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In deze nieuwsbrief  

 

• Paaskaars 

• Overleden binnen de parochie 

• Uitvaarten in coronatijd 

• Hoe blijven wij als parochianen verbonden in deze tijd?  

• Het luiden van de klokken, ook met Koningsdag 

• Koninklijke onderscheiding voor Ina van Kleef 

Paaskaars 

De Paastijd is alweer een paar weken geleden. Dit jaar hebben wij de Goede 

Week en Pasen op een bijzondere maar naar wij hopen toch goede manier 

beleefd en gevierd. Het speciale Paastijdboekje dat u bij de vorige PM van het 

Parochieteam heeft ontvangen is door veel mensen zeer gewaardeerd en dat is 



fijn. 

Eén aspect van Pasen dat wij gemist hebben is het aansteken van de 

paaskaars: gebracht door het donker wordt hij na het onderdompelen in het 

Heilige Water en het aansteken met het licht tot een baken van hoop voor ons 

allen. Het is fijn om te weten dat dit jaar de paaskaars is gezegend door 

kapelaan Nico Kerssens en daarna is ontstoken. Hierbij enkele foto’s. 

Wij hebben dus een gewijde paaskaars die komende zondagen tot en met 

Pinksteren zal branden. 

   

 

Overledenen binnen de parochie  

20 april 

In de leeftijd van 89 jaar is in Wormer dhr. Joannes Gerardus Vos 

(Jan)  overleden. 

Jan was weduwnaar van Immetje Vos-Grandiek en woonde de laatste 1,5 jaar 

in Torenerf. 

Zaterdag 25 april is de afscheidsplechtigheid in de aula van het crematorium in 

Zaandam. 



  

17 april 

Dhr. Bert de Leeuw is in de leeftijd van 74 jaar overleden. Op 23 april is hij na 

een mooie viering door zijn 4 zussen en andere familieleden bij zijn ouders 

begraven op de Algemene Begraafplaats in Wormer. 

  

11 april 

Mevr. Tilly Strobbe is in de leeftijd van 87 jaar overleden. Mevr. Strobbe was 

ongehuwd. 

Zij woonde  de laatste 3 jaar van haar leven in Torenerf op kamer 231. 

  

9 april 

Onze parochiaan Antonius Adrianus Vermeulen (Toon) is in de leeftijd van 91 

jaar in het ZMC te Zaandam overleden. In besloten kring heeft de familie op 15 

april in onze kerk afscheid genomen en is Toon daarna begeleid naar zijn 

laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats in Wormer. 

  

29 maart  

Onze oud-parochiaan dhr. Jacques Koot  is in de leeftijd van 84 jaar te 

Dedemsvaart overleden. 

Hij bleef onze parochie altijd volgen via de PM die hij toegestuurd kreeg. Zijn 

gebedsdienst vond plaats op 2 april in de St. Vitus kerk. Daarna werd hij op de 

begraafplaats herenigd met zijn vrouw Lia die 8 maanden eerder was 

overleden. 

 

27 maart 

Onze parochiaan dhr. Wan Salomons is in de leeftijd van 78 jaar overleden. 

 

Uitvaarten in Coronatijd 

We ontkomen er helaas niet aan: ook en juist in deze tijd komen er mensen te 

overlijden en vinden er uitvaarten plaats, die uiteraard zo waardig mogelijk 

moeten verlopen en zo een steun kunnen zijn voor de nabestaanden. Dit is 



voor vele parochies een enorme uitdaging: immers, er worden door de ontstane 

situatie vele eisen gesteld die haaks staan op het houden van een mooie, 

warme en gedenkwaardige plechtigheid. 

Denk maar aan het feit dat er maar 30 mensen bijeen mogen komen, die het 

liefst 1 ½ meter van elkaar verwijderd moeten blijven. Niet een fijne manier om 

je verdriet met elkaar te delen. Ook de veiligheid van onze vrijwilligers is een 

belangrijk punt en tevens die van alle andere mensen die in de kerk komen. Wij 

als parochieteam hebben hier in meerdere vergaderingen (op afstand) en 

tijdens veel mail- en appverkeer over nagedacht en zijn met nog een aantal 

insiders gekomen tot een draaiboek dat een ieder handvatten kan geven die bij 

een uitvaart is betrokken. Uiteraard is dit geen vaststaand iets, zodra er 

maatregelen veranderd of versoepeld worden zullen wij die zo snel mogelijk 

doorvoeren in het draaiboek. Maar het is goed dat we een houvast hebben 

waar voor iedereen duidelijk in staat wat wel mag en wat niet, wat wel kan en 

wat niet. Veiligheid voor allen is hier de belangrijkste drijfveer. 

