P.M.
(parochiële mededelingen)

Maria Magdalena Parochie
Wormer

8 juli – 2 september 2020

Maria Magdalena Kerk - Wormer
Parochiecentrum: Dorpsstraat 351, 1531 HJ Wormer
Website: www.mariamagdalenawormer.nl
Diensten:
Zondag: 10.00 uur
Pastoraatsgroep Wormer: 6421216
Zie elders op deze pagina
Parochieteam
Zie elders op deze pagina
Pastores van de regio Zaanstreek
Matthé Bruijns, pastoraal werker
petrusvis@planet.nl,  6281208
Floris Bunschoten, pastoor  6874385
André Goedhart, pastoor  6164807
Nico Kerssens, kapelaan  06-44206738

PAROCHIETEAM
Voorzitter:
Wnd-voorzitter:
Penningmeester:

Secretariaat:

mw. Peggy Alting Siberg,
Haremakers 24,  6425977
mw. Ellen Meijer,
Hollander 34,  6421388
dhr. Cor Bijvoet,
Oosteinde 11,  6423130 /
06-14443154
vacature

Voor het regelen van een doop, huwelijk, uitvaart of
algemene zaken: 6421216
Dit telefoonnummer staat doorgeschakeld naar de
mobiele telefoon van de pastoraatsgroep.
Bij overlijden:
Barbara uitvaartvereniging:  6424836 /  6424569
B.g.g. Associatie Uitvaartverzorging:  0800-0375
Bennis Uitvaart  7676008
“het Achterschip”: 6420190
Beheer Parochiecentrum Het Achterschip:
mw. Joke Weenink-Butter 06-51570735

Lid:
Lid:
Lid:
Lid:

dhr. Martin van Druten,
Talingstraat 17, 6423269
dhr. Sander Korver,
Dorpsstraat 175,  06-53439489
mw. Annelies Mol-Rozemeijer,
 6427555
Ineke Hendriks  6425703

KERKBESTUUR PAROCHIEVERBAND ZAANSTREEK
Voorzitter:
dhr. Floris Bunschoten, deken
Vice-voorzitter:
dhr. Jeroen Hoekstra, diaken
Penningmeester:
dhr. Ton Reijns
Secretaris:
dhr. Martin Hijne
via email bereikbaar: kerkbestuur.pvz@gmail.com
PASTORAATSGROEP
Pastor:
Kerkopbouw + gemeenschapsvorming:
Katechese:
Diakonie:
Liturgie:

dhr. Matthé Bruijns, petrusvis@planet.nl, 6281208
mw. Ellie Hoek-Nooij, Haanstraat 32,  6423046
dhr. Frans Hofstra, IJsvogelstraat 14,  6423557
mw. Ina van Kleef-Conijn, Lisboa 21,  6425259
mw. Ineke Hendriks Kemphaanstraat 26,  6425703

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezorging PM:
Kopij PM:
Misintenties vermelden PM:

mw. Ans Zwemmer-Wolkers, Lisweg 305, 1511 XP Oostzaan,  6841874
mw. Jolanda Boon-Sombroek,  6425194/dhr. Hans van Rooijen,  6424047
opgeven bij mw. Ellie Hoek-Nooij, Haanstraat 32,  6423046

Contactpersoon drukkerij:

dhr. Gerard Commandeur, Koningsvarenstraat 194,  6425356

U kunt uw bijdrage o v.v. vrijwillige kerkbijdrage of bijdrage misintenties storten op:
Misintenties: INGrekening NL57 INGB 0000 0517 62 t.n.v. Par. Maria Magdalena (rk kerkbestuur) te Wormer.
Kerkbijdragen: INGrekening NL68 INGB 0001 9753 65 t.n.v. RK Kerkbestuur Algemene Kerkbijdragen te Wormer
Kopij voor de periode 2 september – 21 oktober 2020 uiterlijk 23 augustus 2020 (vóór 19.00 uur) versturen
naar het e-mail adres van de redactie: redactie.pm.mm@gmail.com
Voor vragen of info kunt u terecht bij: mw. Jolanda Boon-Sombroek,  6425194 of
dhr. Hans van Rooijen,  6424047
Let u a.u.b. op of u een ontvangstbevestiging krijgt.
Is dat niet het geval neem dan even telefonisch contact op met één van ons.
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PASTORAAL

VOORWOORD

Wandelgroepje
Wandelen is een mooie sport en een gezonde hobby. Bovendien kan het heel g ezellig zijn. Het is goed voor het lijf en voor
de geest. Je hoofd wordt weer schoon en
fris na wat kilometers op de kuierlatten. Er
bestaan heel wat clubs van wandelvrienden en -vriendinnen. Soms gewoon lopen,
soms ‘nordic walking’. Aantrekkelijke routes lopen er kris kras door ons land. Daar
zijn ook pelgrimspaden bij. De bekendste
is het ‘Pieterpad’. Deze tocht naar het graf
van de H. Petrus in Rome kun je beginnen bij Pieterburen aan de Groningse
waddenkust. De St. Pietersberg in
Zuid-Limburg is dan het meest zuidelijke punt in Nederland.
De Nijmeegse vierdaagse vindt dit
jaar geen doorgang. Geen gladiolen en
medailles. Sowieso is wandelen in
groepsverband in de afgelopen lent emaanden nauwelijks gedaan. Door de
virusepidemie kon dit eigenlijk alleen
individueel of met mensen uit hetzelfde huishouden. Of met heel veel afstand.
Maar nu kan er langzaamaan weer
meer. W el op de wandelpaden blijven, uitkijken voor tekenbeten hoorden we
op het nieuws, want die nemen elk jaar
weer toe. En oppassen voor… de wolf?
Blaren kunnen uiteraard ook nog wel eens
parten spelen. Neen, een stevige wand eling krijg je niet cadeau. Je moet eerst i nspanning leveren, om daarna echt moe
maar voldaan te zijn. En dan is er koffie.
En soms een bijzondere bestemming.
Onlangs kwam ik een heel opmerkelijk
wandelgroepje tegen. De ontmoeting met
hen zal ik niet licht vergeten. Deze pers onen hadden een fikse tocht afgelegd - dat
kon ik aan ze zien - en waren duidelijk
zoekend. ‘Zijn wij hier in de Zaanstreek?’
vroegen zij mij. ‘Jazeker’ antwoordde ik,
‘helemaal’. Ik zag hun gezichten opklaren.
‘Wij zijn op zoek naar de kerken. Hebben
zij hun deuren al weer geopend?’
De welgeteld vierentwintig heren en één
dame keken mij verwachtingsvol aan. ‘Ja
hoor’ wist ik te vertellen, ‘de parochies zijn
gelukkig inmiddels weer opengegaan na
een lange periode van de lockdown’. Een
bezorgde frons stond nu op het voorhoofd
van mijn gesprekspartners te lezen.

down’ vermoedden de wandelaars… En nu
herkende ik wie zij waren. Eén van hen
droeg er een grote bos met sleutels, de
ander liep met onder z’n arm een bijbel
doorkliefd met een zwaard, en bij een wat
oudere vriendelijke loper met grijs baardje
zag ik wat timmergereedschap uit z’n riem
steken. Ook ontging het me niet dat de
vrouwelijke wandelaarster uit haar handtas een albasten vaasje met nardusbalsem
tevoorschijn haalde om daarmee even iemand een voetverzorging te bezorgen.
Ik begreep dat ik met de patroonheiligen van onze kerken van doen
had!
Natuurlijk heb ik ze onmiddellijk
veel succes gewenst op hun expeditie. ‘Komen jullie inspecteren
of jullie parochies in de Zaanstreek
zo onderhand weer een beetje tot
leven komen?’ Ze glimlachten.
Zouden ze de looproutes op de
gangpaden in de kerken willen bekijken? De posters? De juiste hoeveelheid
desinfecterende
gel?
Maar ook de andere zaken die van
belang zijn. Niet alleen ter voorkoming van
coronabesmetting, maar ook en meer nog
in algemene zin voor een waardig en veilig
kerkzijn? W aarvoor (ook nu weer!) zoveel
vrijwilligers goede inspanningen geleverd
hebben.
Daar gingen ze, weer op pad; Magdalena
voorop, in ganzenpas, ze leek nog helemaal niet moe. In haar kielzog de nege ntien Martelaren, enthousiast pratend met
Bonifatius; Petrus en Odulphus die ook
hun tempo al wat versnelden en vervolgens als bezemwagen sloot Jozef de rij; ik
zag hem genieten van het Zaanse lan dschap en terecht. Ze riepen me nog na
benieuwd te zijn hoe ze de naar hun g enoemde gemeenschappen zouden aantreffen. En ze beloofden me een luisterend
oor te zullen lenen aan de verhalen uit
een moeilijke eenzame periode… wat
heeft coronatijd met de mensen gedaan?
‘Dan steek ik een kaarsje bij jullie op’ stamelde ik nog. Zo gingen we uit elkaar.
Gezegende zomer u allen toegewenst,

