochie 

iemand te bezoeken en de 
communie te brengen, dan 
weet ik dat het in goede 
handen is. 
Hij was dirigent van het 
Kruiskerkkoor tijdens za-
terdagavonddiensten in de 
Robstraat. 
Wim was wel verbaasd dat 
hij mij zag zitten naast zijn 
vrouw, die ook van niets 

wist. Zij vroeg zich af of ik niet op de 
markt moest staan die vrijdag.  
Niets van dat alles. Ik zat namens de Ma-
ria Magdalena ook in het complot. 
Wim nog van harte gefeliciteerd.  
 

Ellie Hoek-Nooij 

 
 
 

O R G A N I S A T I E  K E R S T  M I D D A G  

Tweede kerstmiddag met 52 gasten weer een groot succes 

De OKM, een groep jongeren die al 40 
jaar een gezellige ochtend of middag or-
ganiseert voor alleenstaande ouderen uit 
Wormerland heeft ook op 2

e
 kerstdag 

2019 weer een zeer geslaagde middag 
neergezet. Toen alle alleenstaande oude-
ren met eigen vervoer of met een door de 
jongeren geregelde chauffeur in het Ach-
terschip van de Maria Magdalena kerk wa-
ren aangekomen kon de middag beginnen 
met koffie of thee. Na een ronde bingo 
met weer hele mooie prijzen was het tijd 
voor de middagmaaltijd die dit jaar na vele 
jaren warme maaltijd bestond uit een door 
de jongeren zelfgemaakte High Tea. Soep 
vooraf gevolgd door een ronde met warme 
en koude hapjes. De wijziging van een 
warme maaltijd naar een High Tea werd 

door de aanwezigen met groot enthous i-
asme ontvangen. Terwijl de aanwezigen 
nog van de laatste hapjes aan het genie-
ten waren konden ze luisteren naar kerst-
liederen gezongen door een aantal jonge-
ren begeleid door Koen Idema op de pia-
no. Na een spelletjes ronde ganzenbor-
den, sjoelen, rummikub, kaarten en ande-
re gezelschapsspelletjes, met tussendoor 
een drankje met wat lekkers, zat de mid-
dag er alweer op en gingen alle aanwezi-
gen met een tevreden gevoel naar huis.  
Wij willen alle chauffeurs en de ter be-
schikking stellers van de etagères harte-
lijk bedanken. 
 

De Organisatie van de 2
e
 kerstmiddag
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W O E N S D A G O C H T E N D P L O E G  

Werkzaamheden WOP 

De WOP voert voor onze kerk allerlei 
werkzaamheden uit, zowel binnenshuis 
als buitenshuis. Het opzetten van de 
kerststal is een van de activiteiten, tege-
lijkertijd werd er gewerkt aan een eenvou-
digere opslag van de kerststal (boven de 
stoelenopslag in de zijbeuk). Tevens 
kreeg de beeldengroep een plaats in de 
biechtstoel. Het vervoer van deze beelden 
gaat nu op een karretje, dus het zware 
sjouwen is verleden tijd! Rondom de kerk 
is ook het nodige te doen. Dode bomen 
worden opgeruimd, het grondwerk rondom 
het kerkhof wordt ook ter hand genomen, 

een vrij omvangrijke klus. De stenen trap 
achter het kerkhof is opnieuw aangelegd. 
De oude opslagplaats achter het kerkhof 
is leeggehaald en is nu een opslagplaats 
geworden voor dingen die niet wekelijks 
nodig zijn. In de keuken is het oude aan-
rechtblad vervangen door een nieuwe. 
Gelukkig hebben we nog steeds een en-
thousiaste groep mensen die dit allemaal 
doen. De beloning voor dit werk is om tien 
uur een bakje koffie of thee met een koek-
je. 

J. Braan

 

F A M I L I E V I E R I N G E N  

Keuzes maken 

Op zondag 1 maart is er een familievie-
ring in onze Maria Magdalenakerk.  
Pastor Matthé Bruijn neemt ons mee in 
een viering over keuzes maken. De vie-
ring wordt begeleid door piano en fluit en 
er is samenzang. 
We hopen op veel kinderen die met fami-
lie naar de viering willen komen.  
En het zou heel leuk zijn als je daarbij 
verkleed bent! 

Graag tot zondag 1 maart om 10.00u 
 

Op zondag 5 april is het Palmpasen. Dan 
zal er een familieviering met samenzang 
zijn in onze kerk. 
Pastor Ria Casalod gaat dan voor.  
 

