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Beste parochianen, 

 

Wat fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten in onze Maria Magdalenakerk. 

De eerste ‘live’ viering op 5 juli j.l. was voor veel parochianen een emotioneel 

moment. Het was een beetje thuiskomen, maar voelde ook nog vreemd: 

- de ontvangst buiten, waar u uw naam en telefoonnummer laat noteren; 

- het desinfecteren van de handen; 

- geen stoelen naast elkaar, maar iedere stoel op 1,5 meter afstand van elkaar; 

- geen fysieke vredeswens, maar een knikje of zwaai naar elkaar; 

- de communie en de bijbehorende looproutes; 

- geen koffie na, maar buiten snel afspreken om koffie bij elkaar te drinken; 

- en niet te vergeten de ‘zwaai’ i.p.v. handdruk bij het verlaten van de kerk. 

 

Het Parochieteam vond het behoorlijk spannend: klopt het protocol, hoeveel 

parochianen komen er, hoe vinden de parochianen het? Inmiddels hebben we 



 

al een aantal vieringen achter de rug, met iedere keer meer dan 

50 parochianen. We zitten daarmee onder het maximum aantal parochianen 

wat we in de kerk kunnen ontvangen. We hoeven daarom in deze 

zomerperiode nog niet over te gaan op een aanmeldingssysteem voor de 

volgende viering. 

Net als u vinden wij het heel jammer dat er nog niet gezongen mag worden, 

maar het mee neuriën met de muziek klinkt heel mooi en geeft toch een gevoel 

van verbondenheid. 

 

Dank 

Het Parochieteam wil u hartelijk danken voor uw begrip en medewerking voor 

deze manier van vieren. Dat voelt heel fijn! Ook hartelijk dank voor uw bijdrage 

in het collectemandje, zowel digitaal als na afloop van de 

vieringen. Uw gift kunnen we ook in deze tijd niet missen.  

 

Ventilatie 

Als u een kerkviering bezocht heeft, dan is het u vast opgevallen. De 

buitendeuren staan open en daardoor tocht het. Dit is helaas nodig. Om 

verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen is goede ventilatie 

belangrijk. Dit is niet mechanisch aanwezig in ons kerkgebouw. Om ventilatie 

te creëren is daarom besloten om tijdens vieringen (ook bij uitvaarten) 

buitendeuren open te zetten. 

Wij vragen u om begrip hiervoor. Als u er last van ondervindt, kunt u een 

andere plek proberen, of neem een extra sjaal mee. Samen met het 

kerkbestuur (regionaal) proberen we hier een oplossing voor te vinden. 

N.B. Het ontbreken van ventilatie is gelijk de belangrijkste reden dat het 

Achterschip niet gebruikt kan worden. 

 

Jaarthema - Startviering 

Inmiddels doen we al 2 jaar met het huidige jaarthema: OMZIEN NAAR DE 

ANDER. Het Parochieteam heeft haar best gedaan om vooral in de afgelopen 

maanden dit thema eer aan te doen. Wij hopen dat u dat ook zo ervaren hebt. 



 

In samenwerking met de Jozefparochie hebben wij gekozen voor een nieuw 

jaarthema: VERLANGEN EN HOOP. Dat is uiteraard niet voor niets. In deze 

onzekere periode verlangen we des te meer naar …, ja, waar verlangen we 

naar, waar hopen we op? Dat gaan we vanaf de Startviering op 13 

september invullen. Dan wordt ook het nieuwe logo in de kerk opgehangen. 

Noteert u deze datum alvast in uw agenda? 

 

Aanmelden voor de startviering 

We weten niet hoe de maatregelen in september worden gehanteerd. 

Misschien zijn er versoepelingen of worden de maatregelen juist aangescherpt, 

nu het virus toch weer wat oplaait. Mogelijk dat we voor de Startviering wél met 

een aanmeldingssysteem moeten werken. In dat geval zullen we de weken 

voor de Startviering tijdens de reguliere vieringen een intekenlijst klaarleggen. 

Hierover hoort u t.z.t. meer, óf in de PM, óf in de NB.  

 

 

 

Paaskaarsen 

Met de Startviering willen we 3 

paaskaarsen te koop aanbieden. Deze 

zijn van de afgelopen 3 jaar: 2017, 

2018 en 2019. Bent u geïnteresseerd? 

Dan kunt u een berichtje sturen naar: 

secretaris@mariamagdalenawormer.nl 

onder vermelding van Paaskaars.  
 

  

Tot slot 

Wij hopen dat u een goede zomer hebt gehad, waarin meer gelegenheid was 

om elkaar te ontmoeten – nog steeds op 1,5 meter afstand , maar toch! Graag 

verwelkomen we u in de zondagse vieringen. Uiteraard blijven de standaard 

maatregelen nog steeds gelden: 

- 1,5 meter afstand 

- hoesten en niezen in de elleboog 

- voelt u zich niet fit, blijf dan alstublieft thuis. 
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Het Parochieteam wenst u alle goeds, veel kracht en vertrouwen in elkaar en in 

Hem.  

 

 

 

 

Woensdagochtendploeg 

Zonnige woensdagochtend voor de wop werkers. 

Heerlijk buiten werken, alles staat in bloei. Het 

aanzicht van onze kerk aan de buitenkant geeft 

een goed gevoel. Helaas doet het onkruid 

rondom het goede gevoel weer teniet. 

Vakantietijd voor de toppers betekent meer werk 

voor minder mensen. Toch wordt er steeds met 

veel enthousiasme de strijd aangebonden met de 

wispelturige natuur. Het is toch wel met enige 

trots dat wij de kerkgangers kunnen ontvangen 

met een schoon voorplein en een ingang die er 

netjes uitziet.  
 

 

Zo langzamerhand kunnen we ook weer door de ramen kijken, dit werk vordert 

langzaam maar gestaag. De letters bij de toreningang zijn schoongemaakt en 

glimmen weer zoals het hoort.Het struikgewas en de borders aan de voorkant 

zijn het aanzien weer waard evenals de parkeerruimte voor de pastorie. De 

planning loopt soms iets in de war als er iets in de kerk moet opgelost worden 

maar in gezamenlijk overleg wordt dit altijd opgelost. Ook aan de achterzijde 

van de kerk is alles weer in keurige staat gebracht, dit ten gerieve van de 

automobilisten. Dank aan alle  werkers op de woensdagochtend, in welke vorm 

dan ook. Zij zijn allen hard nodig !         

 

  

 



 

 

Op donderdag 2 juli heeft Ina van Kleef een koninklijke onderscheiding op 

het gemeentehuis ontvangen. Burgemeester Judith Michel bracht op vrijdag 

24 april het heuglijke nieuws via een voordeurbezoekje. Vanwege de 

coronacrisis moest de feestelijke plechtigheid op een later tijdstip 

plaatsvinden. De versierselen behorende bij de Koninklijke onderscheiding 

werden door Judith aan Ina overhandigd. In verband met 1,5 meter afstand 

mocht Ina’s echtgenoot Gerard het speldje opspelden. 

   

 

  

  



 

 

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  

  

   

 
 
 
 
 

 

 

http://www.mariamagdalenawormer.nl/
https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=5d6004c18c&e=&c=a1aa7eaa5b
mailto:secretaris@mariamagdalenawormer.nl
http://www.mariamagdalenawormer.nl/