‘Dat zal wel een leegte hebben gebracht in
het leven van de kerkgangers, die lock-

deken F. Bunschoten
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R.K. PAROCHIEVERBAND ZAANSTREEK
H. Bonifatius - H. Jozef - H. Maria Magdalena - H. Maria Magdalena - HH. Martelaren
van Gorcum - H. Odulphus - H. Petrus
Contactadres: Dorpsstraat 570 1566 BZ Assendelft
E-mail: kerkbestuur.pvz@gmail.com

Samenvatting bestuursvergadering 22 juni jl.
V ERKOOP O.L.V. G EBOORTEKERK
De verkoop is nu helemaal rond. De parochie is gefuseerd met de Petrusparochie
in Krommenie. Ook de financiële afhandeling nadert z’n einde.
HH. M ARTELAREN VAN G ORCUMKERK
Er zijn goede contacten met een kandidaat
koper. De Martelarenkerk is een gemeentelijk monument, ook het interieur valt o nder de monumentstatus. Kort vóór de def initieve verkoop/overdracht moeten alle
gewijde objecten uit de kerk verwijderd
worden (denk aan altaren enzo). De vergunningaanvraag voor het verwijderen van
de objecten is nu in behandeling bij de
gemeente Zaanstad.
N IEUW LOGO
De eerste ronde om tot een nieuw logo te
komen voor ons samenwerkingsverband is
goed verlopen. Er werden drie ontwerpen
voorgelegd aan alle parochieraden, die
ook allemaal gereageerd hebben. De open aanmerkingen die zijn ingediend worden nu gebruikt om daarmee de tweede
ronde in te gaan.
V EILIGHEID
Alle parochies (behalve de Martelaren
i.v.m. de verkoop) hebben een vragenlijst
ontvangen met 7 kernvragen over de

veiligheid in en om de kerkgebouwen. Alle
antwoorden zijn nu binnen. Na de zomer
krijgt dit een vervolg.
F INANCIËN
Het heeft lang geduurd maar de financiële
afronding van de verkoop van de Onze
Lieve Vrouwe kerk in Zaandam is eindelijk
rond. Deze parochie is al enige tijd gel eden gefuseerd met de Bonifatiusparochie.
De financiële middelen zijn na aftrek van
openstaande tekorten naar de Bonifat iusparochie gevloeid.
Alle parochies hebben hiervan bericht on tvangen.
P AROCHIEZAKEN
Er is overal gewerkt aan veilig vieren in
coronatijd. Pastoor Goedhart verwoordde
dit met: Het huis is klaar.
Per 1 juli zal in al onze kerken weer worden gevierd. Hoe dat wordt geregeld staat
op de websites van de parochies. Omdat
in de meeste kerkgebouwen nu minder
kerkgangers terecht kunnen dan normaal
is besloten om in de parochiebladen het
vieringenrooster te beperken tot de eigen
parochie. Hiermee hebben eigen paroch ianen meer kans op een plaats voor de vieringen en beperken we ook de risico’s van
verspreiding bij een eventuele besmetting.
Namens het bestuur,
Marga Breed
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INGEKOMEN

Waar is God in deze dagen?
Op het hoogtepunt van de coronacrisis
hoorde je menigeen verzuchtten: ‘Kom uit
je hemel God. Als je bestaat waarom doe
je dan niks tegen dat dodelijke virus?’
In de jaren zestig van de vorige eeuw
vloog Joeri Gagarin als eerste astronaut
door de ruimte. Triomfantelijk meldde hij
over de boordradio: ‘ik ben nu zo hoog
boven de aarde, ik heb een prachtig ui tzicht, maar alles wat ik in deze hemel zie:
God in ieder geval niet!’ Een begrijpelijke
reactie voor een atheïstische communist.
Ook de triomf in zijn stem is te verklaren:
ziezo, al die domme christenen weten
voortaan dat hun godsgeloof op niets is
gebaseerd, want de hemel is leeg! Je
haalde meewarig je schouders op, want er
was niemand die verwacht had dat Gagarin in die hoge hemel God zou ontmoeten.
Het boek Genesis vertelt ons over de
schepping en scheiding van de hemel
daarboven en de aarde hier beneden.
de
Sinds Copernicus (16 eeuw) en Galileï
de
(17 eeuw) weten wij dat dat poëtische
beeld niet klopt met de fysische werkelij kheid. Toch kijken wij nog altijd omhoog als
we naar de hemel wijzen. En als we over
de onderwereld spreken wijzen we naar
beneden onder onze voeten.
Bij ‘hemel’ moeten wij echter niet denken
aan één bepaalde plaats, maar meer aan
een situatie. Ons dagelijks taalgebruik
maakt het al duidelijk. Spreken wij niet
over een hemel op aarde als we in een s ituatie zijn terechtgekomen, die wij als heel
goed ervaren? Daarmee raak je aan het
begrip hemel. Het is de plaats waar God
heerst, dat wil zeggen waar Zijn vrede en
gerechtigheid zijn. W aar niemand honger
lijdt en ieder een veilig thuis heeft. Waar
de dood niet meer het laatste woord heeft.
Daar vind je het koninkrijk der hemelen.
Omgekeerd noemen wij plekken op aarde
waar onrecht heerst en mensen van de
honger sterven een hel. W ij waren in de
hel, zeiden de weinige overlevenden van
de concentratiekampen na de Tweede W ereldoorlog.

Het waren plekken, situaties waar niet
God maar het Kwaad heerste. Even buiten
de kampen scheen de zon over de velden.
Mensen dronken gezellig hun kopje thee
en zeiden tegen elkaar: ‘het lijkt hier wel
een hemel op aarde!’
Maar God is toch overal, leerden wij vro eger? Is God dan alleen daar waar het
goed is en Zijn vrede en gerechtigheid
heersen? Gelukkig niet. Tijdens mijn bezoeken aan krottenwijken in de Derde W ereld zag ik de hel: mensen die stierven
vanwege honger en uitbuiting. Tegelijkertijd zag ik daar in die hel op aarde mensen, die zich inzetten voor hun medemensen. Zij deden de goedheid en liefde van
God aan het licht komen. Zo maakten zij
een begin met de hemel op aarde en leren
wij, dat Gods hemel niet gebonden wordt
door grenzen van ruimte en tijd.
In de Bijbel lees ik over het koninkrijk der
hemelen, over het koninkrijk van God. Het
ene moment is het er nog niet, moet het
nog komen, maar het andere moment hoor
ik, dat het al onder ons hier op aarde
aanwezig is. Wanneer? Wanneer God gedaan wordt.
‘Waar woont God?’, vroeg de leerling aan
de rabbi. De rabbi antwoordde: ‘God
woont daar waar de mens Hem binnen
laat!’
Weet u wie naar mijn mening God nu binnenlaten? Dat zijn bijvoorbeeld al die
mensen in de zieken- en verpleeghuizen,
die zich een slag in de rondte hebben g ewerkt om alle coronapatiënten zo goed
mogelijk te verzorgen.
En nog. Of God wel of niet bestaat, maken
zij duidelijk, is niet de goede vraag. Het
gaat erom of God gedaan wordt of niet.
John Henry Newman, een heilige theoloog
de
uit de 19 eeuw, zei eens: al het goede
dat gedaan wordt is een schaduw van
God. Die schaduw zie ik volop in deze b izarre tijd. Ik hoef er niet voor naar de h emel te staren. Zie jij het ook?
Ko Schuurmans, pastor
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OMZIEN

