
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 september – 21 oktober 2020 

P.M. 
(parochiële mededelingen) 

 

Maria Magdalena Parochie 

Wormer 

Startviering 13 september 10.00 uur 



 

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  
 
 

 

 

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 

 

PAROCHIETEAM 
Voorzitter: mw. Peggy Alting Siberg, 
 Haremakers 24,  6425977 
Wnd-voorzitter: mw. Ellen Meijer,  

Hollander 34,  6421388 
Penningmeester: dhr. Cor Bijvoet,  

Oosteinde 11,  6423130 / 
06-14443154 

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

Secretariaat:  vacature 
 

 
 
 
 
 

 

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

Bezorging PM:   mw. Ans Zwemmer-Wolkers, Lisweg 305, 1511 XP Oostzaan,  6841874 
Kopij PM:    mw. Jolanda Boon-Sombroek,  6425194/dhr. Hans van Rooijen,  6424047  
Misintenties vermelden PM:  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 21 oktober – 9 december 2020 uiterlijk 11 oktober  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. 

http://www.mariamagdalenawormer.nl/
mailto:petrusvis@planet.nl
mailto:petrusvis@planet.nl
mailto:redactie.pm.mm@gmail.nl
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P A S T O R A A L  V O O R W O O R D  

Verlangen en hoop 

Op school hebben we allemaal geleerd 
over de droogmakerijen in Noord Holland. 
In de omgeving van onze parochies zijn 
enkele droogmakerijen te vinden. Op een 
dag kwam men op het idee om een meer 
te omdijken en vervolgens het water weg 
te halen. Deels om zo vruchtbare grond te 
ontginnen, deels omdat de grote meren bij 
storm konden overstromen.  
Vooral in de 17

e
 eeuw zijn onder leiding 

van Leeghwater enkele meren droogge-
maakt.  
 
Hoe groot waren eigenlijk die droogge-
maakte meren? De Kalverpolder is met 1,7 
km

2
 een van de kleinste meren. De Wijde-

wormer is tien keer zo groot: bijna 17 km
2
. 

Het is mogelijk om met de fiets de polder 
bijna rond te rijden; dan besef je pas hoe 
groot dit meer moet zijn geweest. Een an-
der verhaal is de Beemster, dit was niet 
zomaar een meertje of een plas water. 
Deze polder is ruim 70 km

2
, erom heen rij-

den is een tocht van meer dan 40 kilome-
ter. Het moet een enorm project zijn ge-
weest om dit meer droog te maken. 
Staande aan de oever was het onmogelijk 
om de overkant te zien.  
In 1607 werd de toestemming gegeven om 
het meer droog te maken. Toen men in 
1610 bijna klaar was, brak een dijk door 
en kon van voor af aan worden begonnen. 
In 1612 was de droogmakerij van de 
Beemster een feit.  
 
Het was een enorme uitdaging om de 
Beemster droog te maken: je zou kunnen 
zeggen dat het niet te overzien was, zo 
groot als het meer was. Ondanks de te-
genslagen en het opnieuw moeten begin-
nen heeft men doorgezet. Nu hebben de 
inwoners van de Beemster al 400 jaar 
droge voeten.  
 
Fietsend om de Beemster, dacht ik wat 
over het jaarthema: verlangen en hoop. 
Met een groot verlangen en doorzettings-
vermogen is het meer droog gemaakt, in 
de hoop en het vertrouwen dat het on-
danks alles zou lukken.  
Binnenkort begint het nieuwe pastorale 
jaar. We gaan weer verder met onze reis 
in het geloof. 2020 is een jaar waarin we 
ook niet alles kunnen overzien. De onze-
kere eerste helft van het jaar is voorbij, 
wat zal het vervolg brengen? Hoe zullen 

we straks Sinterklaas en Kerst vieren? 
Hoe staan we er aan het einde van het 
jaar voor? Het is nog niet te overzien.  
 
En toch gaan we vol goede moed verder, 
omdat we ondanks alles blijven geloven 
en hopen op betere tijden. Voor velen is 
het leven onzeker geworden, niet alleen 
omwille van de gezondheid. Ook het be-
houd van werk is onzeker: er wordt ver-
wacht dat velen hun baan kwijt zullen ra-
ken. Tegenover berichten die wanhopig 
kunnen maken, gaan we in de parochies 
op zoek naar tekenen van hoop en verlan-
gen.  
 
Het is alsof we aan de overkant van het 
meer staan. De overkant is niet te zien,  
we weten niet wat de komende periode op 
ons pad zal komen. Met elkaar maken we 
er het beste van en delen verhalen van 
hoop en verlangen.  
Met de collega’s wens ik u een mooi pas-
toraal jaar toe. 
 

Kapelaan Nico Kerssens 
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R . K .  P A R O C H I E V E R B A N D  Z A A N S T R E E K  

H. Bonifatius – H. Jozef – H. Maria Magdalena (Kalf) – H. Maria Magdalena (Wormer) –  
H. Odulphus – H. Petrus 

Contactadres: Dorpsstraat 570 1566 BZ Assendelft  
E-mail: kerkbestuur.pvz@gmail.com  

Samenvatting bestuursvergadering 3 augustus 2020 

VIERINGEN 

In alle parochies zijn de vieringen weer 
opgestart. Het is onwennig, maar het loopt 
en veel mensen zijn blij dat er na de eer-
ste heel strenge beperkingen nu weer 
(veel) meer bezoekers welkom zijn. In de 
parochiebladen wordt het regiorooster 
weer opgenomen.  

NIEUW JAARTHEMA 

Verlangen en Hoop. Dick Amesz van de 
Jozefparochie heeft een mooi logo ont-
worpen. 

VERKOOP MARTELAREN 

Er is een verzoek om meer informatie 
vanuit de gemeente gedaan aan de paro-
chie. Het bisdom, die uiteindelijk een de-
creet zal moeten afgeven voor de onttrek-
king aan de eredienst, is zo ook partij, 
aangezien zij ook eisen heeft m.b.t. het 
verwijderen van liturgische elementen. De 
advocaat is ingeschakeld om een juridisch 
zo optimaal mogelijk antwoord te formule-
ren naar de gemeente toe, waarbij als 
verkoper zo min mogelijk monumentale 
elementen aan de binnenzijde willen over-
laten die de koper zou kunnen belemme-
ren. 

VEILIGHEID IN EN OM GEBOUWEN 

Op alle niveaus loopt dat wel. Speciale 
aandacht voor KPN zendinstallaties. Als 
KPN die wil vervangen voor 5G moet elke 
aanvraag daartoe in de bestuursvergade-
ring worden aangekaart, waarna het bis-
dom een machtiging moet verstrekken. 
Zorgen over brandstichting door actie-
groepen lijken overdreven.  

