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In deze nieuwsbrief  

-    Oud-deken Ton Cassee overleden. 

-    Nieuws over overleden parochianen. 

-    Hoe blijven wij als parochianen verbonden in deze tijd? 

-    Aandacht voor onze financiën. 

-    Informatie vanuit het bisdom. 

 

Aandacht voor de gevolgen van het voorlopig gesloten 

blijven van onze kerk.  

In deze Nieuwsbrief van de Maria Magdalena-parochie Wormer aandacht voor 

de gevolgen van het voorlopig gesloten blijven van onze kerk, de communicatie 

en financiën. 

 



Oud-deken Ton Cassee in Heemskerk overleden. 

In kleine kring heeft op zaterdag 4 april j,l. zijn uitvaart plaats gevonden. 

  

Maandagmorgen 30 maart is pastoor-deken Ton Cassee overleden op de 

leeftijd van 75 jaar. 

Hij is een warm mens geweest met een groot hart voor mensen in de parochie 

waar hij als herder was aangesteld, maar ook voor veel mensen in zijn steeds 

groter wordende dekenaat. Met belangstelling en betrokkenheid volgde hij de 

ontwikkelingen, was een luisterend oor, een bemoedigende collega en een 

gelovig voorganger. 

Altijd moeten werken als deken tussen aambeeld en hamer. Vele malen van 

boven en van onder gepasseerd worden en dan altijd weer blijmoedig verder 

kunnen gaan. Met Vietnamese wijsheid zei hij vaak:  ‘maar het gaat zoals het 

gaat’. Het gaf ook de bescheiden invloed aan die wij mensen hebben op veel in 

ons leven. Maar met hem vertrouwen we dat er in de wijngaard van de Heer 

altijd iemand is die ook jou kent. Dat het voor hem nu Pasen mag zijn 

geworden. Maar wij zullen hem missen. 

Pastor Matthé Bruijns 

 

Reacties op het overlijden van oud-deken Ton Cassee: 

 

Pastoor Floris Bunschoten: 

“ Wij zijn dankbaar voor wie Ton was in ons midden. Dat hij zoveel voor 

ons  voor de Kerk mocht betekenen tijdens zijn priesterschap en velen tot 

zegen is geweest.  Dat Maria onze Moeder, Lieve Vrouw van Lourdes door Ton 

zo vereerd, hem nu de deur naar de ontmoeting met Vader, Zoon en Geest 

mag openen.” 

 

Meer reacties uit onze parochie:  

“Deken Cassee , een warm mens met een groot hart. In roerige tijden van onze 

parochie konden wij een beroep op hem doen. Daar zijn wij hem dankbaar 

voor. Helaas zal het afscheid van hem in hele kleine kring plaatsvinden.” 



 

“Deken Cassee was een man die voor onze parochie de lijm was tussen ons en 

het bisdom. Hij heeft samen met burgemeester Tange bijvoorbeeld een 

plechtige bevestiging van een huwelijk gedaan: een unieke gebeurtenis.” 

 

 “Ton Cassee was een zeer aimabel en toegewijd persoon. In de moeilijke jaren 

van zijn dekenschap wist hij heel goed te verbinden en mensen gemotiveerd te 

houden. 

Ook jullie allen gecondoleerd met het verlies, want ik weet zeker dat degene 

die hem hebben gekend, het vorenstaande kunnen bevestigen. Jammer dat nu 

maar zo weinig betrokkenen afscheid kunnen van deze alom gerespecteerde 

geestelijke, die zoveel voor onze kerk en zijn mensen heeft betekend.”  

 

Nieuws over overleden parochianen 

Gebruikelijk vernemen wij dat bij de wekelijkse vieringen of bij een van de 

werkgroepen in de parochie of eerder elders in het dorp. Zolang de kerk 

gesloten is voor samenkomsten missen we deze informatie.  

Voor deze periode bestaat echter de mogelijkheid om, via het parochieteam en 

met toestemming van de familie, berichtgeving, zoals bijvoorbeeld een 

rouwkaart, te plaatsen in de eerstvolgende Nieuwsbrief. Voor informatie zie de 

binnenzijde van de PM. 

 

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

gemeenschap in praktijk gebracht worden. 

Geen contacten? Het parochieteam is telefonisch bereikbaar op 075-6421216. 

 

Aandacht voor onze financiën. 

Het mandje, de collecteschaal voor de vastenactie en Caritas. In deze tijd 

ontbeert de kerk uw broodnodige bijdrage voor het in stand houden van de kerk 

en andere noden. Met deze oproep in de Nieuwsbrief brengen wij dit onder de 

aandacht en geven u de kans uw bijdragen alsnog te geven. 