NAAR

DE

ANDER

Wat is er met ons gebeurd in 2020?
Het eerste half jaar van 2020 is voorbij.
Een bijzonder jaar, mooie cijfercombinatie,
20 - 20, maar we zullen dit jaar niet snel
vergeten. Nog jaren zal er worden gespr oken over de invloed van het coronavirus
op ons verdere leven. We hebben er nu
nog geen idee van wat ons te wachten
staat.
e
En dat valt mensen van de 21 eeuw
zwaar. Want we dachten ons leven aardig
in eigen hand te hebben. En nu worden we
geconfronteerd met onzekerheid. Dat is
iets waar veel mensen een hekel aan hebben en moeilijk mee kunnen omgaan.
In de economie is daar iets voor ontwikkeld: tegen onheil van buiten kan jij je ve rzekeren. Voor van alles is er iets bedacht,
tot een regenverzekering aan toe. Met e lkaar dragen we het risico van onheil dat
buiten onze schuld op ons afkomt.
Bij rampen met gezondheid gebeurt er iets
anders. Daar hebben we geen grip op. In
oude kerken vind je de herinnering aan
pestepidemieën. En hoe symbolisch was
het dat paus Franciscus tijdens zijn g ebedsdienst op het lege Sint Pietersplein,
midden in het drama dat zich toen in Italië
voltrok, juist een crucifix met een aan de
pest lijdende Christus centraal stelde.
René Diekstra, de psycholoog met wek elijks een rubriek in de Zaanse krant, was
te gast in het tv-programma Adieu God,
waarin mensen vertellen over hoe zij afscheid hebben genomen van de God van
hun jeugd. Diekstra vertelde hoe belangrijk godsdienst is voor mensen, namelijk
een medicijn tegen angst. Hij noemde vier
soorten van bestaansangst:
Op de eerste plaats de ontdekking in je
leven en de voortdurende gedachte dat we
sterfelijke mensen zijn, dat we allemaal
eens dood gaan op een moment waar we
geen weet van hebben.
Ten tweede: als mensen hebben we de
vrijheid en verantwoordelijkheid om in belangrijke mate ons leven zelf in te richten,
maar ook dat geeft onzekerheid en angst.
Je moet het zelf doen. Je blijft geen kind
waarvoor alles wordt geregeld en verzorgd.
De derde vorm van bestaansangst noemde hij de ultieme eenzaamheid. W e worden alleen geboren en we sterven alleen,
hopelijk omgeven door lieve mensen,

maar toch: alleen ga je die grens over van
leven naar het grote onbekende.
En de vierde vorm van angst is volgens
Diekstra dat het leven uit zichzelf geen zin
heeft, maar dat we er zelf zin aan moeten
geven.
In tijden van crisis worden we sterker dan
anders geconfronteerd met de onzekerheden van ons bestaan. Ik merk hoe belan grijk het is dat je juist ook op deze momenten ervaart dat er iemand om je heen is,
want bij angst word je meer dan anders op
je zelf terug geworpen. En als het moeilijk
wordt dan mag je het samen doen. Hoe
mooi is het dat Jezus juist altijd mensen
twee aan twee op weg stuurt. Als nieuw
begrip kwam in de afgelopen maanden het
woord ‘huidhonger’ op, het intense verla ngen naar aanraking. Dan is zwaaien ac hter een raam niet voldoende. Of grootouders die hun kleinkinderen van zich af
moesten duwen wanneer ze met liefdevol
enthousiasme op hen af kwamen rennen.
En bij zieke en stervende mensen wil je
toch iemand vasthouden, om te laten weten: ‘ik ben er’.
Het zijn geestelijk barre tijden. Maar de
plaatsen waar we de bestaansangst kunnen ‘bestrijden’, hielden hun deuren gesl oten. Op allerlei manieren wordt er gepr obeerd om contacten te onderhouden op
een nieuwe wijze. In het Bijbelboek zijn er
vele beeldende woorden die verhalen over
nabijheid. In psalm 23 wordt biddend g esproken over ‘een diep donker dal, maar
naast mij gaat U’. Of het beeld van de
arend of adelaar die zijn jong leert vliegen
en zorgt dat het niet te pletter valt. ‘Die mij
droeg op adelaarsvleugels, die mij hebt
geworpen in de ruimte en als ik krijsend
viel mij ondervangen met uw wieken en
weer opgegooid totdat ik vliegen kon op
eigen kracht.’
Het zijn verhalen om je hart aan op te halen. De afgelopen twee jaar is als jaarthema: ‘Omzien naar de Ander’ met ons
meegegaan. W e hadden in 2018 niet kunnen bedenken dat deze woorden zoveel
zouden gaan beteken. We kunnen met het
in praktijk brengen van deze woorden nog
lang vooruit.
Matthé Bruijns, pastor
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KERKENPAD

Toch nog op kerkenpad?
Er
zit
dit
jaar
geen
kerkenpad/bedevaart/dagje-uit in de pijplijn. Met
15 bussen om alle deelnemers een cor onavrije zitplaats te bieden zouden we een
ware file veroorzaken. En een prijs van €
70,- pp, alleen voor de bus, is ook geen
goed idee.
Maar het bijzondere van deze tijd is dat
veel kerken en andere religieuze gebouwen ook via hun website zijn te bezoeken.
Via dit artikel willen we ze u aanbieden.
En helemaal makkelijk: ook op de website
van
de
Petrusparochie:
www.stpetrusparochie.nl is dit stuk te vinden, onder het kopje bovenaan: Actueel. Dan
hoeft u alleen maar de adressen aan te
klikken.
We beginnen in het hoge Noorden:
www.groningerkerken.nl
en
natuurlijk
www.martinikerk.nl. Kent u het kloostermuseum bij de abdij van Aduard?
www.kloostermuseumaduard.nl
In Friesland zijn we diverse malen op Kerkenpad
geweest:
www.aldefrysketsjerken.nl en de ook bezochte www.grotekerkleeuwarden.nl. Natuurlijk moet u ook langs in Dokkum bij
www.bonifatiuskapel.
Drenthe is de enige provincie waar we nog
niet met ons gezelschap zijn geweest. Het
is nog altijd mijn wens om eens een openluchtviering te houden bij de ‘papenloze
kerk’ www.hunebedden.nl/d49.htm.
Overijssel hebben we diverse malen b ezocht: Deventer met www.lebuinuskerk.nl
en Zwolle www.peperbus-zwolle.nl of bezoek het www.geertgrootehuis.nl met zijn
kennis over de Moderne Devotie van
Geert Grote en Thomas à Kempis. In
Kampen kunt u naar www.debovenkerk.nl .
Ook Twenthe behoort tot Overijssel. Ga
langs bij de www.plechelmusbasiliek.nl in
Oldenzaal en nu we in de buurt zijn zeker
de
synagoge
in
Enschede.
https://www.grootstemuseum.nl/nl/allelocaties-en-hun-openingstijden/synagoge.
Op deze website vindt u vele monumentale kerkgebouwen in Nederland.
Ook Zutphen is een bezoek meer dan