RONDJE LANGS DE PAROCHIES  

Bonifatius: onderhoud dak kan beginnen.  
Odulphus: bezoek trekt aan, pastoor ziet 
ook nieuwe gezichten, het kerkhof vraagt 
veel onderhoud maar dat gaat goed.  
Petrus: de parochianen uit Wormerveer 
vinden hun weg naar Krommenie, zij zijn 
ook vertegenwoordigd in de parochieraad. 
Zorg over de koren, repetities en zingen in 
de vieringen liggen al maanden stil, dat is 
ook slecht voor de onderlinge contacten 
van de koorleden.  
Maria Magdalena Wormer: ook zorgen 
over het koor. Verder voorziet men zeker 
in de winter een probleem met de ventila-
tie. In de kerk kan er nog wel wat tegen-
over elkaar worden opengezet, maar in 
het Achterschip niet. Bovendien probleem 
in de winter. In oudere kerkgebouwen be-
staat natuurlijke ventilatie met kieren bij 
de ramen. Deken Bunschoten brengt dit 
naar de dekensvergadering.  
Maria Magdalena Kalf: gesprekken met 
kandidaat-huurders van de pastorie leve-
ren nog niets op.  
Martelaren: verkoop schiet niet op, zie bo-
ven. Dat is zuur voor de parochie die eerst 
zo voortvarend de stap naar afstoten van 
het kerkgebouw en doorgaan in een be-
scheidener ruimte heeft geëntameerd. 
Men hoopt t.z.t. ondanks de huidige be-
perkingen een waardig afscheid te kunnen 
vieren.  

FINANCIËN 

De opbrengsten van de collectes lopen 
onvermijdelijk terug. Overal kan men het 
nog wel even uitzingen maar de zaken 
moeten wel goed in de gaten worden ge-
houden.  
 

Corrie van Sijl 

  

mailto:kerkbestuur.pvz@gmail.com


3 

PM 47
e
 jaargang no.5: 2 september – 21 oktober 2020 

 

J A A R T H E M A  

Verlangen is op zoek zijn naar, is wensen, hunkeren, dromen 

Vraag en er zal je gegeven worden, zoek 
en je zult vinden, klop en er zal voor je 
worden opengedaan. 
 

Matteüs 7:7 

Zoek je geluk bij de HEER, 
hij zal geven wat je hart verlangt.  
 

Psalm 37:4  

 

Hoop is een anker voor de ziel 

De Bijbelse hoop wordt een anker voor de 
ziel genoemd:  
 

"... een krachtige aansporing om ons vast 
te klampen aan de hoop op wat voor ons 
ligt. De hoop is het veilige en vaste anker 
voor onze ziel. Zij reikt tot achter het 
voorhangsel in het heiligdom." (Hebreeën 
6:18-19, WV2012) 
 

Onze toekomstverwachting is verankerd in 
Gods diepste wezen en in al zijn macht en 
kracht. Een anker wordt gebruikt om een 
schip op een bepaalde plaats te houden 
en om te voorkomen dat het door de gol-
ven een bepaalde kant op wordt gestuwd. 
Als in figuurlijke zin de golven over je 
heen slaan ofwel als je het moeilijk krijgt 
en je heen en weer wordt geslingerd door 
emoties en negatieve gedachten, angst en 
bezorgdheid, dan kun je niet zonder an-
ker. God heeft alles onder controle en zal 
niet toelaten dat  

je schip zal omslaan. Hoop is een belang-
rijke factor bij de overwinning over twijfel, 
bezorgdheid en andere vormen van nega-
tief denken. Een spreekwoord zegt: hoop 
doet leven, en zo is het ook. De hoop, die 
gebaseerd is op geloofszekerheid op 
grond van het Woord van God, is een 
krachtige ondersteuning op je levensweg. 
Het gevolg van een hoopvolle levensin-
stelling is optimisme en blijdschap. 
 
Hoop is een anker dat je wordt aangereikt. 
Zelf moet je als gelovige deze hoop van 
God aanpakken en je eraan vastklampen 
(Hebreeën 6:18). Dat is een daad van ge-
loof. En geloof is de voorwaarde om je be-
loften daadwerkelijk van God te ontvan-
gen. 
 

Paul Groenewegen 

 
 

 

L O G O  J A A R T H E M A  

Ontstaan van het ontwerp 

Het is elke keer weer spannend om te 
ontdekken wat er ontstaat als je bezig 
gaat met het ontwerpen van een nieuw 
jaarthema logo. In mijn hoofd tollen tal van 
beelden rond na een middag/avond zoe-
ken naar vormen. Het thema van dit jaar 
bracht al snel een hart-vorm naar boven 
als teken van verlangen. Ook de hoop ge-
symboliseerd door een anker bleef han-
gen. Maar dan.... hoe dit te combineren? 
Uiteindelijk ben ik erin geslaagd om beide 
symbolen te verwerken tot een geheel.  
En met het combineren ontstaan er dan 

nieuwe elementen die iets toevoegen aan 
de beeltenis: bijvoorbeeld een mens figuur 
als top van het anker. 
Als u goed kijkt zult u ongetwijfeld zelf nog 
andere vormen en/of symbolen ontdekken. 
Doe dat vooral. U heeft er een jaar de tijd 
voor. 
Ik wens een ieder een hoopvol werksei-
zoen toe! 

Dick Amesz 
 
 

 

 

  

https://dailyverses.net/nl/matteus/7/7
https://dailyverses.net/nl/psalmen/37/4
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V R E D E S W E E K  2 0 2 0  

Vrede verbindt verschil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de Vredesweek, dit jaar van 19 tot 
en met 27 september, vraagt vredesorga-
nisatie PAX aandacht voor het bijzondere 
werk van mensen die overal ter wereld 
bijdragen aan vrede en verzoening.  
 
Voor ons Nederlanders was vrede lang 
iets vanzelfsprekends, maar dat is lang-
zaam aan het veranderen. We zijn onze-
ker over de toekomst en tegelijkertijd zijn 
er grote tegenstellingen en verschillen in 
onze samenleving die in tijden van crisis 
niet zomaar verdwijnen. Aan de ene kant 
zien we een grote onderlinge verbonden-
heid, maar aan de andere kant zijn er juist 
nu ook mensen die zich afgesloten voelen 
en die niet gezien en gehoord worden. Ti j-
dens de Vredesweek wil PAX aandacht 
vragen voor de verschillen die er tussen 
mensen bestaan, en tegelijkertijd zoeken 
naar nieuwe verbintenissen. En dat is al-
leen mogelijk als we bereid zijn om de an-
der echt te leren kennen.  

VREDE VERBINDT VERSCHIL  

PAX werkt in veertien landen met veel 
verschillende partners aan vrede. In alle 
landen is de (conflict)situatie anders, net 
als de culturen, etnische achtergronden en 
religie. Maar steeds weer zien we dat het 

accepteren van deze verschillen en het 
respectvol omgaan met de ander, een 
voorwaarde is om vreedzaam samen te le-
ven.  
 