Namens de werkgroep familieviering,  
Femke Rijs 

 

 

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

Nieuws 

15 MAART: FOLKKOOR OUT-CIDER 

Ierse middag met Folkkoor Out-Cider 
m.m.v. The Lassies en The Rose Irish 
Dance Company. Het koor bestaat uit 10 
zangeressen en 5 muzikanten. 
The Lassies, met viool en act uitgebeeld 
door Jytte Balm en Roos Kneppers. 
Leden van The Rose Irish Dance Compa-
ny maken het geheel compleet met een 
performance van de bekende Ierse dans.  
Een bijzondere middag in Ierse stijl.  

19 APRIL: Z.I.M. 

Het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor 
wordt gevormd door ca. 80 mannen uit de 

regio die met hun passie voor zingen 
reeds vele klinkende concerten gegeven 
hebben. Nu als afsluiting van het concert-
seizoen ook in Wormer. 
Het programma zal samengesteld worden 
uit bekende werken en later gepubliceerd 
worden. 
 

Plaats: MMkerk, Dorpsstraat 351, Wormer 
Aanvang: 14.30 uur, zaal open 14.00 uur. 
Reserveren à € 14,- via tel: 075-6425958, 
075-6421282 of via mail:  
concertmmwormer@gmail.com 
Vvk-punt: Ringfoto Weenink-Goedheer, 
Dorpsstraat 34a Wormer 
Niet gereserveerde kaarten aan de zaal € 
16,- inclusief pauzedrankje 
Meer info: www.concertenwormer.nl

mailto:concertmmwormer@gmail.com
http://www.concertenwormer.nl/
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V A S T E N  A N N O  2 0 2 0  M E T  B O N H O E F F E R  

Oecumene in de Veertigdagentijd 

De vastentijd starten we dit jaar met een 
Oecumenisch Leerhuis, het thema is ‘Vas-
ten anno 2020’ met speciale aandacht 
voor Dietrich Bonhoeffer.  
Het Leerhuis vindt plaats op maandag 24 
februari om 19.30 u in de Nieuwe Kerk, 
Kerkstraat, Wormer.   
 
Het is dit jaar (9 april) 75 jaar geleden dat 
deze Duitse theoloog in WO II terechtge-
steld werd. In zijn laatste jaren schreef hij 
in de gevangenis brieven, gedichten en 
gebeden. De brieven waren bedoeld voor 
familie, vrienden en zijn verloofde, de ge-
beden voor medegevangenen. 
Bonhoeffer heeft slechts 
een tiental gedichten 
geschreven. Menselijker 
dan in zijn poëzie kan 
het niet: blijvend enga-
gement, aangevochten 
geloof en emoties op de 
vierkante meter van cel 
en literatuur. In zijn ge-
dichten snijdt Bonhoeffer 
grote thema’s aan, zoals 
keuzes maken, zelfreflectie, het geloof 

behouden in soms wanhopige omstandig-
heden en zijn fundamentele ervaring dat 
God mensen overeind houdt.  
 
De voorgangers van de oecumenische 
groep hebben bij de vastenvespers 2020 
ieder hun eigen thema gekozen uit het 
boekje Bonhoeffer-75 jaar en aan een bij-
beltekst gekoppeld.  
U bent van harte uitgenodigd om een half 
uur samen te komen voor een moment 
van bezinning. 
De eerste vesper is in De Wijngaard op 
woensdag 4 maart en in het kielzog van 
de teksten van Bonhoeffer trekken we el-
ke woensdag een stukje verder richting 
Jisp.  
Gaat u met ons mee? 
 
Op woensdag om 19.00 uur 
4 maart  De Wijngaard 
11 maart Maria Magdalenakerk 
18 maart Doopsgezinde Vermaning 
25 maart Nieuwe Kerk 
1 april  Jisper kerk 
 

De oecumenische werkgroep
 
 
 

G O E D E  D O E L  2 0 2 0  

De noodpot Gambia 

Al enkele jaren helpt Thea Mom de men-
sen in Madiana, Gambia. Thea is de zus 
van mevr. Ria Hanou uit Wormer. Zij helpt 
daar o.a. het dorpsziekenhuis Brufut, en 
de verloskundige, Marie Joof. Ze draagt 
bij aan zorg voor: medicijnen, diesel en 
onderhoud voor de ambulances, vele 
klamboes ter preventie van malariadoden, 
materialen voor wondverzorging bij beval-
lingen en andere kleine hulpacties en oog 
zorg o.a. staaroperaties. Voor iedere €  
100,00 kan er een arts uit Bayout worden 
gevraagd om deze oogoperaties uit te 
voeren. Hij doet dit op vrijwillige basis en 
rekent alleen de kosten van medicijnen en 
verbanden.  