waard: www.walburgiskerk.nl, maar dan
zijn we inmiddels in Gelderland aangek omen
en
daar
geeft
www.oudegeldersekerken.nl vele mooie
beelden. In Nijmegen wordt de nagedac htenis aan Titus Brandsma levend geho uden op www.titusbrandsmamemorial.nl.
In Utrecht hebt u vanaf www.domtoren.nl
een magnifiek uitzicht over de kerkgebo uwen van de stad: www.kerkenkijken.nl .
In het Zuid-Hollandse is www.sintjan.com
met zijn Goudse Glazen een aanrader en
Delft met www.oudeennieuwekerkdelft.nl.
In Zeeland opent www.zeeuwsekerken.nl
vele deuren.
In Brabant nodigt www.sint-jan.nl natuurlijk uit om bij onze Soete Lieve Vrouwe
langs te gaan. Het ook eens met kerkenpad
aangedane
www.basiliekoudenbosch.com brengt u in
één muisklik in het Rome van Nederland.
Als meest zuidelijke provincie doen we
Limburg aan. In Maastricht www.sterreder-zee.nl en op www.kerkgebouwen-inlimburg.nl vindt u een prachtig overzicht
van de vele kapellen en kerken.
Natuurlijk is er dicht bij huis ook veel te
zien.
https://kerkfotografie.nl/noordholland geeft een prachtige inkijk bij vele
Godshuizen.
Vele oude kerken hebben we in deze
rondreis bezocht. Eén provincie is nog niet
aangedaan:
Flevoland.
Op
https://katholiekalmere.nl vindt u foto’s
van de bestaande oecumenische kerkgebouwen en ook van de bouw van een
nieuwe katholieke kerk. En dat is toch bije
zonder in de 21 eeuw.
Dit jaar dus niet met de bus op reis, maar
via het internet is er veel moois te bewo nderen. Toch gaat er niets boven elkaar
ontmoeten, samen vieren en een lekker
hapje eten. Hopelijk volgend jaar weer. En
zoals joodse mensen zeggen met Pasen:
‘volgend jaar in Jeruzalem’, zo eindig ik
met ‘volgend jaar weer in de bus.’
Matthé Bruijns
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GEDICHT

Ga mee
Blijf niet zitten kniezen in je hoekje;
blijf niet alleen in het donker;
kijk omhoog mens, richt je op de ander;
jij bent nodig om mij meer mens te doen zijn;
Jouw aanwezigheid maakt
dat wij samen meer aankunnen.
Mensen vinden elkaar,
ontmoeten elkaar
op hun levensweg
op hun zoektocht
zij vinden reisgenoten
lotgenoten
steunpilaren
medezusters – medebroeders
en vooral medemensen.
Gewoon mensen onderweg,
die het de moeite waard vinden
om het verhaal van ‘God met de mensen’
Levend te houden.
Niet moordend,
niet onderdrukkend,
niet knechtend,
Maar in vrijheid en medemenselijkheid
Elkaar het licht in de ogen gunnen
Elkaar recht doen
Opdat de ander rechtop kan gaan,
Ga mee met mij!

Ria Casalod Brakenhoff
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De vogel – een zomerverhaal!
- W aarom moet ik eerst vallen? vroeg de
vogel aan zijn moeder.
- Om te kunnen vliegen, zei de moeder
zacht.
Ze zaten beiden op de rand van het nest.
De vogel werd bang en zijn klauwen gr epen radeloos om de rand van het
nest.
-Wil je onder de sterren leven?
- Ja.
- En vrij zweven in de lucht? Wil
je wentelen en buitelen, hoog boven de
bomen en de wereld?
- Ja, ja... maar waarom moet ik dan va llen?
- Zo zijn wij geschapen, glimlacht de moeder. Het kan niet anders.
De jonge vogel keek onder zich: hij rilde
om die vreemde duistere afgrond waaraan
hij zich moest toevertrouwen.
- Kan ik niet vliegen, van hieruit naar de
sterren toe ?
- Nee, zei de moeder. Ik heb het je al gezegd. Kom, laat het nest los en val.
- Dan zal de harde grond mij doden.
- Je hoeft het maar even te doen en rustig
je vleugels uit te spreiden. Laat los mijn
zoon... en vlieg!
In een flits was de moeder verdwenen. Ze
viel in de gapende duisternis onder het
nest. Van heel ver hoorde hij haar roepen.
Toen dacht hij aan niets meer. Hij was a lleen: het nest werd koud, alles werd zo
vreemd. Nog even klemde hij zich vast
aan het vertrouwde hout.
Toen liet hij los met een gil van angst. Hij

suisde omlaag en meende te sterven. Hij
viel steeds sneller en de donkere grond
die hem zou doden was dichtbij. Maar dan
opende hij zijn vleugels en keek omhoog...
Hij wist zich licht en vrij: de nacht tilde
hem op en droeg hem tot ver over de bomen. Hij wentelde en buitelde
van vreugde. Toen voelde hij
voor het eerst de hemel. De
sterren straalden van blijdschap
omdat hij leefde. Hij vloog hoog
boven de wereld. Hij was …vrij
Hopelijk vonden jullie dit een mooi verhaal, misschien zullen enkele van jullie
wel gedacht hebben waar heeft dit mee te
maken?
Het verhaal van de vogel gaat over ons
leven. Keer op keer moeten wij dingen lo slaten en opnieuw beginnen. Heel vaak zijn
we bang omdat we niet weten wat ons te
wachten staat. Gelukkig zijn er altijd mensen, die we kennen of juist dan ontmoeten, die ons nieuwe kansen geven.
Zo moeten wij nu ook het schooljaar ac hterlaten en volgend schooljaar iets nieuws
beginnen, in een nieuwe klas. Leerlingen
van groep 8 zullen misschien met spijt de
basisschool verlaten en met vragen zitten
voor volgend jaar. Maar …je zult zien: alles komt wel op zijn pootjes terecht.
Ook Jezus zegt dat we moeten durven loslaten, durven vertrouwen op anderen, op
Die Andere!

De zomer
De zomer is een fijne tijd. De tijd van
warmte, kleuren, buiten spelen, vakantie.
Heel anders dan de winter. We voelen ons ook anders. de zomer is
fijn. Vakantie is fijn. We hebben het
nodig. Er staat ook iets over in de
bijbel:
“Kom mee, ook jullie moeten eens
naar een eenzame plaats waar je
alleen bent en wat kunt uitrusten.”
(Marcus 6:31)
Z OMERTIJD , FIJNE TIJD !
God, de zomer is een fijne tijd,
We mogen ervan genieten, van de zon,

verse aardbeien, zwemmen, buiten eten.
Laten we ook nog steeds denken aan onze
medemens.
Aan eenzame mensen die nauwelijks
buiten komen.
Aan arme mensen die geen vers fruit
hebben om te eten.
Aan mensen die niet genoeg geld
hebben om op vakantie te gaan.
God open onze ogen voor deze mensen, en dat we ze een stukje
van de zomerzon kunnen brengen in
hun leven.
(bron: kindengeloof.nl)
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Achter en voor de schermen in Coronatijd
Na een altijd weer drukke maar oh zo fijne
en warme kersttijd begon dit jaar met een
kalmere periode en de werkzaamheden
van ons als Parochieteam waren in een
rustiger vaarwater gekomen. Maar toen
kwam maart en werden wij en u opeens
wakker in een hele andere wereld. Een
wereld die veel meer impact op ons leven
zou hebben dan we allemaal dachten en
waarin we met omstandigheden werden
geconfronteerd waar niemand op voorb ereid was.
Een hele angstige wereld ook, waarin
niemand zeker was van zijn of haar gezondheid, van wel of niet overleven en de
normaalste zaken als boodschappen doen
en een wandelingetje maken tot een bijna
onmogelijke exercitie waren verworden.
‘Binnen blijven’ was het devies en contact
met elkaar moest tot een minimum worden
beperkt. En middenin die rare en moeilijke
wereld staat daar dan de kerk en ons g eloof. Als we allemaal binnen moesten blijven, hoe konden we dan ons geloof belijden, hoe konden we samen vieren en
rouwen, elkaar ontmoeten?
Wij zullen eerlijk naar u zijn, wij als Par ochieteam zaten wel even met onze handen
in het haar. Met elkaar vergaderen mocht
niet en dus werden in allerijl de ictmogelijkheden onderzocht om toch met elkaar te kunnen overleggen. Na een moeizaam begin lukte dat aardig, maar woorden van mens tot mens in levende lijve
gesproken blijken toch via de computer
moeilijker te interpreteren en goede bedoelingen worden soms anders uitgelegd
dan zijn bedoeld. Toch waren we het er
met elkaar over eens dat we onze parochianen (u dus) een moment van bezi nning, een baken van troost, een gelege nheid om verdriet en hoop te kunnen bel even moesten bieden, maar hoe moesten
we dat doen? De verspreidingsfrequentie
van de nieuwsbrief werd opgevoerd, de
PM bracht ons het o zo nodige nieuws, we
stelden de kerk iedere zondag een half
uurtje open voor bezinning en een kaarsje
opsteken, Kevin luidde de klokken op
woensdagavond en het fenomeen van online-vieringen kwam in beeld. Gewone
mensen van goede wil als wij zijn, leverde
dit wel een uitdaging voor ons op: zonder
daadwerkelijke steun van een vaste voorganger en zonder mogelijkheden om mee
te liften met reeds bedachte oplossinge n