Een inspirerend voorbeeld is het werk van 
Surood Ahmad voor de Iraakse vrouwen-
organisatie Al-Amal. Een organisatie die 
met steun van PAX vecht tegen seksueel 
en gender-gerelateerd geweld tegen 
vrouwen in Irak. Surood, die haar hele fa-
milie verloor tijdens de Golfoorlog in 1991, 
zet zich in voor een beter leven voor 
vrouwen. Zo voert ze al jarenlang een niet 
aflatende strijd met de politie om ervoor te 
zorgen dat de aanklachten van mishan-
delde, verkrachte en uitgebuite vrouwen 
worden opgenomen. Met gevaar voor ei-
gen leven, vanwege de verregaande cor-
ruptie en de betrokkenheid van sommige 
politieagenten bij de vrouwenhandel. Toch 
gaat ze onverschrokken door met haar 
vredeswerk.  
 
Ook het vredeswerk van Dilbirin Khalil in 
het door oorlog zwaar getroffen Noord-
oost-Syrië dwingt bewondering af. Samen 
met zijn collega’s van onze partnerorgani-
satie DOZ organiseert hij diverse verbin-
dende activiteiten, om vertrouwen en 
vriendschappen op te bouwen tussen de 
lokale bewoners en de vele vluchtelingen. 
Zo verminderen ze de onderlinge spannin-
gen die de komst van vluchtelingen vaak  
oplevert. 

STEUN PAX EN GEEF VOOR VREDE! 

Over de hele wereld ondersteunt PAX het 
vredeswerk van krachtige en vaak jonge 
mensen als Dilbirin en Surood in hun strijd 
voor vrede en rechtvaardigheid. Daarvoor 
is uiteraard geld nodig. Uw betrokkenheid 
en bijdrage zijn goud waard. Helpt u mee? 
Al met een bescheiden bedrag kunt u ons 
helpen dit belangrijke werk voort te zetten.  
 
U kunt een gift overmaken op:  
IBAN NL03TRIO0390515000  
o.v.v. Vredesweek 2020 t.n.v. PAX in 
Utrecht  
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V O R M I N G  E N  T O E R U S T I N G  2 0 2 0 - 2 0 2 1  

 

Anders dan anders 

Een klein virus met grote gevolgen - co-
vid-19 - is aan niemand in Nederland on-
gemerkt voorbij gegaan, ook niet aan de 
parochies in de Zaanstreek. De Stuur-
groep Vorming en Toerusting heeft bij-
voorbeeld begin maart moeten besluiten 
alle geplande activiteiten tot de zomer te 
staken. Helaas blijft het daar niet bij. 
Vanwege alle onzekerheden over het ver-
loop van de pandemie - ‘tweede golf’ of 
niet? vaccinatie? - leek het ons verstandig 
voor seizoen 2020-2021 geen activiteiten 
vast te leggen. We doen dit met pijn in ons 
hart, maar de gezondheid en veiligheid 
van de deelnemers en inleiders staan 
voorop. 
 

We hopen natuurlijk dat er in de loop van 
2020-2021 meer mogelijkheden komen om 
weer veilig en ontspannen samen te ko-
men. Mocht dat het geval zijn, dan gaan 
ook wij opstarten met een los aanbod. Een 
film bijvoorbeeld, of een enkele lezing in 
kleine kring. Daarvan zullen we u dan in 
de parochiebladen of de mededelingen na 
de viering op de hoogte stellen.  
 
We hopen voor iedereen dat het contact 
met anderen weer (meer) mogelijk wordt 
en we weer intensiever in levende lijve 
gemeenschap kunnen zijn. 
 

Stuurgroep Vorming en Toerusting

 
 
 

B O E K E N M A R K T  S T .  P E T R U S K E R K  K R O M M E N I E  

Opbrengst voor jaarlijkse vastenactie 

Op zaterdag 12 september is er weer een 
grote Boekenmarkt in de St. Petruskerk, 
Snuiverstraat 2, Krommenie.  
U bent van harte welkom van 10 uur tot 
16 uur. Op zondag 13 september van 12 
tot 14 uur. 
 
We hebben dit jaar veel kinderboeken (bi j-
zondere originele kinderboeken uit de ja-
ren 50). Ook kookboeken en veel thrillers. 
Daarnaast legpuzzels vanaf € 1,00 per 
stuk. 
 
De boeken gaan voor een zacht prijsje 
weg. Veel pockets van o.a. Simeon (Mai-
gret), Ruth Rendell en Francis Durbridge. 
Van Godfried Bomans tot Youp van ’t Hek, 
van Nicci French tot Saskia Noort. Een 

zeer gevarieerd aanbod voor lage prijzen. 
Het goedkoopste boek is € 0,50 (pockets) 
en de duurste € 25,00 . 
 
In verband met de coronamaatregelen, zal 
de Boekenmarkt ruim worden opgezet, zo-
dat de 1½ meter afstand in acht kan wor-
den genomen. 
 
Kom vroeg, dan heeft u de beste keus! 
Want weg is weg. 
 
De opbrengst is voor de jaarlijkse Vasten-
actie, dit jaar voor onderwijs en vorming 
om jonge mensen een goede start van hun 
leven te geven. 
 

Matthé Bruijns, pastor 
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I N G E K O M E N  

God roept de mens op weg te gaan... 

...zijn leven is een reis. Verlaat wat gij be-
zit en ga naar het land dat Ik u wijs!  
zingt een kerklied. We zongen het voor de 
coronatijd enthousiast, want het is een 
echte meezinger. Maar gaan we ook op 
weg? We moeten nu toch zoveel mogelijk 
thuis blijven? Wie de bijbel openslaat 
hoort voortdurend hoe mensen worden 
opgeroepen om op weg te gaan, om huis 
en haard te verlaten en een nieuw leven te 
beginnen. Het begint met Abraham in het 
eerste bijbelboek Genesis. In het tweede 
boek, Exodus, worden de joodse slaven 
door God uitgedaagd om op het woord van 
Mozes het doodsland Egypte te verlaten 
en op weg te gaan naar het beloofde land 
Kanaän. Tijdens de moeizame tocht door 
de woestijn moppert het volk. Ze willen te-
rug naar de vleespotten van Egypte. Oké, 
ze werden daar onderdrukt en uitgebuit, 
maar ze hadden er wél te eten. Het thuis 
willen blijven zat er dus al vroeg in. Ge-
lukkig weet Mozes hen te motiveren om 
verder te trekken. Zong hij Ramses Shaffy 
achterna: ‘wij zullen doorgaan’? Uiteinde-
lijk komen ze na vele jaren moeizaam 
rondtrekken in dat land van leven in plaats 
van de dood.  
Daarna houdt het niet op. Ook Jezus roept 
op om door te gaan de weg van God te 
doen. Hij trekt rond door Galilea en preekt: 
‘mensen, je bent op de verkeerde weg. Je 
bedrijft onrecht en waar is de vrede? Keer 
je om! Kies een andere weg, niet een 
doodlopende maar een weg ten leven.’ 
Dan daar aan het meer: vissers (Marcus 2, 
16-20). ‘Kom en volg mij’, zegt Jezus, ‘er 
is werk aan de winkel!’ Onmiddellijk laten 
Petrus en Andreas hun netten, hun boot, 
hun familie in de steek en volgen zij Je-
zus. Belachelijk, dat is toch niet reëel. Stel 
je voor: je hebt een bedrijf. Je moet hard 
werken, maar het levert een redelijke bo-
terham op. Op een dag komt er plotseling 
een evangelist langs. ‘Kom en volg mij’, 
zegt hij en je doet het ook nog. ‘Ben je 
gek geworden? Denk aan je toekomst! Je 
eigen huis! Kom terug!’ roept men. Maar 
ze verbranden hun schepen achter zich 