Op 22 maart a.s. zal in onze kerk weer de 
“sobere maaltijd” worden gehouden voor 
dit doel. U kunt zich opgeven door uw 
naam op te schrijven op de flap-over die 
vanaf 26 februari in de hal van de kerk 
staat. De kosten zijn € 12,50 per persoon  
met inbegrip van  een kop koffie of thee 
na het diner (exclusief drankjes). We ho-
pen dat velen van u hier gebruik van wil-
len maken om het goede doel te steunen.  
U kunt zich ook direct bij mij opgeven. Ie-
dereen is welkom. 
 

Ina van Kleef (Diaconie) 
075-6425259 
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K B O - S E N I O R E N B E L A N G  W O R M E R L A N D  

Informatie 

Wanneer deze PM bij u inde bus valt heb-
ben wij een week later onze jaarvergade-
ring met afsluitend bingo. Ditmaal zonder 
onze voorzitter Jan Carel Nijdam, wiens 
vrouw wegens ziekte niet zonder toezicht 
kan. Tevens moet onze voorzitter t.z.t. 
‘onder het mes’ voor een ingreep, dus dat 
vraagt nogal wat ‘organisatie’, wat veel 
tijd in beslag neemt. 
U begrijpt dat het bestuur méér moet doen 
met minder mensen en dan ligt er te veel 
op het bordje, dat gaat niet.  
De vraag van één van onze leden of er 
geen fietsactiviteiten georganiseerd kun-
nen worden om de stille zomer door te 
komen, kunnen we niet honoreren, omdat 
we als bestuur, helaas al teveel hooi op 
onze spreekwoordelijke vork moeten ne-
men. 
Het is individuele leden natuurlijk niet 
verboden om op persoonlijke titel fietsac-
tiviteiten te organiseren. 
Woensdagmiddag 25 maart hebben wij 
onze beroemde spellenmiddag met voor 
iedereen een prijs. 

DAGTOCHT 

Noteert u alvast op de kalender: donder-
dag 14 mei. Dan vindt onze jaarlijkse 
dagtocht plaats in een comfortabele tou-
ringcar. Hierover wordt u nader geïnfor-
meerd via een flyer in ons magazine.  

CONTRIBUTIE 

Het jaar 2020 is alweer z’n tweede maand 
ingegaan wat betekent dat de contributie 
van € 30,00 pp. kan worden overgemaakt 
naar:  
KBO Seniorenbelang Wormerland,  
NL46 RABO 0120 8813 06, o.v.v. uw lid-
nummer. 
 
Tot ziens op 26 februari aan de Knollen-
dammerstraat, aanvang 14.00 uur.  
 

Ben Commandeur 
 
 

 
 

S T I C H T I N G  C A Y A  C A M A  

Muchas Gracias uit Ecuador 

In 2019 mocht onze stichting Caya Cama 
Ecuador weer het goede doel van uw pa-
rochie zijn! 
En daarvoor zijn wij u allen heel erg 
dankbaar. Contactpersoon Ine van Kleef 
deed net als in 2016/2017 ongelooflijk 
haar best voor ons en het eindresultaat 
was dan ook geweldig!  
Meer dan € 4.000 heeft uw parochie, dit 
keer tezamen met de gezamenlijke kerken 
binnen “Wormerland geeft om …..”, bij e l-
kaar gebracht. 
Het begon allemaal met een goed bezoch-
te en uiterst gezellige Sobere Maaltijd, 
daarna de collectes bij de Paasviering en 
de Startviering en heel bijzonder werd de 
presentatie van één van onze onder-
steunde kinderen Sisa  tijdens de mis van  
zondag 15 september met een spontane 
collecte! En uiteindelijk volgde na een 

toezegging van € 800 van “Wormerland 
geeft om …..”, nog een prachtige op-
brengst tijdens de Kerstviering.  
Kortom, Wormerland gaf gul voor de kin-
deren in Ecuador. 
Mede namens mijn bestuursleden en am-
bassadeur Jan Groenhart, maar vooral 
namens de kinderen uit het dorp Ayllu 
Llakta (hoog in de bergen van Ecuador) 
bedank ik u allen heel hartelijk voor de 
geweldige financiële bijdrage die wij in to-
taal hebben mogen ontvangen. Wilt u 
meer over onze stichting weten stuur een 
mail naar ondergetekende 
(tom.krijns@ziggo.nl) of ga naar onze site: 
www.cayacama.nl. 
Ontzettend bedankt! 