 

Via de link is het draaiboek in te zien. 

 

Hoe blijven wij als parochianen verbonden in deze tijd?  

Wij, parochianen van de Maria Magdalena voelen ons thuis in de Wormer 

kerkgemeenschap. 

Het is goed dit te zijn, maar juist nu is het belangrijk om de onderlinge 

communicatie goed te houden. 

Nu wij de weekendvieringen, het koffiedrinken na afloop en de wekelijkse 

activiteiten in de diverse groepen nog geruime tijd moeten missen is het van 

belang dat we het onderling contact blijven onderhouden, ja zelfs intensiveren. 

Wel met in achtneming van de voorgeschreven regels, elkaar nog zien en 

spreken, een kaart of telefoongesprekje of desgevraagd een boodschap doen. 

Bijvoorbeeld de parochiaan die altijd bij de viering of koffiedrinken naast je zit. 

Het parochieteam stelt alles in het werk om, zonder de vieringen in de kerk, de 

beleving van de paastijd toch bij u thuis te brengen. Katholiek zijn betekent 

onder meer ook solidariteit met de medemensen die het nu moeilijker hebben. 

https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=99c019bfd7&e=fbedde8af2


Het jaarthema ‘Omzien naar de ander’ kan elke dag in onze gemeenschap in 

praktijk gebracht worden. 

Geen contacten? De pastoraatsgroep is telefonisch bereikbaar op 075-

6421216. 

  

Het luiden van de klokken 

U heeft het inmiddels al meerdere keren gehoord: iedere woensdagavond van 

19.00 uur tot 19.15 uur worden in onze kerk de klokken geluid. En niet alleen in 

onze kerk: ook de klokken van de Nieuwe Kerk zijn dan te horen in een 

samenspel om in deze tijd te laten horen dat we er voor elkaar willen zijn, dat 

we aan elkaar denken, dat we elkaar willen troosten en dat we onze waardering 

willen uiten voor alle mensen die iedere dag weer hard werken om iedereen die 

lijdt onder of aan het virus te helpen om te overleven. Ook op Eerste Paasdag 

hebben we de klokken om 10.00 uur een kwartier laten luiden: de boodschap 

dat de Heer is opgestaan en dat de dood het einde niet is. 

Het Parochieteam heeft besloten om mee te doen met de actie van de 

Oranjeverenigingen om op Koningsdag om van 9.45-10.00 u de klokken te 

luiden als teken van verbinding tussen vreugde en verdriet. 

 

Koninklijk lintje voor Ina van Kleef 

Op 24 april is onze nieuwe burgemeester bij Ina van Kleef langs geweest om 

haar te vertellen dat ze een Koninklijke Onderscheiding zal krijgen. Dit alles is 

gebeurd op 1,5 m afstand. De uitreiking heeft dus niet daadwerkelijk kunnen 

plaatsvinden. Er wordt gezocht naar één landelijk moment waarop dit alsnog 

feestelijk kan gebeuren. Wanneer dat is, is natuurlijk afhankelijk van het verloop 

van het coronavirus. Een uitgebreider verslag volgt in de PM. Wij zijn als 

parochie enorm trots op Ina en vinden het zeer verdiend! 

 



 

 

Foto gemaakt door Ronald Goedheer 

 

Tot zover de laatste berichten van onze parochie. Wij weten allemaal dat dit 

een moeilijke tijd is om iedereen op de hoogte te brengen en te houden van 

hetgeen er allemaal speelt. 

Wij als parochieteam doen ons uiterste best om iedereen zoveel als mogelijk te 

informeren en de parochie als een warme gemeenschap bij elkaar te houden. 

Ook u kunt daar uw steentje aan bijdragen zoals reeds genoemd in het stukje 

“Hoe blijven wij als parochianen verbonden in deze tijd?”. Laten wij 

allemaal blijven omzien naar de ander, zodat we elkaar na de lock-down weer 

mogen begroeten in onze Maria Magdalena Kerk. 

  

Veel groeten namens het Parochieteam van Annelies Mol en Ellen Meijer. 

 

 

  

Stukje geschiedenis 

Van Arnold en Gre Floore ontving de redactie onderstaand krantenartikel uit De 

Tijd van 5 februari 1937. Het vertelt ons meer over de herkomst en de leeftijd 

en de waarde van ons Mariabeeld. 

De afbeelding wordt vergroot als u er op klikt. 



 

 

 
 

  

  

 

https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=af6bd3134f&e=fbedde8af2


 

Stuur deze email door... 

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

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

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

 
 

 

  

 

    

 

  

 

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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