om voortaan vissers van mensen te wor-
den. Om voortaan mensen uit de dood te 
halen, weg uit de duisternis, om hen tot 
leven – nieuw leven te brengen.  
Al met al idioot, onbegrijpelijk, maar het 
staat er echt. Petrus oftewel Simeon – een 
joodse naam, Andreas – een Griekse 
naam oftewel alle mensen worden door 
Jezus geroepen. Wij ook?  
Jezus treedt op als leraar in de synago-
gen, hij verkondigt het koninkrijk van God, 
drijft boze geesten uit en geneest alle 
ziekten en kwalen onder het volk. Hij 
brengt licht in het duistere leven van ve-
len. Hoe moeten wij die oproep tot omkeer 
verstaan? Is Galilea soms ook hier? Hoe 
is het met de duisternis in onze streek, 
ons huis, ons hart? Ouders hebben het 
contact met hun kind verloren. Ze snappen 
elkaar niet meer. Dat is duisternis. Jonge-
ren zien weinig zin in hun bestaan. Ze 
zien geen toekomst. Dat is duisternis.  Je 
huwelijk ziet er aan de buitenkant aardig 
uit, maar de liefdesvlam is al jaren ge-
doofd. Dat is duisternis. ‘Ik heb best veel 
contacten hoor’, zegt iemand, ‘maar wat 
voel ik mij alleen.’ Dat is duisternis. ‘Ik 
mankeerde niks’, zegt een ander, ‘en nou 
blijk ik hartstikke ziek te zijn, wie weet ga 
ik dood!’ Dat is duisternis.  
De bijbel is een boek vol verhalen waarin 
wij worden opgeroepen om op weg te 
gaan om Gods weg, voorgedaan en voor-
gegaan door Jezus, te doen. Om ook licht 
te brengen in het duistere leven van velen. 
Soms staan we stil, omdat we de weg kwijt 
zijn. Dan keren we ons om, om opnieuw 
de goede weg in te slaan. Voortdurend 
roepen wij: ‘we zullen doorgaan!’ En 
toch...! Dat koninkrijk van U, God, zal er 
eens van komen! Onderwijl zingen wij in 
het nieuwe werkjaar – corona of niet – uit 
het eerder genoemde lied:  
Heer, geef ons moed en doe ons gaan uw 
weg door de woestijn en laat uw Zoon een 
laaiend vuur, de nieuwe Mozes zijn!  
 

Ko Schuurmans, pastor 
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               V I E R I N G E N  I N  R E G I O  Z A A N S T R E E K  

 HH. Martelaren v G. 
Boschjesstraat 115  
Koog a/d Zaan 

H. Petrus  
Snuiverstraat 2 
Krommenie 

H. M. Magdalena  
Dorpsstraat 351 
Wormer 

H. Jozef  
Veldbloemenweg 2  
Zaandam 

Za 5 sep  Eucharistie 
G. Noom 

  

Zo 6 sep 
23

e
 zo 

d.h. jaar 

Woord-Communie 
T. Molenaar 

Eucharistie 
G. Noom 

DOP Startviering 
Woord-Communie 
J. Hoekstra 

Za 12 sep 
 

 Geen viering   

Zo 13 sep 
24

e
 zo 

d.h. jaar 

Startviering 
Woord-Communie 
K. Schuurmans  

10.30 uur Oecu-
menische viering  
M. Bruijns  
in Agathepark 

Startviering 
Woord-Communie 
R. Casalod 

Woord-Communie 
W. Waardijk 

Za 19 sep  Woord-Communie 
M. Bruijns  

  

Zo 20 sep 
25

e
 zo 

d.h. jaar 

Woord-Communie 
M. Bruijns 

Woord-Communie 
S. Baars 

DOP Woord-Communie 
J. Hoekstra 

Za 26 sep 
 

 Startviering 
Woord-Communie 
M. Bruijns 

  

Zo 27 sep 
26

e
 zo 

d.h. jaar 

Eucharistie 
G. Noom 

Startviering 
Woord-Communie 
M. Bruijns 

Eucharistie 
N. Kerssens 

Woord-Communie 
R. Casalod 

Za 3 okt 
 

 Woord-Communie 
M. Bruijns 

  

Zo 4 okt 
27

e
 zo 

d.h. jaar 

Woord-Communie 
K. Schuurmans 

Woord-Communie 
S. Baars 

Woord-Communie 
M. Bruijns 

Woord-Communie 
W. Waardijk 

Za 10 okt 
 

 Eucharistie 
G. Noom 

  

Zo 11 okt 
28

e
 zo 

d.h. jaar 

Woord-Communie 
M. Bruijns 

Eucharistie 
G. Noom 

DOP Woord-Communie 
J. Hoekstra 

Za 17 okt  Woord-Communie 
R. Casalod 

  

Zo 18 okt 
29

e
 zo 

d.h. jaar 

Woord-Communie 
T. Molenaar 

Woord-Communie 
R. Casalod 

Oecumene DOP 
M. Niekus en  
I. de Lange 

Za 24 okt  Eucharistie 
G. Noom 

  

Zo 25 okt 
30

e
 zo 

d.h. jaar 

Eucharistie 
G. Noom 

Woord-Communie 
M. Bruijns 

Eucharistie 
N. Kerssens 

Woord-Communie 
W. Waardijk 

 
Aanvangstijden: op zondag om 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur, tenzij anders 
aangegeven. 
 

Betekenis afkortingen : DOP = Dienst onder leiding van parochianen 
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V I E R I N G E N  I N  R E G I O  Z A A N S T R E E K  

 

 H. Bonifatius  
Oostzijde 12 
Zaandam 

H. M. Magdalena  
Kalf 160  
Zaandam 

H. Odulphus  
Dorpsstraat 570  
Assendelft 

Za 5 sep Eucharistie 
A. Goedhart 

 Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo 6 sep 
23

e
 zo 

d.h. jaar 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Eucharistie 
N. Kerssens 

Eucharistie  
F. Bunschoten 

Za 12 sep 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie  
F. Bunschoten 

Zo 13 sep 
24

e
 zo 

d.h. jaar 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Eucharistie  
N. Kerssens 

Eucharistie  
F. Bunschoten 

Za 19 sep Eucharistie 
A. Goedhart 

 Eucharistie  
F. Bunschoten 

Zo 20 sep 
25

e
 zo 

d.h. jaar 

Eucharistie 
A Goedhart 

Eucharistie  
N. Kerssens 

Eucharistie  
F. Bunschoten 

Za 26 sep 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie  
F. Bunschoten 