Tom Krijns,  
voorzitter Caya Cama Ecuador

  

mailto:tom.krijns@ziggo.nl
http://www.cayacama.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 2 
Nr 3 
Nr 4 
Nr 5 

22 maart 
10 mei 
28 juni 
23 aug. 

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

 
 

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:  
075-6421216 
 

De Pastoraatsgroep 
 

Bedankje 
Via deze weg wil ik de parochie/drukkerij 
bedanken voor het prachtige bloemstuk 
dat ik mocht ontvangen na mijn heupope-
ratie. 
 

Ada Hooijschuur 
 
 
 
 

Gesprek bij de koffie 

Donderdag 5 maart en donderdag 2 april 
is er weer een gesprek bij de koffie. Aan-
vang 10.00 uur 

Ben Commandeur 
 

Bedankt 
Het is al weer enige tijd geleden dat ik ti j-
dens een dienst op zondagmorgen door 
Peggy, mede namens het parochieteam, 
naar voren werd geroepen. 
 

Dit vanwege het afsluiten van mijn werk-
zaamheden na plm. 16 of 17 jaar voor het 
Achterschip. 
Ik voelde mij hier verantwoordelijk voor en 
heb het altijd met veel plezier gedaan. 
Samen met mijn achterban, Agnes van 
Diepen, Gerda van Blokland en nog enke-
le dames is het altijd goed en gezellig ge-
gaan. Toch heb ik er wel moeite mee ge-
had om dit allemaal uit mijn hoofd te zet-
ten. 
Joke Weenink gaat het nu met haar team 
voortzetten en ik wens haar veel succes. 
 

An Oudejans 

 

Klaverjassen 

Elke 2e woensdagmiddag van de maand 
om 13.15 uur klaverjassen we weer in ‘t 
Achterschip en wel op 11 maart en 8 april. 
Komt allen! 

Gré en Guus 
 

Dank 

Langs deze weg willen wij de heer Wim 
Conijn bedanken voor de vele jaren dat hij 
heeft meegewerkt om te zorgen dat het 
parochieblad bij u op de mat viel.  
Op 17-jarige leeftijd (hij is nu al bijna 90 
jaar!) bezorgde hij al elke week de Sur-
sum Corda. Dat was toen het dekenale 
kerkblad. Daar kwam ook later het vereni-
gingsblad De Schakel bij. 
Toen onze Maria Magdalenakerk een ei-
gen parochieblad kreeg ging hij rustig 
door met bezorgen.  
Hij werd gevraagd om de wijken in te de-
len en gaf aan de andere bezorgers de 
adreswijzigingen door. En dat alles met 
hand geschreven briefjes.  
Wim was ook invaller bij het vergaren. En 
de laatste 10 jaar zorgde hij ervoor dat 
het blad ook keurig geniet werd.  
Twee jaren geleden heeft hij zijn 2 be-
zorgwijken opgezegd omdat hij ging ver-
huizen. Nu stopt hij ook met het nieten. Bij 
het vergaren en nieten van dit exemplaar 
hebben wij hem in het zonnetje gezet.  
Gelukkig hebben wij mevrouw Henny de 
Leeuw-Sombroek bereid gevonden om 
zijn taak over te nemen. 
 

Piet van Diepen en Corrie Schavemaker  

  



20 

PM 47
e
 jaargang no.1: 19 februari – 1 april 2020 

 

I N  M E M O R I A M

 