wierpen een aantal van onze groep zich
op deze manier van kerkvieren. In het b egin was het allemaal compleet nieuw voor
ons en moesten we echt het wiel gaan ui tvinden, maar al snel werd een draaiboek
in elkaar gezet en vonden we mensen die
ons met het technische gedeelte konden
helpen. En kijk aan, misschien wat later
dan andere parochies en misschien ook
iets minder frequent maar we hebben toch
een paar hele mooie online-vieringen voor
u en voor elkaar kunnen maken en wij h open dat u daar troost en bemoediging uit
heeft kunnen putten.
Premier Rutte en zijn team kwamen af en
toe met versoepelingen om wat meer naar
een normaal leven te kunnen gaan. Eerlijk
waar, het zette het Parochieteam voor nog
meer uitdagingen. Kerkvieren met 30
mensen, zonder koor, op minimaal anderhalve meter afstand en dan vooral met
een doelgroep die toch in grote mate tot
de risicogroep behoort, wij vonden het
best gevaarlijk en eng. Omdat een verdere
versoepeling in het verschiet lag die op 1
juli zou ingaan, hebben wij besloten om de
kerk pas verder open te stellen als we met
meer mensen zouden mogen samenkomen
en we er iets langer over hadden kunnen
nadenken hoe we dat zouden doen. En
daar zijn we nu dus aangeland: vanaf 1 j uli gaat onze Maria Magdalenakerk weer
beginnen met reguliere zondagsvieringen
en de eerste viering zal op zondag 5 juli
zijn. Zal het weer zijn zoals we gewend
waren? Absoluut niet! Omdat het virus nog
steeds rondwaart en wij ieders’ gezon dheid als prioriteit hebben, is er een protocol/beleidsplan opgesteld dat ons richtlijnen geeft waar we ons allemaal aan moeten houden, of we dat nu leuk vinden of
niet. Natuurlijk zijn er positieve geluiden
m.b.t. het virus, maar lieve mensen, we
zijn er nog lang niet. Niemand kan in de
toekomst kijken en niemand weet dus wat
er nog voor ons ligt, maar laten we allemaal samenwerken om de risico’s zo klein
mogelijk te houden. Is het niet voor jezelf,
dan -en dat is eigenlijk nog belangrijker voor de ander.
U weet wel: die ander waarvan we in ons
2-jarig thema hebben afgesproken om
naar te blijven omzien. Die belangrijker is
dan ons eigen leven en zonder wie we niet
kunnen.
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Wij denken dat u het allemaal wel snapt:
we moeten zuinig zijn op elkaar en op de
mogelijkheden die we nu hebben om weer
samen in onze kerk te mogen komen. De
maatregelen uit het protocol/beleidsplan
zijn er echt voor ons allemaal!! Om te
waarborgen dat wij in een hopelijk niet al
te verre toekomst weer kunnen kerkvieren
zoals wij gewend waren.

Houdt u zich dus aan de regels die gesteld
zijn en volg de aanwijzingen van de beg eleiders van de vieringen op. Dit moeten wij
en dit kunnen wij. Samen!
Namens het Parochieteam,
Annelies Mol-Rozemeijer

Bedankjes
Wat een mooie verrassing om het warme
rode hart te mogen ontvangen in deze
sombere en onzekere tijden.
wij stellen het zeer op prijs.
Ria en Andre Philippo

Wat een leuke verassingen bij de PM. Ik
kreeg een gehaakt hart, een leuke opsteker. Veel tijd en moeite heeft iemand voor
mij genomen! Hartelijk dank daarvoor.

Gister de PM in de bus met een leuk en
lief hartje! Wat attent en voor heel veel
mensen echt een hart onder de riem in
deze coronatijd. Heel veel mensen voelen
zich “alleen” opgehokt en dan is het g evoel van medeleven hartverwarm end. Veel
parochianen zijn erg blij met het bijgesl oten dienstboekje. Goed gedaan. W e moeten nog even volhouden. Wij maken het
samen heel goed en zijn gelukkig gezond.
Lieve groet van Jan en Marian

Joke Butter-Tol

Langs deze weg wil ik het Parochieteam
van harte bedanken voor de lieve geste
met Pasen, een schattig bloeiend plantje,
en in de laatst ontvangen PM een kaartje
met zelf gehaakt hartje en de bemoed igende woorden.
Het is zeer verrassend en bemoedigend in
deze voor ons allen, onzekere en angstige
tijd van Leven.
Heel hartelijk dank en hetzelfde wens ik U
en iedereen toe, Gods Zegen.

Ik wil het parochieteam bedanken voor de
mooie kaart met het rode hartje, het doet
zo goed te weten dat je ergens bij hoort.
En dat er naar je omgekeken wordt. Een
fijn gevoel.
Lieve groetjes, Wil van Soelen

Met vriendelijke groet,
Lenie Alt-Marleen
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Slotwoord van de voorzitter
Beste parochianen,
We zijn inmiddels aangekomen bij de O nline slotviering van ons parochiejaar 2019 2020. En wat voor slot!!! We zitten eigenlijk op slot en dat al bijna 4 maanden en
gaan we dat nu vieren?
Waar we als MM parochie zo sterk in zijn,
is: samen werken aan onze geloofsgemeenschap, samen bidden en vieren in
verschillende vieringen, samen zingen en
zo onze bijdrage leveren aan mooie g ezamenlijke vieringen, samen klussen en
ons gebouw en de omgeving op orde houden, samen vergaderen en zo onze parochiegemeenschap scherp en daadkrachtig
houden met oog voor onze toekomst en
onze naasten: onze medemensen en m edeparochianen….
We begonnen het jaar prachtig en vol
goede moed met Eucharistievieringen,
woord- en gebedsvieringen, gezinsvieringen, diensten olv een parochiaan. De k oren zongen prachtig en aanvullend en de
adventstijd en de kersttijd. Zo mooi en
warm om op terug te zien. En weet u nog,
de nieuwjaarsborrel, wat was dát gezellig
in het Achterschip! Het lijkt nu in een andere tijd gebeurd te zijn!!!
Het viel ons allen niet mee om zoveel m ogelijk thuis te moeten blijven. En je strikt
te houden aan de RIVM maatregelen! Elkaar amper te ontmoeten en fysiek geen
hand of knuffel meer te kunnen geven. T orenerf ging dicht en opa en oma kregen
geen echt bezoek meer te zien. De kerk
ging dicht behalve voor uitvaarten die ook
gebonden waren aan allerlei reglementen.
We zaten allemaal in dezelfde problem atiek.
En dan komen kom je in het volgende
struikelblokje. W at nu en hoe gaan we
daar mee om in onze eigen MM parochie?
Niemand die hiervoor gestudeerd heeft en
ook wij als parochieteam werden voor dit
blok gezet en moesten onmiddellijk actie
ondernemen. Richtlijnen van het bisdom,
de Zaanse kerken die in aanvang weinig
Samen Kerk uitstraalden, de komst van de
Online vieringen. En dan als voornaamste
item: onze communicatie met elkaar. Hoe
kunnen we in contact blijven met elkaar?
Hoe zorgen we ervoor dat we toch een
eenheid blijven als parochiegemeenschap? Ons verbonden blijven voelen met
elkaar? Hoe dan, als je elkaar lijfelijk niet