Zo 27 sep 
26

e
 zo 

d.h. jaar 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Eucharistie 
N. Beemster 

Eucharistie  
F. Bunschoten 

Za 3 okt 
 

Eucharistie 
A. Goedhart 

 Eucharistie  
F. Bunschoten 

Zo 4 okt 
27

e
 zo 

d.h. jaar 

Eucharistie 
A. Goedhart 
 

Eucharistie  
N. Kerssens 

Eucharistie  
F. Bunschoten 

Za 10 okt 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie  
F. Bunschoten 

Zo 11 okt 
28

e
 zo 

d.h. jaar 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Eucharistie 
F. Bunschoten 

Eucharistie  
N. Kerssens 

Za 17 okt Eucharistie 
A. Goedhart 

 Eucharistie  
F. Bunschoten 

Zo 18 okt 
29

e
 zo 

d.h. jaar 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Eucharistie  
N. Kerssens 

Eucharistie  
F. Bunschoten 

Za 24 okt Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie  
F. Bunschoten 

Zo 25 okt 
30

e
 zo 

d.h. jaar 

Eucharistie 
A. Goedhart 

Eucharistie 
N. Beemster 

Eucharistie  
F. Bunschoten 

 
Op elke 1

e
 vrijdag van de maand: eucharistieviering in de H. Bonifatius om 9.30 uur  

en in de H. Odulphus om 10.00 uur (vrijdag 4 september en 2 oktober)  
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P A R O C H I E T E A M  

Vergadering d.d. 10 augustus 2020 

VIERINGEN ZOMERTIJD 

Vanaf begin juli zijn we weer gestart met 
aangepaste vieringen in onze Maria Mag-
dalenakerk. Het is voor iedereen wennen 
aan de regels, maar wat is het fijn om el-
kaar weer in levende lijve te mogen ont-
moeten! Het Parochieteam blijft ieders’ 
medewerking vragen om de vieringen vei-
lig te laten ver lopen. “Denk om de ander” 
en houdt u aan de maatregelen uit het 
protocol. Alleen dan kunnen we verder 
gaan naar hopelijk een meer normale ma-
nier van vieren. We zijn er nog lang niet, 
maar laten we hoop houden. 

STARTVIERING 

Op 13 september feestelijke startviering, 
zo feestelijk mogelijk in ieder geval. De 
Pastoraatsgroep bereidt samen met Pas-
tor Ria de viering voor. Piet van der Laan 
zal het orgel bespelen en op dit moment 
wordt besproken of een klein groepje zan-
gers wat luisterliedjes kunnen zingen. Als 
het goed weer is willen we buiten, achter 
de kerk, wat koffie-uitgiftepunten neerzet-
ten, zodat we elkaar - op gepaste afstand 
- toch iets langer kunnen ontmoeten.  

INTEKENLIJST STARTVIERING 

We hopen/verwachten dat er veel parochi-
anen zijn die de Startviering willen bijwo-
nen. Dat betekent echter wel dat we een 
intekenlijst zullen moeten hanteren, om te 
voorkomen dat er meer mensen komen 
dan toegestaan.  
Vanaf zondag 30 augustus kunt u opgeven 
of u naar de Startviering wilt komen. Dat 
kan gewoon bij degene die uw naam en 
telefoonnummer noteert voor de reguliere 
viering. Ook digitaal kunt u zich opgeven, 
via deze site: 
www.mariamagdalenawormer.nl  

AANTAL PLAATSEN STARTVIERING 

Ook voor de startviering zijn een beperkt 
aantal plaatsen (max. 100 parochianen). 
Het bijwonen van de startviering gaat op 
volgorde van aanmelden. Wacht dus niet 
te lang!  
En als u - na uw aanmelding - onverhoopt 
toch niet naar de Startviering kan, laat het 
ons zo snel mogelijk weten. Dan kunnen 
we  

 
een andere parochiaan blij maken.  
Helaas moeten we rekening blijven hou-
den met aangepaste coronamaatregelen 
op het laatste moment. We blijven de be-
richtgeving in de gaten houden om u te in-
formeren. 

PAASKAARSEN TE KOOP 

Bij de Startviering bieden we 3 paaskaar-
sen van voorgaande jaren te koop aan.  
Deze zijn van 2017, 2018 en 2019. Bent u 
geïnteresseerd? Dan kunt u een berichtje 
sturen naar:  
secretaris@mariamagdalenawormer.nl  
onder vermelding van Paaskaars. Of één 
van de leden van het Parochiebestuur be-
naderen. 

VENTILATIE 

Er komt meer en meer duidelijkheid over 
het belang van ventilatie in gebouwen. In 
de laatste vergadering bij het Kerkbestuur 
heeft onze vertegenwoordiger aangedron-
gen om actie hierin te nemen.  
Hoewel we met de zomer nog in gedach-
ten goed konden leven met geopende deu-
ren tijdens de vieringen, is dat geen optie 
voor de herfst die dichterbij komt. Deken 
Floris Bunschoten zegde toe om het vent i-
latieprobleem te bespreken bij het overleg 
met de bisschop. We hopen hier snel ui t-
sluitsel over te krijgen.  
Ondertussen zijn we ook zelf begonnen 
met onderzoek naar ventilatiemogelijkhe-
den in het Achterschip. Als we daar een 
oplossing voor kunnen vinden, dan komt 
de parochiële ontmoeting dichterbij!  

NIEUW JAARTHEMA 

Het nieuwe jaarthema is inmiddels bekend 
en zal “Verlangen en Hoop” gaan heten. 
Verderop in deze PM vindt u de toelichting 
op dit thema.  
Wij verlangen en hopen dat wij u gauw 
weer mogen treffen in onze mooie Maria 
Magdalenakerk. Vooralsnog met inacht-
neming van de verschillende maatregelen, 
maar wij hopen op een betere toekomst!  
Blijf goed op elkaar en uzelf passen.  
 

Namens het Parochieteam, 
Ellen Meijer en Annelies Mol  

  

http://www.mariamagdalenawormer.nl/
mailto:secretaris@mariamagdalenawormer.nl
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V O O R A A N K O N D I G I N G  

Kledinginzameling in november 

Op zaterdag 7 november is in de Zaanse 
kerken weer de jaarlijkse inzameling door 
Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood.  
Elk jaar stapelen de zakken met kleding 
zich op en doen we zo mee aan het on-
dersteunen van noodhulpprojecten van 
Cordaid voor mensen die het hard nodig 
hebben. 

Dit jaar is de opbrengst van de kleding 
bestemd voor drinkwaterprojecten in Eth i-
opië. Nog steeds is schoon drinkwater en 
sanitair niet overal vanzelfsprekend, maar 
wel ontzettend belangrijk. 
Bewaar uw oude kleding dus tot no-
vember!  