JAN BUTTER 

 
Op 25 januari is Jan Butter op de leeftijd 
van 86 jaar rustig overleden. Jan is gebo-
ren op de Nieuweweg als oudste kind van 
negen in het gezin Butter. Hij groeide op, 
zoals ieder ander in die tijd. Ging naar 
school en werd later melkboer net zoals 
zijn ouders. Voordat de SRV wagens 
kwamen besloot Jan te stoppen. 
Hij had inmiddels via een avondopleiding 
zijn diploma zweminstructeur gehaald. Hij 
gaf eerst in de Watering les en werd ge-
vraagd om badmeester te worden in het 
nieuwe zwembad ’t Zwet in Wormer. Dat 
heeft hij gedaan van 1974 tot 1991. Vele 
kinderen - zeg maar half Wormer - hebben 
door hem het zwemdiploma uitgereikt ge-
kregen. Hij ging met vervroegd pensioen, 
maar hij verveelde zich nooit. Al op jonge 
leeftijd werd hij lid van WSV. Hij heeft ve-
le werkzaamheden verricht voor deze club 
zoals: vele bestuursfuncties, clubblad 
stencilen en rondbrengen, Jeu de boules, 
de MaandagOchtendPloeg enz. 
Hij werd erelid van WSV en werd be-
noemd tot ridder van Oranje-Nassau voor 
al zijn vrijwilligerswerk. 
Op een Dansschool ontmoette hij Lenie 
Konijn. In 1961 trouwden zij en gingen 
aan de Dorpsstraat in Wormer wonen. Ze 
werden verblijd met 3 dochters, die terug-
kijken op een mooie jeugd. De familie 
werd uitgebreid met kleinkinderen en zelfs 
een achterkleinkind. Jan was daar super 
trots op. De gezondheid van Lenie liet 
veel te wensen over. Jan deed er alles 
aan om het voor Lenie, maar ook voor 
zichzelf, dragelijk te maken. Zelfs verhui-
zen naar het Ventjagersplein hoorde 
daarbij. Na de dood van Lenie, zo’n drie 
jaar geleden, brak voor Jan een moeilijke 
tijd aan. Langzaam ging hij achteruit.  
Toen vorig jaar bij hem kanker werd ge-
constateerd, wilde hij niet verder behan-
deld worden.  
Hij is nu weer verenigd met zijn vrouw Le-
nie. Dat hij moge rusten in vrede.  
Ik sluit graag met Jan’s laatste woorden 
af: 
“Dag Iedereen”. 

Corrie Schavemaker 

 

JO HOEK-RANDSHUIZEN 

 

Jo is als jongste dochter op 27 augustus 
1932 geboren in het gezin Randshuizen. 
Ze groeide op aan de Dorpsstraat samen 
met haar 2 broers en zus. 
Na haar schooltijd werd ze verkoopster in 
de winkel van Kleij, later werkte ze op 
kantoor bij Verkade. 
In haar jonge jaren deed ze aan tafelten-
nis, handbal, toneel en dat alles gebeurde 
in en rondom het verenigingsgebouw waar 
ze Jaap Hoek leerde kennen. Wat eens 
begon als een knipperlichtrelatie, eindigde 
in een gelukkig huwelijk. 
Het gemis van kinderen in hun leven was 
verdrietig. Dat veranderde met een ver-
zoek om pleegouders te worden waardoor 
Bert in hun leven kwam. Met de komst van 
Rody werden Jaap en Jo de trotse ouders 
van een dochter. En later mochten ze ook 
nog de trotse opa en oma worden van Tim 
en Anouk. 
Jo was actief betrokken bij veel dingen: bij 
WSV (achter de bar, schoonmaken), bij de 
Jozefschool, collectes lopen, Tafeltje-
dekje-maaltijden rondbrengen en het roos-
ter daarvan maken. 
Ze heeft zich ingezet voor onze parochie 
eerst samen met pastoor Tuin, ze was be-
trokken bij de start van de woorddienst-
groep, ze was lectrice en actief betrokken 
bij veel dingen.  
Ze was taai en toen ze last had van een 
lekkende hartklep werd deze vervangen. 
Later kreeg ze nog een tweede nieuwe 
hartklep.  
Het verongelukken van haar zus Agaath 
was een moeilijke tijd voor Jo.  
Helaas werd Jaap ziek en hij overleed uit-
eindelijk in 2014. Jo moest vanwege haar 
zwakker wordende hart de laatste jaren 
rustiger leren leven, dat viel wel eens niet 
mee. 
 
En dan op 2 februari 2020 is het ineens 
afgelopen. We dachten deze Randshuizen 
gaat voorlopig door, maar nee ook voor Jo 
was daar het einde van een mooi lang le-
ven.  
Rust zacht.  

Ellie Hoek-Nooij  
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R O O S T E R S  

Februari 
Zondag 23 febr.   10.00 uur   Caeciliakoor 
8ste zondag door het jaar 
 
 
 
Eucharistieviering 
Voorganger: Kapelaan N. Kerssens 
 
 
 
Deurcollecte: Kosten verwarming 

Dick Rozemeijer 
Corrie Binken-Mak 
Jaap en Carla de Vos 
Piet Heijnen en overleden familieleden 
Piet Kleij 
Jo Selie-Van Seumeren 
Piet Sombroek 
Zita Bentvelzen-Dopstra 
Ouders Bentvelzen-Mijnen 
Netty Sjouw-Peters 
Theo Hooft 
Voor het slagen van een operatie 

Dinsdag 25 febr.   Torenerf   16.30 uur 
Voorganger: Ellen Kok 

 