 

1. Kerk-collectes vieringen 

Nu de genomen maatregelen ook voor langere termijn gelden heeft dit voor alle 

kerkelijke instellingen grote economische gevolgen. Zo ook voor onze Maria 

Magdalena Parochie in Wormer. Het bisdom en onze penningmeester vragen u 

om juist nu onze eigen parochie financieel te blijven ondersteunen en uw 

bijdrage, wat normaal in de collecte wordt gegeven tijdens de vieringen, aan 

onze penningmeester over te maken. 

Dit kunt u de komende periode overmaken op:  

 

NL68 INGB 000.19.75.365 t.n.v. RK Kerkbestuur Algemene Kerkbijdragen te 

Wormer 

 

2.Vastenactie 

Onze vastenactie is dit jaar voor Gambia met het project ‘De Noodpot’. 

Fonds de Noodpot ondersteunt in de omgeving van Brufut in Gambia met name 

betere zorg voor moeder en kind. Speerpunt binnen het project is het 

voorkomen en behandelen van malaria en het financieren van kleine 



oogbehandelingen, waaronder staaroperaties.  Meer informatie vindt u hier. 

Met deze vastenactie zamelen we o.a. in voor grote klamboes die aan 

gezinnen worden uitgedeeld.  De kosten van zo’n klamboe is € 8 per stuk. In 

Gambia is malaria vooral voor kinderen en zwangere vrouwen de grootste 

doodsoorzaak. Wilt u ook meedoen met deze vastenactie? Maak dan extra een 

paasbijdrage over op: 

 

 NL20 INGB  069.62.38.209 t.n.v. TTM MOM te Hoorn o.v.v. Noodpot Gambia 

(klamboe)   

 

3. Voedselbank  

In deze voor veel mensen bijzondere en eenzame dagen tijdens de corona-

crisis vraagt Caritas Zaanstreek aandacht voor het werk van de Voedselbank.  

Deze keer niet om houdbaar voedsel te doneren. Dat kan alleen bij de 

Voedselbank zelf op speciaal daarvoor bestemde locaties.  Zie daarvoor de 

website van de voedselbank.  

De gezamenlijke Caritasinstellingen in de Zaanstreek doen een beroep op u 

om in plaats van etenswaren geld over te maken, zodat de Voedselbank - juist 

in deze moeilijke tijden van schaarste -  daar iets extra’s van kan kopen voor de 

vele gezinnen en personen, die wekelijks een voedselpakket mogen afhalen. 

IPCI Zaanstreek zal het totaalbedrag van uw giften verhogen met een eigen 

extra bijdrage aan de Voedselbank. Zie hier de brief van  Caritas 

Zaanstreek.  Meer informatie vindt u op de website van IPCI  

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening : 

 

NL79 TRIO 0198107439 t.n.v. IPCI Zaanstreek o.v.v.  AKTIE 

VOEDSELBANK.  

 

Boekje Goede week nu ook met liederen hoorbaar. 

Alle parochianen hebben inmiddels de nieuwe PM met bijgevoegd het Boekje 

van de Goede week ontvangen. 

Het parochieteam is trots op de vrijwilligers die in korte tijd en onder bijzondere 
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omstandigheden dit voor u hebben gerealiseerd en bezorgd. Om uw beleving, 

gedachten en verbinding met de vieringen van de Goede Week te versterken is 

op de website het boekje Goede Week MET de bijbehorende liederen 

geplaatst.  De ze kunt u hier vinden. 

 

Informatie vanuit het bisdom.  

Blad SamenKerk is nu alleen digitaal te lezen. 

De Pasen SamenKerk zal nu niet op papier verschijnen. Voor de parochianen 

is deze editie hier te lezen. 

Voor meer informatie over afgelasting van vieringen kunt u hier terecht. 

 

Tenslotte. 

Het is goed te weten dat de kerk voorlopig alle zondagochtenden een half uur 

open is (10.00-10.30 u) voor persoonlijk gebed. Op Palmzondag kunt u een 

palmtakje meenemen, de palmtakjes zijn eerder gewijd door pastor 

Kerssens. Meer informatie  is te vinden in de PM en belangrijke wijzigingen of 

actualiteit op de website. 

 

Om ook vanuit onze kerk de paasgedachte meer kenbaar te maken zal op 1e 

Paasdag om 10.00 u de klok geluid worden. 

 

Wij hopen u met deze Nieuwsbrief zoveel mogelijk te hebben bijgepraat over 

hetgeen er in onze parochie en het bisdom speelt.  Blijf gezond, pas een beetje 

op elkaar en houd onze jaarthema “omzien naar de ander” levend. 

Hopelijk tot gauw! 

 

Martin van Druten 

Lid Parochieteam 

 

4 april 2020 
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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  
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