MOV-groep 
 
 
 

W O E N S D A G O C H T E N D P L O E G  ( W O P )  

Onderhoud kerk 

De Wop is herkenbaar geworden door een 
steiger als logo, hiervoor hartelijke dank. 
Er worden deze zomer steeds hitterecords 
gebroken. Bij de kerk zijn het echter on-
kruidrecords die worden gebroken. Wat je 
de ene week verwijdert, komt de volgende 
week net zo snel terug. De strijd hiertegen 
wordt nog steeds door onze werkers ge-
wonnen, maar bij een temperatuur van 32 
graden is dat echt geen pretje. Het par-
keerterrein achter de kerk ziet er weer net-
jes uit evenals het voorplein en het plein 
voor de pastorie. De “glazenwassers” zijn 
inmiddels verhuisd naar de oostzijde van 
de kerk, precies waar de zon ‘s ochtends 
opkomt! Menig zweetdruppeltje ligt inmid-
dels op de steiger, maar vanuit het Ach-

terschip is het resultaat toch al te zien. 
Schone ramen geven de kerk toch een 
netter en vrolijker aanzien. De oostelijke 
achterdeuren zijn opnieuw in de lak gezet. 
De boeidelen van de goten waar we op 
redelijke wijze bij kunnen, zijn bijna alle-
maal geschilderd dus op naar de volgende 
klus (galmplanken in de toren). We kun-
nen ons gelukkig prijzen met deze groep 
vrijwilligers die er iedere week weer staan. 
De beloning is een kopje koffie of thee, 
voortreffelijk geserveerd door de dames 
die ook hun steentje bijdrage aan het net-
jes houden van de kerk. 
 

Namens de Wop, 
J. Braan

 
 

K  B  O  S E N I O R E N B E L A N G  W O R M E R L A N D

Nieuws 

Even een bericht over onze KBO. De zo-
mer vordert gestaag. En wat is die heet en 
vreemd. We beleven een rare tijd. Geluk-
kig hoor ik weinig over onze mensen die 
door corona getroffen zijn. Maar het heeft 
wel veel invloed op ons doen en laten ge-
had. En nog weten we niet waar we aan 
toe zijn. En we houden ons zo veel moge-
lijk aan de 1,5 meter afstand, al valt dat 
vaak niet mee. 
Over onze bijeenkomsten zijn we nog in 
het ongewisse. Voorlopig zullen we niet bij 
elkaar kunnen komen. De ventilatie in de 
ruimte van samenkomst is onvoldoende.  
En met de 1,5 meter afstand kunnen er 

ook geen 40 mensen ontvangen worden. 
Meer waarschijnlijk is het dat we ons moe-
ten voorbereiden dat we een seizoen, van 
september t/m april, moeten overslaan. 
Heel jammer, maar gezondheid gaat in dit 
geval voor.  
Daarbij komt ook nog dat er de moeilijk-
heid is, dat er weinig tot geen parkeerge-
legenheid is door alle bouwactiviteiten.  
Onze wens is dat u allen gezond blijft. 
Houd contact met elkaar. We blijven ho-
pen op betere tijden. 

Namens het bestuur, 
Trees Walta 
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O E C U M E N I S C H E  G R O E P  W O R M E R L A N D  

Nieuws 

 
Op 18 augustus jl. is de oecumenische 
werkgroep voor het eerst sinds de uitbraak 
van corona samengekomen. Het was goed 
om elkaar na zo lange tijd weer eens te 
zien en te spreken. En te horen hoe iedere 
kerkgemeenschap de afgelopen periode 
beleefd en ervaren heeft.  
En fijn om te merken dat we er allemaal 
weer zin in hebben om de oecumene op te 
pakken.  
Onder voorbehoud van eventuele aanpas-
singen als gevolg van de corona-
maatregelen hebben we afspraken ge-
maakt over een gebedsviering tijdens de 
Vredesweek, de oecumenische viering in 
oktober in de MM-parochie. We blikten 
vooruit op de Adventsvespers in de 
Doopsgezinde Vermaning.  
Wij hopen en bidden dat we deze oecu-
menische Adventstraditie ook in 2020 
kunnen vieren. Mocht er onverhoopt een 
kink in de kabel komen door corona, dan 
proberen we u daarvan zo snel mogelijk 
op de hoogte te brengen.  

VREDESWEEK 

Tijdens de Vredesweek, die landelijk ge-
vierd wordt, zal onder het motto: “Vrede  
verbindt het verschil” een gezamenlijke 
vredesvesper worden georganiseerd.  
 

 
 
In Wormer vindt deze gebedsviering plaats  
op woensdag 23 september om 19.30 u  

in  
 
de Doopsgezinde Vermaning. De viering 
wordt geleid door ds. Jannie Nijwening en 
pastor Jos van Steen. Welkom! 

OECUMENISCHE VIERING IN DE MMKERK 

Op zondag 18 oktober 2020, om 10.00 u 
zullen we - onvoorziene omstandigheden 
voorbehouden - de eerste oecumenische 
viering sinds 11 maart samen vieren!  
De viering wordt geleid door ds. Ben de 
Boer en pastor Jos van Steen. Muzikale 
begeleiding door Serge Makarchev, moge-
lijk misschien ook met zang. Dat is op het 
moment van schrijven nog niet geheel 
duidelijk. Samen zullen we zorgen voor 
een warm weerzien.  
De Maria Magdalenakerk biedt plaats aan 
maximaal 100 mensen. In de Nieuwsbrief 
van begin oktober zal een e-mailadres be-
kend gemaakt worden, waar u zich digitaal 
kunt aanmelden voor deze viering. Op 4 
oktober zal ondergetekende bij de deur 
staan en kunt u zich ook mondeling aan-
melden voor de viering van 18 oktober.  
Van harte welkom! 

GESPREKSAVONDEN  

Zin van het Leven en Contextuele Bijbel-
lezingen. Voor beide onderwerpen verwijs 
ik graag door naar de info, elders in dit 
blad. 
 

Namens de Oecumenische Groep 
Ellen Meijer 
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L E E S G R O E P / G E S P R E K S G R O E P  

De zin van het leven 

In Wormer begint in oktober een leesgroep/gespreksgroep over het boek `De zin van 
het leven. Gesprekken over de essentie van ons bestaan` van Volkskrant- journalist 

Fokko Obbema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2017 kreeg Volkskrant-journalist Fokke 
Obbema een hartstilstand. Die ervaring 
riep grote levensvragen bij hem op die ui t-
eindelijk resulteerden in de - volgens Mat-
thijs van Nieuwkerk - beste interviewserie 
van 2018’.  
Obbema had een veertigtal prikkelende 
gesprekken met zeer uiteenlopende ge-
sprekspartners, waarbij de eerste vraag 
telkens luidde: ‘Wat is de zin van ons le-
ven?’ Hoe geef je zin aan je bestaan, 
heeft het leven een zin of ben je juist blij 

dat het leven geen zin heeft, wat is de es-
sentie, welke inzichten heb je in de loop 
van je leven verworven, geloof je dat er 
`iets` is, wat is de betekenis van relaties? 
`De zin van het leven` is een bonte ver-
zameling van gedachten en wijsheden 
over de dingen die er werkelijk toe doen.  
 