Woensdag 26 febr.   16.00 uur 
Aswoensdag 

Voorganger: kapelaan N. Kerssens 

 

 

Maart 
Zondag 1 maart   10.00 uur   Samenzang 
1ste zondag veertigdagentijd 
 
Familieviering 
 
Woord- en communieviering 
Voorganger: Pastor M. Bruijns 
 
 
Deurcollecte: Start Vastenactie 

Kees Al 
Cees van Diepen  
Cas van ’t Hoff 
Jan Willem Steensma 
Ouders Willems ouders Martens 
Lenie Butter-Konijn 
Hans Beenen 
Harry Hanou  
Jopie Klappe-Tromp 
Jaap Zijp, Annie Zijp-Graas 
Steun voor het gezin 

Woensdag 4 maart   19.00 uur 
Vastenvesper 

Voorganger: de heer Cees Beumer 

 
De Wijngaard  

Zondag 8 maart   10.00 uur   All Ages 
2

de
 zondag van de veertigdagentijd 

 
 
Woord- en communieviering 
Voorganger: Diaken J. Hoekstra 
 
 
Deurcollecte 

Helena Koelemeijer-Ostheimer 
Noby Warbout-Willems 
Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes 
Dick van Dijk  
Nel Woestenbug-Korver 
Henk Mak  
Pastor Jaap Jonker 
Kees Bentvelzen  
Cees Vermeulen 
Jan Blom 
Ber Huijgen 

Dinsdag 10 maart   Torenerf   16.30 uur  
Voorganger: de heer Willem van de Berg 

 

Woensdag 11 maart   19.00 uur 
Vastenvesper 

Voorganger: Jos van Steen  

 
Maria Magdalenakerk 
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R O O S T E R S  

Maart 
Zondag 15 maart   10.00 uur   Caeciliakoor 
3

de
 zondag van de veertigdagentijd 

 
 
Woord- en communieviering 
Voorganger: Pastor K. Schuurmans  
 
 
Deurcollecte 

Jaardienst Theo Hooft  
Overleden ouders Neeft-Westra en Wim 
Jaap en Carla de Vos 
Gerhard Holtman 
Piet Kleij 
Hans Beenen 
Barend Blom 
Jaap Hoek, Jo Hoek-Randshuizen 
Zita Bentvelzen-Dopstra 
Ouders Bentvelzen-Mijnen 
Netty Sjouw-Peters  

Woensdag 18 maart   19.00 uur 
Vastenvesper 

Voorganger: Jannie Nijwening  

 
Doopsgezinde vermaning  

Zondag 22 maart   10.00 uur   Caeciliakoor 
4

de 
zondag van de veertigdagentijd 

 
 
Eucharistieviering 
Voorganger: Kapelaan N. Kerssens 
 
Deurcollecte: 

Margaretha Leliveld 
Piet Heijnen en overleden familieleden 
Jo Selie-Van Seumeren 
Ria Meijer-Zuidinga 
Jan Butter, Lenie Butter-Konijn 
Jan Kroon 
Afra Klitsie-de Leeuw 

Dinsdag 24 Maart   Torenerf   16.30 uur 
Voorganger: mevrouw Trees Walta 

 

Woensdag 25 maart   1900 uur  
Vastenvesper 

voorganger: Bart Vijfwinkel  

 
Nieuwe kerk 

Zondag 29 maart   10.00 uur   All Ages 
5

de
 zondag van de veertigdagentijd 

 
 
Viering onder leiding van een parochiaan  
De heer Ben Commandeur 
 
 
Deurcollecte 

Cor van Diepen 
Gerard van der Pal 
Henk Cornelissen 
Ouders Boerlage-Piet 
Jan en Gré Konijn-Boerlage 
Ben Schipper 
Ria Bank-Conijn 
Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes 
Piet Sombroek 
Dick van Dijk 
Pastor Jaap Jonker 
Nel Woestenbug-Korver 
Henk Mak 
Kees Bentvelzen  

April 
Woensdag 1 april   19.00 uur 
Vastenvesper 

Voorganger: Ben de Boer 

 
Jisperkerk  

Zondag 5 april   10.00 uur   Gezinsviering 
Palmzondag - familieviering 
 
Woord- en communieviering 
voorganger: Pastor R. Casalod 
 
Deurcollecte: 

Cas van t’ Hoff 
Ouders Willems, ouders Martens 
Jan van Steen 
Hans Beenen 
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R O O S T E R S  

 

