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Mei, de maand van gedenken en vieren

Op tv hebben we de verstilde en indrukwekkende beelden gezien van 75 jaar
vrijheid. In de zondagse liturgie zouden we er uitgebreid aandacht aan hebben
besteed. Met koffie en wat lekkers in het Achterschip om na te praten,
ervaringen te delen en te luisteren naar elkaar.
Nu, in 2020, stellen we -voor elkaars gezondheid- zélf grenzen aan onze
vrijheid. Een akelige beperking waarin we elkaar niet kunnen opzoeken, een
knuffel missen, hoogstens op afstand een zwaai of een handkus. Veel stil
verdriet. Wij bidden voor hernieuwde vrijheid en een spoedig samenzijn.

Mei, de maand van moederdag
Wij gunnen alle moeders op zondag 10 mei een
welverdiende mooie dag.
En uit een viering van enkele jaren geleden bidden we:
“Levende God, op deze tweede zondag in mei bidden
wij voor alle vrouwen -met en zonder kinderen-, voor
hun warmte, energie en zorg waarmee ze gestalte
geven aan een leefbare samenleving; dat zij een baken
van licht zijn waarop anderen zich kunnen
oriënteren...”

Klokluiden
Vanaf half maart tot eind april heeft u op
woensdagavond een kwartier lang de klokken van onze
kerk en omringende kerken horen luiden. Zo ook op
Koningsdag en afgelopen dinsdag 5 mei.
Dit gebeurt in onze kerk nog met de hand. Kevin Bank,
o.a. koster van onze parochie, heeft zich al die
woensdagen letterlijk in het zweet gewerkt om te
voldoen aan de oproep van de Raad van Kerken. Klik

hier voor een filmpje.
Wij willen hem hierbij hartelijk danken daarvoor!

Regels bij kerkbezoek
Zoals u weet is de kerk open op zondagen van 10.00 tot 10.30 u voor
persoonlijk gebed en een kaarsje aansteken, zolang de coronamaatregelen
gelden. Aan de toeloop merken we dat hier behoefte aan is.
Wij respecteren de richtlijnen van het RIVM en de overheid en dat betekent
vooralsnog dat er niet meer dan 3 personen tegelijkertijd in de kerk aanwezig
kunnen zijn.
Wij vragen u om ons te helpen dit mogelijk te maken en de aanwijzingen van
de aanwezige gastvrouw of -heer op te volgen.
RIVM: Houd 1,5 meter afstand van anderen
Rijksoverheid: beperk het bezoek tot maximaal 3 mensen. Houd altijd 1,5 meter
afstand.

Persconferentie over Coronamaatregelen
Op 6 mei j.l. heeft de overheid via een persconferentie een hoopvolle
boodschap gebracht, nl. versoepeling van een aantal corona-maatregelen. Mits
er geen terugslag komt, is het wellicht mogelijk dat de kerken per 1 juli open
mogen voor maximaal 100 personen. Binnenkort zal het Parochieteam
bespreken hoe, wanneer en met welke maatregelen we dit kunnen organiseren
voor reguliere vieringen. Wij zullen de door de bisschoppen aangekondigde
mededelingen over een aangepast corona-beleid op de voet volgen. We
houden u hiervan op de hoogte.

Vieringen on-line??
Veel kerken zetten vieringen op de website. OC Liturgie inventariseert

momenteel welke mogelijkheden er binnen onze MM-parochie zijn. Er zijn
ideeën over hoe zo’n digitale MM-viering eruit kan zien, maar de uitvoering
vraagt om specifieke technische vaardigheden en kwaliteiten. Zodra we meer
weten, wordt u op de hoogte gebracht.

Aanstaande PM
In de komende PM zult u 2 bijlagen aantreffen. We hopen dat u het waardeert
en er troost en kracht uit kan putten.

Collectemandje
Zolang wij als parochiaan de kerk
niet kunnen bezoeken, mist
onze parochie de noodzakelijke
bijdragen voor de parochie in het
collectemandje. Sommige
parochianen maken via de bank hun
normale bijdrage over, waarvoor
hartelijk dank!
Onze penningmeester vraagt u om, juist in deze tijd, onze parochie financieel te
blijven ondersteunen. Zodat we na deze coronatijd onze mooie Maria
Magdalenakerk kunnen blijven gebruiken om te vieren, te rouwen en elkaar te
ontmoeten.
Blijf uw bijdrage de komende maanden daarom overmaken op:
NL68 INGB 000.19.75.365 t.n.v. RK Kerkbestuur Algemene Kerkbijdragen te
Wormer. Hartelijk dank!

Het Parochieteam wenst u alle goeds, een mooie meimaand met lenteweer en
voorjaarsgeluiden, en af en toe een vrolijkstemmende verrassing.
Houd moed en blijf gezond!

Namens het Parochieteam
Ellen Meijer

Voedselbank
In de vorige Nieuwsbrief heeft Caritas aandacht gevraagd voor het goede werk
van de Voedselbank. In plaats van etenswaren hebben wij u toen gevraagd om
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.
Tot op heden heeft dit € 815, -- opgebracht. De penningmeester van IPCI
Zaanstreek heeft dit “naar boven afgerond” tot € 1.000,-- en alvast
overgemaakt naar de Voedselbank. Bent u deze oproep helemaal vergeten?
Geeft niet! U krijgt hierbij van ons een herinnering. U kunt uw gift storten op
rekening NL79 TRIO 0198107439 ten name van IPCI Zaanstreek, onder
vermelding van AKTIE VOEDSELBANK.
Hartelijk dank!
Mede namens het bestuur en alle vrijwilligers van onze Caritas.

Woensdagochtendploeg
Na de lange winterperiode met veel binnenklusjes konden we eindelijk weer
aandacht besteden aan het buitenwerk. Het reinigen van de voorzetramen
werd weer gestart. Deze keer moest er veel op de rolsteiger gewerkt worden.
Aanvankelijk leek dit lekker op te schieten, met de westelijke kant die nu

helemaal schoon is. De voorkant van de kerkramen ( zuidkant ) kon echter niet
onderhanden genomen worden door de uitbraak van het C virus waardoor de
werkzaamheden kwamen stil te liggen.Jammer, want we hadden net het
"gangetje" er in. Wat de groenvoorziening betreft, het kerkhof heeft een
grondige opknapbeurt gekregen Bij de taluds is gras ingezaaid wat het
onderhoud aanzienlijk makkelijker maakt. Het lage struikgewas is weggehaald
waardoor het zicht op het kerkhof is verbeterd. Dit alles wordt gedaan door een
kleine ploeg met veel elan en op gepaste afstand van elkaar natuurlijk. Voor de
rest van de werkers is het hopen op betere tijden want er is genoeg te doen in
en om onze kerk.

Kopij Nieuwsbrief
Heeft u kopij voor onze nieuwsbrief, dan zien wij die graag tegemoet. Op dit
moment brengen wij de Nieuwsbrief iedere 2 weken uit vanwege de
Coronacrisis. Maar natuurlijk kunnen parochianen en werkgroepen die iets te
melden hebben of met ons willen delen hiervoor kopij aanleveren. Dat hoeft
natuurlijk niet Corona gerelateerd te zijn. De volgende nieuwsbrief wordt in het
weekend van 24 mei verstuurd. U kunt u kopij sturen
naar nieuwsbriefmmwormer@gmail.com