Het is de bedoeling dat iedere deelnemer 
(v/m) het boek voorafgaand aan de eerste 
bijeenkomst leest. Met elkaar herlezen we 
bepaalde gedeelten. Welke zinnen en ge-
dachten spreken je aan? Wat is jouw ant-
woord op de vraag naar de zin van het le-
ven? 
 

Gespreksleiding en opgave:  
Bart Vijfvinkel, voorganger Protestantse 
Gemeente Wormer 
mail: bart.vijfvinkel@live.nl,  
tel: 06 19685110 
Data en tijd: 6 en 13 oktober, 3, 10 en 24 
november, dinsdagavond van 20.00-22.00 
uur  
Plaats: Nieuwe Kerk, Kerkstraat 8 Wormer  

 
 
 

O P  V E R H A A L  K O M E N  

Contextueel bijbellezen rond coronatijd-ervaringen 

Dit voorjaar zijn we opeens overvallen 
door een virus dat de hele wereld op z’n 
kop heeft gezet. We werden plotseling ge-
confronteerd met onze kwetsbaarheid: e l-
ke dag cijfers over aantallen nieuwe be-
smettingen, een ‘intelligente lockdown’, 
‘frontberichten, ouderen ‘opgehokt’, angst, 
eenzaamheid, onzekerheid...  
Wat heeft het met ons gedaan?  
In vier bijeenkomsten willen wij gelegen-
heid bieden om daarover in gesprek te 
gaan in een kleine groep. We doen dit aan 
de hand van een aantal Bijbelteksten die 
gaan over eenzaamheid, afsluiting, kwets-
baarheid. Door onze ervaringen te delen 

kunnen we elkaar ook bemoedigen en 
steunen.  
 
Data en tijd: 2, 9, 16 en 23 september, 
woensdagmiddag van 14.00-16.00 u. 
Locatie: Vermaning in Wormerveer, Zaan-
weg 57 
Kosten: € 2,50 per keer voor koffie/thee 
en materiaalkosten. 
Maximaal aantal deelnemers: 8 
Aanmelden bij Kok Klever of Jannie Ni j-
wening via www.doopsgezindzaanstreek.nl  
of telefonisch: 06-50964758 of  
06-49422430

   

mailto:bart.vijfvinkel@live.nl
http://www.doopsgezindzaanstreek.nl/
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 D I A C O N I E  

Situatie Gambia door Corona 

Helaas is corona de laatste 4 weken sterk 
in opkomst in Gambia. Nadat de maatre-
gelen weer wat werden versoepeld klinkt 
nu weer het advies ‘blijf thuis, ga alleen de 
compound uit als het echt moet, draag a l-
tijd een mondkapje, vermijd drukte, houd 
afstand en was de handen zeer regelmatig 
met zeep.’ 
Nadat er in Gambia lange tijd slechts 1 à 2 
besmettingen per dag bijkwamen, is dat 
nu veranderd naar 95 per dag! Er waren 
tot 4 weken geleden 50 coronazieken, nu 
staat dat aantal op ruim 500 (vertienvou-
digd dus). 
Ik probeer nuchter te blijven, extra goed 
op te letten met het geven van belangrijke 
hulp in de vorm van het verstrekken van 
rijst etc. Zolang het financieel mogelijk is. 
Maar ook de klamboe is nu extra belang-
rijk geworden. Een verzwakt lichaam is ex-
tra aantrekkelijk voor dit rottige virus. Het 
is dus meer dan voorheen zaak om onder 
de klamboe te slapen. We konden er in-
middels weer 600 uitreiken. Marie en ik 
willen er heel graag meer laten maken. 
Ter info op dit moment kost een zak rijst € 
25,00 een klamboe € 10,00 en een mond-

kapje € 1,00. 
Vanwege de nieuwe strenge regel een 
mondkapje te dragen, liet De Noodpot 
1000 mondkapjes maken bij de tailorshop 
van Matarr Jatta. Deze kan men wassen 
en hergebruiken. 
Hopelijk heb ik met deze info u geïnfor-
meerd hoe het er bij ons in Gambia voor 
staat. 

Een warme groet, 
mede namen Marie Joof. 

Thea Mom / De Noodpot Gambia. 
Rek.nr. NL20INGB069.62.38.209 t.n.v. 

TTM Mom, Hoorn. T.g.v. Noodpot Gambia 

STEUN DIT PROJECT 

Bovenstaand project willen we voorlopig 
steunen. Dat was ons plan begin dit jaar, 
maar om de voor u bekende maatregel 
komt hier weinig van terecht. Wij hopen 
dat u, als het kan, een bijdrage wil storten 
op het bovengenoemd banknummer. Alle 
kleine beetjes helpen. 
 

Alvast bedankt, 
Ina van Kleef (Diaconie)

 

 

 

C O L L E C T E  

Er wordt tijdens de viering niet gecollec-
teerd 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 be-
taald kunnen worden, niet waar? 
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V O O R  J O N G  E N  O U D  

Het loslaatmiddel 

Afscheid nemen is niet altijd eenvoudig. Zeker niet als er veel goede herinneringen 
zijn. Die herinneringen kunnen je doen vastplakken aan het verleden.  Maar je kunt ze 

ook meenemen de toekomst in. 

Er was eens een paard dat moest verhui-
zen naar een andere stal. Maar dat lukte 
niet. Het zat vast in zijn oude stal. Het was 
een mooi, wit paard en natuurlijk sterk als 
een paard. Maar hoe het ook trok en 
wrong, het kon maar niet uit zijn oude stal 
wegkomen. 'Hier liggen zoveel mooie her-
inneringen,' zei het paard, `ze willen me 
gewoon niet loslaten. Het zijn er gewoon 
teveel.' 
`Een paardenmiddel!' zei een oude wijze 
koe, 'We hebben een paardenmiddel nodig 
om het paard los te krijgen van al zijn her-
inneringen.' De biggen knorden instem-
mend. Natuurlijk, dat was de manier om 
het paard los te maken. Dat ze er niet 
eerder aan gedacht had-
den! Maar wie had er een 
paardenmiddel? 
De dierenarts kwam eraan 
fietsen. Hij had een koffer 
vol paardenmiddelen bij 
zich. Hij was heel knap. 
Dat zag je aan zijn grijze 
haren en zijn bril, maar 
vooral aan zijn scherpe 
neus waarmee hij proble-
men kon ruiken. De dieren 
hadden de dokter niet eens 
hoeven op te bellen; hij 
had gewoon geroken dat er 
iets met het mooie witte 
paard aan de hand was. Maar een paard 
dat vastzat aan zijn herinneringen. 'Tja, 
voor een losse hoef of haaruitval of  een in 
de knoop geraakte paardenstaart heb ik 
wel paardenmiddelen,' zei de dokter, 
'maar hiervoor heb ik niets. Goedemid-
dag.' De dierenarts sprong op zijn fiets en 
verdween. 
`Mijn goede vrind de olifant kent zekerlijk 
wel een paardenmiddel,' sprak de pape-
gaai. Hij was opgegroeid bij deftige men-
sen en dat was goed te horen. 'Ik haal die 
grijze rakker zelf wel even op.' In een 
mum van tijd was de papegaai terug met 