Datum Kosters Lezers en lezeressen Koffie-schenkers 

23 feb K. Bank, 0652408011 Piet Kramer T. Heine en T. de Best 

Wo. 
26 feb 
16.00 u 

C van Vliet, 642 5539 
 

Aswoensdag 

  

1 mrt G. Konijn, 642 6212 Rob Berkhout C. Korver en I. Korver 

8 mrt P. Kramer, 642 7234 Willy Klijn Truus Joosten en Ria 
Hooft 

15 mrt C van Vliet, 642 5539 Trees Walta R. Noom en J. Vreeswijk 

22 mrt P. van Diepen, 642 1282 Frans Hofstra L. Konijn en J. Bank 

29 mrt G. Konijn, 642 6212 Anita Heijnen G. Bijvoet en  L. Graas 

5 apr 
palm-
zondag 

K. Bank, 0652408011   

 

Palmzondag 

Kirsten Vredevoort T. Heine en T. de Best 

 

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

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

Kerkwerk(st)ers 
 

Groep A: Do. 12 maart, 13.30 uur 
Corrie Schavemaker 
Henny van Druten 
Tiny van Vliet 
Cor Bijvoet  
Jaap Conijn  
Tineke Schuitemaker  
Ina van Kleef 
 
Groep B: Do. 12 maart, 13.30 uur 
Frans Dijkstra 
Hetty Dijkstra 
Suze Korver 
Erica Feenstra 
Jan Selie 
Wil Keijer 
Jaap Braan 
Dea Schoenmaker 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Bloemschiksters 
21 febr T. v. Haaster en T. Koelemeijer 

28 febr Marja Hooijschuur en T. Heine  

6 mrt  An Oudejans  

13 mrt Agnes v. Diepen  

20 mrt T.v. Haaster en T. Koelemeijer  

27 mrt Marja Hooijschuur en T. Heine  

3 april An Oudejans  

 

 

  

mailto:ham.de.metter@gmail.com
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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  
 

Zo 23 feb Mw. A. Oudejans 6423388 

Wo 26 feb aswoensdag 16.00u E. de Metter: ook mw. Rozemeijer. 6423700 
Zo 1 maart Mw. L. Hazes 06-27266292 

Zo 8 maart Mw. F. Kramer 6427234 

Zo 15 maart Mw. T. de Best  6427270 

Zo 22 maart Mw. A. Oudejans 6423388 

Zo 29 maart Mw. L. Hazes 06-27266292 

Zo 5 apr. palmpasen Mw. B. vd Berk 6421417 

 
mw. B. Willems (6423281),  
mw. Steensma-Heijne (6423338, beiden in hal Torenerf  
Mevr. J. Witteveen (6421558)  Dorpsstraat 169 
 

Zo 23 feb Dhr. H. Kleij 06-51348236 

Wo 26 feb aswoensdag 16.00u Dhr. F. Hofstra 6423557 
Zo 1 maart Dhr. F. Hofstra 6423557 

Zo 8 maart Mw. I.van Kleef 6425259 

Zo 15 maart Mw. K. Vredevoort 06-13393436 

Zo 22 maart Dhr. F. Hofstra 6423557 

Zo 29 maart Mw. T. Strootman 06-51914835 

Zo 5 apr. palmpasen Dhr. H. Kleij 06-51348236 

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

Zo 23 feb Mw. P. Tuijn 0610875339 

Wo 26 feb aswoensdag 16.00u E. de Metter voor mw. Rozemeijer 6423700 
Zo 1 maart Mw. M. van Zanten 6424325 

Zo 8 maart Dhr. G. Kristians 6423408 

Zo 15 maart Dhr. A. Korver 6424982 

Zo 22 maart Mw. P. Tuijn 0610875339 

Zo 29 maart Mw. J. Vermeulen 6421573 

Zo 5 apr. palmpasen Mw. M. van Zanten 6424325 

 

Gezocht: Rollators! 

Als coördinator van het weekendvervoer 
weet ik dat er onder ons parochianen 
zijn die een steuntje met lopen fijn vin-
den. 
De rollator van thuis kan soms, i.v.m. 
vervoer, niet altijd mee naar de kerk. 
Het zou fijn zijn als we in de garderobe 
van de kerk 2 rollators hebben staan 
voor algemeen gebruik.  
 
 
 
 

Vandaar mijn oproep: 
Wie heeft er nog een rollator staan die 
niet meer gebruikt wordt en zou deze 
aan de kerk willen schenken? 
Ik kom hem graag bij u ophalen.  
 
Alvast vriendelijk dank!! 
 