meer mag zien en ontmoeten? W e werden
creatief en zagen elkaar via Zoom en
Skype en we appten ons de vingers plat.
Gelukkig hadden we naast de PM al een
Nieuwsbrief bedacht als communicati emiddel in onze parochie. Daar is dan ook
veelvuldig gebruik van gemaakt om u op
de hoogte te houden van de steeds wiss elende maatregelen en reglementen. En
waardoor u ook kon meekijken met Online
vieringen, ook vanuit onze eigen kerk. U
werd dus op de hoogte gehouden; een
communicatie vorm.
En nu staan we aan de vooravond van de
vuurdoop van onze eerste LIFE viering op
zondag 5 juli a.s. hier in ons kerkgebouw
en wat hebben we dat gemist! Maar het
wordt zeker geen viering zoals we dat gewend waren. U heeft ons beleidsplan gelezen en daarin staan richtlijnen hoe we
langzaamaan weer gaan bouwen aan een
veilig en verantwoorde MM geloofsg emeenschap maar nog niet zoals u het g ewend bent geweest. W e zullen de hygiëne
maatregelen in acht moeten nemen. Registratie van de aanwezigen wordt gewenst.
Op 1,5 m afstand van elkaar zitten bet ekent dat qua oppervlakte in onze kerk
maar 85 mensen (ipv 100) aanwezig m ogen zijn. De communie uitreiking, de vr edeswens, de collecte gaan anders dan u
gewend was. En voorlopig is (mee)zingen
nog niet toegestaan dus wordt er ook geen
zomerkoor ingezet. We zijn en blijven
voorzichtig voor jezelf en je privé situatie
en verantwoordelijk voor je naasten en je
medeparochianen. Natuurlijk willen we a llemaal graag sneller versoepelen en zien
sommigen van u het nut er niet van in om
zó strikt met de reglementen om te gaan
maar het parochieteam is in het beleidsplan uitgegaan van vier uitgangspunten:
De gezondheid van onze parochianen b ewaren en bewaken.
Het merendeel van onze parochiegemeenschap zit in de risicogroepen.
Kijken hoe het landelijk verloopt: de RIVM
regels, de versoepeling en de uitwerking
daarvan.
Het virus is nog niet weg en voorlopig is er
nog geen vaccin.
Zodra we via de regering, het bisdom of
andere inzichten onze richtlijnen kunnen
veranderen dan doen we dat gedoseerd
en dan hoort u dat.
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Nu rest ons alleen de opdracht om te pr oberen om mooie en veilig verantwoorde
vieringen te maken en die te houden in
onze eigen mooie MM kerk. Samen en op
veilige afstand van elkaar gaan we dat
proberen want ons geloof in Hem en vooral in elkaar mag niet de dupe zijn geworden van deze bizarre tijd. Laten we hopen
en bidden dat het ons lukt om bij elkaar t e
blijven, om te blijven Omzien naar de Ander, ons mooie jaarthema dat nu zijn
daadkracht heeft moeten laten zien. Dat
we ook het vertrouwen hebben behouden
om elkaar te koesteren en mooi en lief
over elkaar te praten in woord en daad.

SLOTVIERING

28

JUNI

2020

DAN komen we er samen doorheen… DAN
hebben we gewonnen en overwonnen…
DAN zullen we elkaar opnieuw ontmoeten
en …DAN zijn we bewust geworden van
wat eens als normaal werd beschouwd….
op korte termijn niet meer terug kan k omen in diezelfde vorm of versie.
Het parochieteam wenst u een fijne zomertijd toe en hoopt u gauw en in goede
gezondheid te ontmoeten!
Peggy Alting Siberg
Voorzitter Parochieteam
MM parochie Wormer

WOENSDAGOCHTENDPLOEG (WOP)

Onderhoud kerk
Na de donkere periode van het C virus
(die overigens nog niet voorbij is) mochten
we als wop onze werkzaamheden weer
hervatten, zij het onder strikte regels. Het
was even wennen maar het is toch gelukt.
Iedereen had er weer zin in (na acht weken). Na de rolsteiger weer opgebouwd te
hebben (ook weer volgens de veiligheidsnormen) zijn we aan de voorzijde van de
kerk weer begonnen met het reinigen van
de voorzet ramen. Dit is een klus van o ngeveer drie maanden voordat we rondom
de kerk klaar zijn. Ondertussen zijn er nog
genoeg kleinere klussen zoals klein schilderwerk, reinigen goten, afvoerputje door-

spoelen, lekkages verhelpen. Ook de
groenvoorziening rondom de kerk en de
achterliggende
begraafplaats
vergen
voortdurend onze aandacht. Maar het resultaat mag gezien worden. De eerste ko ffiepauze was weer een gezellig samenzijn
ondanks de anderhalve meter afstand van
elkaar. Heel veel dank aan de dames die
voor de koffie hebben gezorgd (thuis
klaargemaakt) en het reinigen van de t afels, geweldig!
Namens de wop,
J. Braan.
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Voor degenen die de Nieuwsbrief niet digitaal ontvangen….
Beste parochianen,
Wat fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten in onze eigen Maria Magdalena
kerk. Wat hebben we elkaar gemist, al die
tijd!! Vier maanden is meer dan een kwart
jaar. Maar gelukkig, door de versoepeling,
is het nu mogelijk om vanaf zondag 5 juli
weer een LIVE viering met elkaar te kunnen houden. Maar oh…. Wat wordt dát
anders door al die reglementen vanuit het
bisdom en de RIVM regels waar we ons,
helaas, aan zullen moeten houden. Maar
elkaar in levende lijve en gezond en wel
even te zien tijdens de viering, al is het op
afstand, dat zal vast als heel fijn en waardevol ervaren worden.
Wat kunnen we verwachten van de k omende vieringen in onze kerk en waar
moeten we ons aan houden en rekening
mee houden volgens “het nieuwe normaal”?
B IJ BINNENKOMST :
U wordt van harte welkom geheten door
een gastheer/-vrouw die uw naam en telefoonnummer noteert. In onze kerk m ogen 85 kerkgangers naar binnen als we
de stoelen op 1,5 m afstand van elkaar
plaatsen. W ij hanteren (nog) geen reserveringssysteem, maar komt u wel op tijd?
U gebruikt het pompje met het desinfectie
middel dat aan de muur hangt en reinigt
uw handen. U houdt rekening met elkaar
en houdt de 1.5 m afstand van elkaar. U
gaat door het Achterschip de kerk binnen, en wordt door een gastheer/-vrouw
naar een zitplaats geleid. Op de stoelen
ligt het boekje van de viering al voor u
klaar. Mensen uit één huishouding mogen
naast elkaar zitten.
K AARSJE BRANDEN :
Dit is natuurlijk toegestaan maar houdt u
zelf de 1,5 m afstand, ook bij de kaarsenstandaard, in de gaten? Het liefst willen
wij dat u het kaarsje meteen bij binnenkomst gaat doen, voordat u een zitplaats
betrekt om het heen-en-weer-verkeer te
voorkomen. Overleg desnoods met de
gastheer/-vrouw.
T IJDENS DE VIERING :
Er wordt niet gezongen of meegezongen

en voorlopig is er geen koorzang dus ook
geen zomerkoor. W el zal er live piano/orgelmuziek te horen zijn. Er wordt ook
niet hardop meegebeden en bij de vredeswens geven we elkaar geen hand. Eigenlijk een vrij passief gebeuren voor ons
parochianen en dat betreuren wij ten
zeerste maar het is voorlopig niet anders.
We hopen dat het samen rustig zitten en
luisteren naar Woord en Gebed ons toch
een gevoel van saamhorigheid zal ge ven.
C OMMUNIE UITREIKING :
De communie gaat nu ook heel anders
dan u gewend bent want de hosties worden niet uitgedeeld maar door de voorganger klaargelegd in kleine plastic
bakjes op een gedekte tafel voor het altaar. De gastheer/-vrouw wijst steeds een
rij aan die naar voren mag lopen om zelf
een bakje te pakken, de hostie eruit te
nemen en het plastic bakje terug te doen
in een mand/bakje voor hergebruik. U
loopt langs de muur weer terug naar uw
plaats; maar dit was u al gewend. Let u
op de aanwijzingen van de gastheer/vrouw en op de 1,5 m afstand wanneer u
naar voren loopt?
C OLLECTE :
Er wordt tijdens de viering niet gecollecteerd maar u kunt uw bijdrage in een
mandje achterin de kerk doen, wanneer u
de kerk verlaat. Ook is het nog steeds
mogelijk om uw bijdrage te storten op
het bekende nummer van de kerk: NL68
INGB 0001 9753 65 t.n.v. R.K. Kerkbestuur Algemene Kerkbijdragen te Wormer.
Waarvoor onze hartelijke dank want de
gemaakte kosten moeten wel betaald kunnen worden, niet waar?
N A AFLOOP VAN DE VIERING :
Helaas kunnen we elkaar niet ontmoeten
in het Achterschip om gezellig bij te praten bij een kopje koffie/thee. U wordt verzocht om na de viering het gebouw te
verlaten door de deur die naar de gang
leidt. Let u ook hier weer op de aanwijzingen van de gastheer/-vrouw? En ook
(steeds weer) letten op de 1,5 m afstand
van elkaar. U kunt vóór het verlaten van
de kerk bij de uitgang gebruik maken van
het desinfectiepompje.
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T OILETGEBRUIK :

L AATSTE ONLINE VIERING :

Bij hoge uitzondering (dus liever niet!)
mag er gebruik gemaakt worden van het
invalidentoilet. Na gebruik het toilet zelf
reinigen met het desinfectiemiddel dat
in het toilet aanwezig is. De andere twee
toiletten zijn niet geopend.

