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Vieringen online
Beste parochiaan,
Zoals in de vorige Nieuwsbrief is gemeld zal zondag 31 mei de
Pinksterviering vanuit onze Maria Magdalenakerk worden verzorgd.
Ben Commandeur leidt de viering, Mieke Niekus uit de Jozefkerk verzorgt de
overweging.
Ineke Hendriks is lector en Serge Makarchev verzorgt de muzikale omlijsting.

De viering zal in het teken staan van het ontvangen van de
Heilige Geest.
Geest van licht en vuur, wind en storm. Waarin aangemoedigd
wordt om niet te blijven staan, maar ook juist in deze tijd met
nieuwe inspiratie, kracht en licht. de wereld in te gaan.
Bij deze viering zal ook gebruik worden gemaakt van het boekje voor

Hemelvaart en Pinksteren, dat bij de PM is bezorgd.
U kunt de viering vanaf zondagmorgen volgen via deze link:
http://www.mariamagdalenawormer.nl/video-pagina/
Het parochieteam wenst u een mooie Pinksterviering.

Het collectemandje
Met de vele inspanningen in onze parochie zoals het uitbrengen van de PM,
het extra boekje, de nieuwe videovieringen, en natuurlijk de vaste lasten, blijft,
om de kosten te dekken, ook het collectemandje steevast langskomen. U wordt
gevraagd om ook via elektronische weg ons te blijven steunen door wat
normaal in de collecte wordt gegeven tijdens de vieringen, aan onze
penningmeester over te maken.
Blijf dus uw bijdrage aan onze parochie de komende maanden overmaken op:
NL68 INGB 000.19.75.365 t.n.v. RK Kerkbestuur Algemene Kerkbijdragen
te Wormer

Uw mening gevraagd!
De afgelopen drie zondagen heeft u via een link in de nieuwsbrief drie online
vieringen kunnen volgen:
1. De Jozefparochie met voorganger pastor Wil Waardijk dd. 17 mei
2. Onze eigen parochie met voorganger pastor Kiki Kint dd. 24 mei
3. Onze eigen parochie, een Pinksterviering, met overweging van mw.
Mieke Niekus dd. 31 mei
Online vieringen zijn in deze barre tijd in vele parochies om ons heen ontstaan
omdat we al weken geen fysieke vieringen in een kerkgebouw mogen houden.
Om toch een soort van onderling contact te bewerkstelligen en de

saamhorigheid en de hechte band in onze parochiegemeenschap proberen te
behouden, maar ook geestelijk voedsel aan u te bieden, hebben een aantal
vrijwilligers in onze parochie de moed en de kracht gehad om een online viering
gestalte te geven. Dat is echt een compliment waard want waar doen zij het
voor? Voor u, natuurlijk! Maar wordt het ook zo gewaardeerd dat we met online
vieringen verder kunnen/willen gaan? Want pas per 1 juli mogen we met 100
mensen een viering in de kerk houden, mits alles goed gaat in het land. En
daarom vragen wij uw hulp om vooral eerlijke en opbouwende reactie te geven.
Want daar kunnen we wat mee...
Wij hopen dat u de online vieringen heeft gezien en vragen u om ons via een
mailtje antwoord te geven op onderstaande vragen. Uw antwoorden kunnen wij
gebruiken in onze evaluatie om wel/niet door te gaan met online vieringen
vanuit onze eigen kerk of mee te liften met vieringen van omliggende
parochies.
•

Welke genoemde vieringen heeft u gezien?

•

Voldeed de online viering aan een/uw behoefte?

•

Wat vond u van de kwaliteit van beeld en geluid?

•

De lengte van de fragmenten en het totaal?

•

Wat vond u van de gekozen lezingen en liederen?

•

De uitvoering door pianist/organist?

•

Hoe heeft u de overwegingen ervaren?

•

Heeft u iets gemist of vond u iets overbodig?

•

Vindt u het een goede zaak om wel/niet door te gaan met online
vieringen?

•

Heeft u ook andere vieringen via internet gezien, zo ja welke?

•

Heeft u nog tips voor ons?

Stuur uw reactie liefst per omgaande doch uiterlijk vóór 4 juni 2020 naar:
secretaris@mariamagdalenawormer.nl
Wilt u het liever mondeling doorgeven, dan kunt u ons ook bellen en uw
antwoorden doorgeven aan één van ons. Onze telefoonnummers vindt u in de
kaft van de PM.

Wij hopen op vele reacties want uw stem zorgt ervoor dat we samen de koers
bepalen in deze veranderde tijd op weg naar het nieuwe normaal.
Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Het parochieteam

Overleden binnen de parochie
Op 22 mei is Benjamin Greven Padilla in Wormer overleden, slechts 6
maanden oud.
Afgelopen woensdag 27 mei is in besloten kring de uitvaart geweest.

Een oproep
Beste parochiaan,
Ik, Gre Floore, maak mondkapjes. Deze kunt u bij mij bestellen en of ophalen.
Ik maak ze van oude overhemden. Effen en of bewerkt. U mag er een vrijwillige
bijdrage voor geven.
De opbrengst is voor de voedselbank. Ook mag u zelf stof aanleveren waar ik
ze dan van maak. Mijn telefoonnr. Is 075-6424591. Mocht u in uw naaidoos nog
elastiek vinden, dan kan ik dat ook gebruiken voor de kapjes. Dit mag
eventueel in de brievenbus van Kokerstraat 75, in Wormer.

Alvast bedankt, ook namens de voedselbank.

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

