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Vieringen on-line !  

 

Beste parochianen, 

 

Zoals in de laatste Nieuwsbrief is gemeld  heeft het parochieteam de 

mogelijkheden bekeken binnen onze parochie voor vieringen on-line. 

In overleg  is gekozen voor voorlopig een drietal zondagen met een 

on-lineviering. Per week wordt via de Nieuwsbrief  de Youtube-

link doorgegeven. Na Pinksteren vragen wij u uw bevindingen over deze 3 

Youtube-uitzendingen aan ons te mailen. In de volgende Nieuwsbrief hierover 

meer. 

 

De Videovieringen zullen uitgezonden worden op: zondag 17 mei, 24 mei en 31 

mei op Pinksteren 

 



 

Zondag 17 mei 

Voor deze week nodigen wij u uit om te kijken naar de viering die in het teken 

zal staan van Hemelvaart vanuit de Jozefkerk in Kogerveld. De voorganger is 

pastor Wil Waardijk. Marien Habich is lectrice. Het prachtige pianospel is 

verzorgd door Inga Kruma.  

De ons bekende Wil Waardijk nodigt voor deze keer ook de parochianen van 

Wormer uit om virtueel door de voordeur van de Jozef naar binnen te gaan. 

 De opnames en montage zijn door Jeroen Hoekstra verricht. 

Het thema van de viering is: Nada te turbe oftewel God is bij je. En dat is 

genoeg. Moge dit mooie thema u steun geven en inspireren. 

 

De video is te bekijken via deze link: https://youtu.be/7GovFkrMRR0  

 

Zondag 24 mei 

Zondag 24 mei is een video opname in onze Maria Magdalena kerk. Het wordt 

een woorddienst door een parochiaan en leden van de werkgroep liturgie 

en  pianospel van Serge Makarchev of orgel door Piet van der Laan. 

 

Zondag 31 mei 

Zondag 31 mei vieren we Pinksteren. Vanuit onze kerk zal de pinksterviering 

door Diaken Jeroen Hoekstra en enkele parochianen verzorgd worden. Bij deze 

viering zal ook gebruik worden gemaakt van het boekje, voor Hemelvaart en 

Pinksteren, dat bij de PM is bezorgd. 

 

Fijne zondag en een mooie week! 

 

Parochieteam Maria Magdalena Wormer 

 

https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=4f9b1bbaab&e=fbedde8af2


 

 

Wil Waardijk is de voorganger tijdens de on-line viering van zondag 17 mei die in het 

teken zal staan van Hemelvaart.  

  

  

  

 

 

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 

 

https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=45ce3f51c4&e=fbedde8af2
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https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=447cc6d097&e=fbedde8af2


 

Maria Magdalena Parochie 

Dorpsstraat 351 

1531 HJ Wormer 

075-6421216 

Secretariaat: secretaris@mariamagdalenawormer.nl  
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