Florensia Kramer 
642 7234 

 
 

  



25 

PM 47
e
 jaargang no.1: 19 februari – 1 april 2020 

 

V E E L  G E S T E L D E  V R A G E N  O V E R  D E  V E E R T I G D A G E N T I J D  

 
De veertigdagentijd is de periode vóór Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezin-
ning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, 
dichtbij en ver weg. 

WANNEER VALT DE VEERTIGDAGENTIJD IN 2020? 

De veertigdagentijd loopt in 2020 van Aswoensdag 26 februari tot en met zaterdag 11 april. 
Op zondag 12 april is het Pasen. 
 

WAAROM DUURT DE VEERTIGDAGENTIJD 46 DAGEN? 

De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze periode vallen. De zon-
dag is de dag van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag. En op een feestdag 
wordt niet gevast. 
 

WAAR KOMEN DIE VEERTIG DAGEN VANDAAN? 

In de Bijbel is veertig een belangrijk getal. Jezus was bijvoorbeeld veert ig dagen in de 
woestijn om te vasten en te bidden. En veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn 
voordat zij in het beloofde land aankwamen. Het is een getal dat duidt op voorbereiding en 
overgang. 
 

WAAROM VASTEN MENSEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD? 

Iedereen die vast heeft daar zijn eigen redenen en eigen manier voor. Door bijvoorbeeld 
niet te snoepen of geen alcohol te drinken sta je stil bij de overvloed die wij hebben. So m-
mige mensen kijken geen tv of gebruiken geen social media. Je houdt dan tijd over : om te 
bidden, na te denken over je geloof of om iets te doen voor een ander.  
 

WAT IS ASWOENSDAG? 

Aswoensdag is van oorsprong een rooms-katholieke traditie. Tijdens de kerkdienst worden 
de groene takjes van Palmpasen van vorig jaar verbrand. Met de as tek ent de priester een 
kruisje op het hoofd van de mensen. En hij zegt: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’. 
Deze woorden benadrukken de vergankelijkheid van het aardse leven. De vorm van het 
kruis wijst op het eeuwige leven. Steeds meer protestantse gemeentes hebben ook een as-
woensdagviering. 
 

WAT IS DE GOEDE WEEK? 

De Goede Week is de week voor Pasen en begint met Palmzondag. Op deze zondag wordt 
vaak het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem gelezen. Op Witte Donderdag vi e-
ren veel gemeentes het avondmaal, net als Jezus deed met Zijn leerlingen. Op Goede Vri j-
dag herdenken we dat Jezus aan het kruis is gestorven. Na Stille Zaterdag volgt dan op 

zondag het feest van de opstanding van Jezus: Pasen. 
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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. Marian Duijn-de Boer, 
Dorpsstraat 310,  6421581 
: j.m.duijn@quicknet.nl 
 

Maria Magdalenakoor:   
mw. Bep van Overbeek-de Leeuw,  
Oosteinde 61,  6421324 
 

Kosters:  
dhr. Paul Kramer,  6427234 
 

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

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

Communiekatechese:  
mw. Kirsten Vredevoort-van Putten,  
 06-13393436, 
: 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 (woensdagmor-
gen): 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 
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VAN  DIJK 
 

TRUST & KNOWLEDGE 
 

Uw vertrouwde opticien in Wormer 
 

 

 

FOODMASTER 

CAFETARIA MARKTZICHT 

Krommenieërweg 44 

1521 HK  Wormerveer 

Tel. 075 6408904 

7 dagen van de week open tot 22.00 uur! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 STAAL, R.V.S. EN        Industrieterrein Westerveer 
   ALUMINIUMBEWERKING   Veerdijk 2, 1531 MS Wormer 

APPARATENBOUW        Postbus 135, 1530 AC Wormer 

REPARATIE EN         tel. 075 628 08 91 

  ONDERHOUD                      fax 075 628 56  16 

LEIDING- EN                           info@conijnmetaalbewerking.nl 

   INSTALLATIEWERK             www.conijnmetaalbewerking.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Weer 82C, ZAANDAM 075 – 617 10 51 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 

http://www.conijnmetaalbewerking.nl/


 

 

 

 

Plaats hier uw advertentie! 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hier kan uw advertentie staan!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cornelissen 

bestratingen 

Wormer 

Papiermakerstraat 10 

1531 NA Wormer 

Tel.  (075) 642 31 90 

Fax  (075) 642 14 58 

Autotelefoon  06-53130397 

 

Voor uw sierstraatwerk, beschoeiing en riolering 

 

 

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 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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/