Met de start van de “live” vieringen vanaf
5 juli beëindigen wij onze “online” vieri ngen.
Via
onze
website
(www.mariamagdalenawormer.nl) kunt u
de laatste online viering vanuit onze eigen
kerk gaan bekijken en meevieren. Het is
onze slotviering van het parochiejaar 2019
– 2020. Elke volgende zondag volgen we
nu het zomerrooster van vieringen maar
dan zonder het zomerkoor. In deze PM
zal het rooster vermeld zijn.
Tot slot wenst het parochieteam u een fijne, prettige en gezonde zomer toe. De
meesten van u zullen niet heel ver gaan
om vakantie te vieren maar rondom huis
en haard kan het ook gezellig zijn. Hopelijk zien wij u regelmatig op zondagen in
onze vieringen terug. En zullen de nieuwe
regels zoals hierboven beschreven u niet
weghouden van het samen vieren en s amen ons geloof in Hem en in elkaar ui tdragen, dus zullen we zeggen: tot gauw
maar weer?

W EEKENDAUTORIJDERS :
Voorlopig is er, tot nader order, geen vervoer van parochianen naar en van de
kerk.
P ROTOCOL / BELEIDSPLAN TIJDENS DE
CORONATIJD :
Heeft u belangstelling voor dit protocol/beleidsplan en heeft u het nog niet
ontvangen/gelezen via uw werkgroep of
anders dan kunt u bellen naar Liesbeth
Patist (075 6421111) en het aan haar
doorgeven. Ook kunt u een briefje sturen
naar de kerk: Dorpsstraat 351, 1531 HJ
Wormer.

Namens het parochieteam,
Peggy Alting Siberg

K B O SENIORENBELANG WORMERLAND

In Memoriam Jan Carel Nijdam
Op 13 mei kregen we het droeve bericht
dat Jan Carel overleden was.
Hij was in het ziekenhuis voor een oper atie aan zijn hand. Daar is hij onwel gewo rden. Hij kreeg een hartstilstand en werd
nog gereanimeerd. Maar dat heeft helaas
niet mogen baten.
Zijn hartoperatie was drie maanden uitgesteld vanwege de coronacrisis. Dat is hem
uiteindelijk fataal geworden.
Zijn laatste jaren waren niet gemakkelijk.
De zorgen om zijn vrouw Ans waren erg
zwaar. De opname van haar in Torenerf
was nodig maar deed pijn. Vooral nu hij
haar niet kon bezoeken. Ondanks alles
bleef hij de KBO zeer toegewijd.
Het zal dan ook een groot gemis zijn voor

onze vereniging. Hij had het voorzitterschap al neergelegd, maar wilde wel als
bestuurslid aanblijven. Daar waren we erg
blij mee. Ben, Ria en Trees zullen dan met
zijn drieën het werk doen. Hij zou ons in
ieder geval advies kunnen geven. Hij wilde
ervan verzekerd zijn dat alles goed door
zou gaan met de KBO Wormerland. Het
heeft niet zo mogen zijn.
We verliezen in Jan Carel, ons bestuur slid, een aimabel mens, lief en sociaal en
vol humor. Hij had aandacht voor mensen
om hem heen.
Moge hij rusten in vrede.
Trees Walta
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KORT NIEUWS
PM rooster seizoen 2019/2020
(47e – 48e jaargang)

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

5
6
7
1
2
3
4
5

Copydatum

Looptijd

23 aug
11 okt
29 nov
31 jan
14 mrt
2 mei
20 juni
22 aug

2 sept.- 21 okt
21 okt - 9 dec
9 dec - 10 feb 2021
10 feb - 24 mrt
-24 mrt - 12 mei
12 mei - 30 juni
30 juni - 1 sept
1 sept - ?

Contact Pastoraatsgroep
Wanneer u weet dat er iemand ziek is, in
het ziekenhuis of verpleeghuis is opgen omen, of dat er iemand een hele tijd niet
aanwezig is geweest in uw werk groep binnen de kerk, wilt u het ons dan laten weten?
Zit u zelf ergens mee bijv. over de vieringen, liturgische vragen, persoonlijke zaken en wilt u daar met iemand over praten. Dan kunt u ons altijd bellen om een
afspraak te maken voor een gesprek :
075-6421216

De Redactie
wenst u
een fijne,

De Pastoraatsgroep

gezonde
Klaverjassen
Beste Klaverjassers, Jammer dat de
kaartmiddag van april als gevolg van C orona niet is door gegaan. Hopelijk kunnen
we weer lekker kaarten in september, de
tweede woensdag natuurlijk zo als altijd.
We hopen dat we jullie dan allemaal weer
kunnen begroeten.
Gré en Guus

zomer (vakantie)
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ROOSTERS

Juli
Zondag 5 juli 10.00 uur pianospel Serge
14de zondag door het jaar

Viering onder leiding van een parochiaan
Voorganger: Kiki Kint

Deurcollecte: Kosten eredienst
Zondag 12 juli 10.00 uur
15de zondag door het jaar

pianospel Serge

Viering onder leiding van een parochiaan
Voorganger: Ton van Overbeek
Deurcollecte: Kosten Toerustingskosten

Zondag 19 juli 10.00 uur Orgelspel Piet
16de zondag door het jaar
Feest van Maria Magdalena
Woord- en Communieviering
Voorganger: pastor T. Molenaar

Toon Vermeulen
Herman Meijer
Cas van ’t Hoff
Ouders W illems-ouders Martens
Kees Bentvelzen
Nico Witteveen
Ouders Bentvelzen-Mijne
Netty Sjouw-Peters
Zita Bentvelzen-Dopstra
Harry Hanou
Theo Timmer- Bets Timmer-Ootes
Kees Al
Dick van Dijk
Ouders Neeft-W estra en Wim
Dick Bakker en Aad
Jan Butter - Lenie Butter-Konijn
Jaap en Carla de Vos
Bert de Leeuw
Hans Beenen
Jaap Zijp-Annie Zijp-Graas
Steun voor het gezin
Vroni Rood
Theo Hooft
Piet Sombroek
Gerhard Holtman
Gerard Heine
Ben Al
Noby warbout-W illems

Deurcollecte: PM
Zondag 26 juli 10.00 uur
17de zondag door het jaar

Orgelspel Piet

Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan N. Kerssens
Deurcollecte: Kosten dak reparatie

Toon Vermeulen
Ria Meijer-Zuidinga
Ber Huijgen
Annie Huijgen-Kuiper
Margretha Leliveld
Piet Heijne en overleden familieleden
Jopie Klappe-Tromp
Jan Kroon

Augustus
Zondag 2 aug. 10.00 uur pianospel Serge
18de zondag door het jaar
Woord- en Communieviering
Voorganger: pastor K. Schuurmans
Deurcollecte: Kosten Toerustingskosten

Cor van Diepen
Herman Meijer
Bert de Leeuw
Cas van ’t Hoff
Ouders Bentvelzen-Mijne
Netty Sjouw-Peters
Zita Bentvelzen-Dopstra
Ouders W illems - ouders Martens
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ROOSTERS

Augustus
Zondag 9 aug. 10.00 uur pianospel Serge
19de zondag door het jaar
Viering onder leiding van een parochiaan
Voorganger: Ben Commandeur
Deurcollecte: PM
Zondag 16 aug. 10.00 uur
Maria ten Hemelopneming

orgelspel Piet

Woord- en Communieviering
Voorganger: pastor M. Bruijns
Deurcollecte: Kosten eredienst
Zondag 23 aug. 10.00 uur
21ste zondag door het jaar

orgelspel Piet

Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan N. Kerssens
Deurcollecte: Missie verkeersmiddelenactie
Zondag 30 aug. 10.00 uur pianospel Serge
22ste zondag door het jaar
Woord- en communieviering
Voorganger: pastor R. Casalod
Deurcollecte:
Onderhoud gebouwen en terrein

Ouders Boerlage-Piet
Jan en Gre Konijn-Boerlage
Ben Schipper
Gerhard Holtman
Jaap en Carla de Vos
Dick van Dijk
Theo Timmer en Bets Timmer-Ootes
Agnes Schoute-Klos
Ouders Klos-Nielen
Gerard Heine
Jan W illem Steensma
Noby W arbout-W illems
Kees Bentvelzen
Ben Al
Josefine Plas en Jan Plas
Ria Meijer-Zuidinga
Hans Beenen
Dick Bakker en Aad
Margaretha Leliveld
Toon Vermeulen
Piet Heijne en overleden familieleden
Jan Kroon
Dick Rozemeijer
Gerard van der Pal
Jan Butter en overleden familieleden
Barend Blom
Jaap Hoek
Jo Hoek-Randshuizen
Piet Sombroek

September
Zondag 6 sept. 10.00 uur pianospel Serge
23ste zondag door het jaar
Viering onder leiding van een parochiaan
Voorganger: Paul Kramer

Ouders W illems - ouders Martens
Jan Blom
Cas van ’t Hoff
Jan Butter en Lenie Butter-Konijn
Afra Klitsie-de Leeuw

Deurcollecte: Kosten dakreparatie
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ROOSTERS
Datum
Zo 5 juli
Zo 12 juli
Zo 19 juli
Zo 26 juli
Zo 2 aug
Zo 9 aug
Zo 16 aug
Zo 23 aug
Zo 30 aug
Zo 6 sep
13 sep

Kosters
K. Bank
06-52408011
C van Vliet
642 5539
P. Kramer
642 7234
P. van Diepen 642 1282
G. Konijn
642 6212
K. Bank
06-52408011
C van Vliet
642 5539
P. van Diepen 642 1282
P. Kramer
642 7234
G. Konijn
642 6212

Lezers en lezeressen
George Kristians
Rob Berkhout
Frans Hofstra
Ton van Overbeek
Liesbeth Patist
Kirsten Vredevoort
Willy Klijn
Piet Kramer
Anita Heijnen
George Kristians
Ellie Hoek

Koffie-schenkers

Kosters: bij verhindering graag onderling ruilen. Co ördinatie: Paul Kramer (6427234)
Lezers en lezeressen: Bij verhinderding graag onderling ruilen en doorgeven aan Gerard Comma ndeur (6425356). Coördinatie: Ria de Metter-Zuijderwijk, ham.de.metter@gmail.com

Kerkwerk(st)ers
Groep A: Do. 13 aug., 13.30 uur
Corrie Schavemaker
Henny van Druten
Tiny van Vliet
Cor Bijvoet
Jaap Conijn
Tineke Schuitemaker
Ina van Kleef

Groep C: Do. 9 juli, 13.30 uur
Piet van Diepen
Hannie Kuiper
Tiny van Diepen
Lies Graas
Henk Floore
Ton Klos
Jacintha Rossenaar
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WERKGROEPEN/COMMISSIES/OVERIGEN
Online Nieuwsbrief:
Femke Rijs en W illy Klijn
: nieuwsbriefmmwormer@gmail.com

Stichting Evenementen Wormer:
Secr. mw. Geerie Butter-Voorn
Ventjagersplein 17,  6423919

Project-jeugdkoor: Vacant
Info: M.M. parochie,  6421216
secretaris@mariamagdalenawormer.nl

Kerkwerken:
mw. Corrie Schavemaker-Conijn
Kollergang 2,  6424836

Koor All Ages:
: allages@live.nl

Onderhoudsgroep
(woensdagmorgen):
dhr. Jaap Braan  6425049

St. Caeciliakoor:
Mw. Marian Duijn-de Boer,
Dorpsstraat 310,  6421581
: j.m.duijn@quicknet.nl

Stuurgroep Vorming en toerusting:
mw. Liesbeth Patist-Dupon
Roerdompstr 6,  6421111

Maria Magdalenakoor:
mw. Bep van Overbeek-de Leeuw,
Oosteinde 61,  6421324

Parochie-administratie:
mw. Corrie Schavemaker-Conijn
Kollergang 2,  6424836

Kosters:
dhr. Paul Kramer,  6427234

Koffieschenkers:
mw. Trees Walta,  6421616

Caritas IPCI Zaanstreek :
dhr. Gerard Schavemaker, secretaris
Kollergang 2,  6424836
: secretaris@ipci-zaanstreek.nl
Caritas Maria Magdalena Wormer:
mw. Patricia Beenen-Schlatmann
Oosteinde 59,  6423458
: patriciabeenen@zonnet.nl

Weekendautorijders:
mw. Florensia Kramer,  6427234

KBO Seniorenbelang Wormerland:
mw. Trees Walta
Beerstraat 8,  6421616

Communiekatechese:
mw. Kirsten Vredevoort-van Putten,
 06-13393436,
: kirsten.vredevoort@gmail.com

Zonnebloem:
dhr. Piet Jongh
Wollegrasstraat 27,  6425276

Lezers:
mw. Ria de Metter-Zuijderwijk,
: ham.de.metter@gmail.com

Woorddienstgroep:
dhr. Ben Commandeur,
Koningsvarenstraat 194,  6425356
Werkgroep gezinsviering:
Femke Rijs, 075-6408305
: f.rijs@quicknet.nl

Kookgroep ’t Klepeltje:
mw. Leny W agenaar
Mariastraat 26,  6703469
Barbara uitvaartvereniging:
Secr. mw. Ingrid de Haas-Thoma
Kees Jongensstraat 19, Tel: 6424569
: info@uitvaartbarbarawormer.nl

PM 47 e jaargang no.4: 8 juli - 2 september 2020

Internet correspondenten voor u
Geen stressvolle momenten meer.

Plaats hier uw advertentie!

Bieden o.a. hulp bij alle aanvragen, opzeggingen,
internet formulieren invullen, veranderen van
zorgverzekering, bestellen van hulp- en
verbandmiddelen en bankzaken.
Bel gerust 06-40752632
Met voicemail of stuur e-mail
Naar dhe@online.nl
BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

A. KASKES
SINDS 1838

DORPSSTRAAT 94- WORMER
TEL. 075 – 6421241
FAX: 075-6425531

BEENDERS
STUKADOORS
EN GEVELISOLATIE B.V.
Wand- en plafondafwerkingen, Sierpleisters,
Gevelisolatiesystemen
Bruynvisweg 28, 1531 AZ Wormer
Tel.: 075-6400780 Faxnr : 075-6400988
Internet: www.beendersbv.nl

Hier kan uw advertentie staan!!!
www.somass.nl

BOUWBEDRIJF SOMASS
Specialisten in restauraties en replica’s

Plaats hier uw advertentie!

VAN DIJK
TRUST & KNOWLEDGE
Uw vertrouwde opticien in Wormer

HIER KAN UW ADVERTENTIE STAAN!!

- Bouwmaterialen
- Hout- en plaatmateriaal
- IJzerwaren - gereedschappen
- Dak- en installatiematerialen
Bouwcenter Floris
Vlasblomweg 24
1521 PW Wormerveer
075 - 6478989
info@bouwcenterfloris.nl
Bouwcenter weet hoe ‚t werkt