de olifant. `Dit is mijn paardenmiddel,' toe-
terde de olifant, terwijl hij zijn spierballen 
liet zien. 'Bind een touw vast aan het 
paard en dan zal ik hem wel even lostrek-
ken.' De olifant pakte het touw met zijn 
slurf en begon te trekken. Zijn anders gri j-
ze gezicht werd rood van inspanning. Zijn 
rug kromde zich en zijn slurf werd langer 
en langer. Maar de mooie herinneringen 
hielden het paard stevig vast. Na een dag 
lang trekken gaf de olifant het op. Zijn 
slurf is altijd lang gebleven en zijn rug is 
tot op de dag van vandaag krom. 
Wie ze ook vroegen, niemand kende een 
goed paardenmiddel, zelfs de wijze uil 
niet. Maar de uil had wel een goed idee. 

Hij legde het probleem 
voor aan Frans, de be-
schermengel van de die-
ren. Frans vloog naar de 
aarde met een busje in 
zijn hand en een kwast. 
De dieren keken verbaasd 
naar Frans, vooral toen 
hij de stal binnenging. Ze 
zagen hoe hij alle goede 
herinneringen verzamel-
de. Een voor een deed hij 
ze in het busje. Nadat hij 
ze allemaal erin had ge-
stopt, roerde hij goed. 
Daarna stapte hij op het 

paard af en begon hij de mooie herinne-
ringen als zwarte strepen op het wi tte 
paard te schilderen. `Zo,' bromde Frans, 
`zo kan je die herinneringen met je mee 
blijven dragen en hoef je niet in die stal te 
blijven vastzitten.' Het paard hinnikte ver-
heugd. Het was vrij!  
De dieren lachten en zeiden dat het witte 
paard met al zijn strepen op een zebrapad 
leek. Vanaf die dag noemt iedereen hem 
dan ook 'zebra'. 
 

Uit de Gelukbrenger, 
S. de Jong
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   K O R T  N I E U W S                  I N  M E M O R I A M

 
 

Contact Pastoraatsgroep 
Wanneer u weet dat er iemand ziek is, in 
het ziekenhuis of verpleeghuis is opge-
nomen, of dat er iemand een hele tijd niet 
aanwezig is geweest in uw werkgroep 
binnen de kerk, wilt u het ons dan laten 
weten?  
Zit u zelf ergens mee bijv. over de vierin-
gen, liturgische vragen, persoonlijke za-
ken en wilt u daar met iemand over pra-
ten. Dan kunt u ons altijd bellen om een 
afspraak te maken voor een gesprek:  
075-6421216 
 

De Pastoraatsgroep 

Klaverjassen 

Beste Klaverjassers,  
 
Helaas kunnen we voorlopig nog niet kla-
verjassen. Wanneer het weer kan, weten 
we nog niet, We wachten het maar rustig 
af. Blijf gezond! 

Groeten van Gré en Guus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TED SCHERMER 

Ted Schermer werd geboren In 1946 in de 
Mariastraat hier in Wormer. Daar woonden 
veel katholieke gezinnen en die waren 
over het algemeen zeer talrijk. Dat gold 
ook voor zijn ouders die vier meisjes en 
vijf jongens kregen en daarvan was Ted 
de jongste. 
Na de lagere schooltijd ging Ted naar de 
ambachtsschool, maar daar werd al snel 
duidelijk dat school niet bepaald zijn ding 
was. Ted was een doener en als jonge 
knul ging hij al snel één van de groente-
boeren van het dorp helpen. Hij kreeg na 
enige tijd ’n stukje eigen ventwijk op de 
zaterdag in het dorp. Op een gegeven 
moment kon hij zelfs de hele ventwijk 
overnemen. Hij wilde graag voor zichzelf 
beginnen, maar dat ging niet zomaar. Zijn 
vader moest eerst een verklaring tekenen 
waarin hij borg stond voor hem.  
Op de kermis in de Midden-Beemster 
kwam hij Atie tegen en na ongeveer drie 
jaar scharrelen werd er in 1969 getrouwd. 
Ze kregen twee prachtige jongens, Bas en 
Martijn en later volgde nog schoondochter 
Sandra die samen met Bas voor twee 
kleinkinderen zorgde waarop hij als opa 
altijd apetrots was. 
Het venten was voor Ted geen werk maar 
een hobby, want zelfs toen hij 65 werd, 
ging hij gewoon door. Niet alleen in Wor-
mer, maar ook in Wijde Wormer, Jisp en 
Oost-Knollendam, want de bakfiets was 
ondertussen allang vervangen door een 
auto. Het was algemeen bekend dat wan-
neer je achter Ted reed, je weleens wat 
vertraging op kon lopen.  
Ook al kwam hij niet bij iedereen aan de 
deur, veel mensen kenden hem van zijn 
zaterdagse plek op het plein bij het win-
kelcentrum.  
Begin dit jaar ging het allemaal wat min-
der en in april kreeg hij de diagnose kan-
ker. Dat was uiteraard een grote schok, 
maar de meeste pijn had hij van het feit 
dat de omgang met zijn klanten ophield en 
daarmee ook het houden van een gezellig 
praatje.  
Op woensdagochtend 12 augustus is hij 
rustig ingeslapen.  
Met Ted heeft Wormer de laatste venter in 
de regio verloren. 
Dat hij mag rusten in vrede.  

Frans Hofstra  

PM rooster seizoen 2020/2021 

(47e – 48e jaargang) 

 Copydatum Looptijd 
 

Nr. 6 11 okt 21 okt - 9 dec 
Nr. 7 29 nov 9 dec - 10 feb 2021 
Nr. 1 31 jan 10 feb - 24 mrt 
Nr. 2 14 mrt 24 mrt - 12 mei 
Nr. 3 2 mei 12 mei - 30 juni 
Nr. 4 20 juni 30 juni - 1 sept 
Nr. 5 22 aug 1 sept - ? 
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TINY MAK-DE VRIES 

Tiny Mak-de Vries is op 21 juli 2020 over-
leden. Ze mocht de hoge leeftijd van 95 en 
precies een half jaar bereiken. 
Ze was de oudste van 12 kinderen uit het 
grote gezin de Vries. Na de lagere school 
ging ze naar de naaischool, daarna naaide 
ze kleding voor het hele gezin. 
Helaas kwam haar vader op 44-jarige leef-
tijd te overlijden. Dat was een klap. Tiny 
was 21 jaar en de jongste 9 maanden. Op 
haar 29ste trouwde ze in 1954 met Henk 
Mak. Samen gingen ze wonen aan het 
Oosteinde waar ze de ouders werden van 
4 dochters en een zoon. Er was volop 
speelruimte. Een sloot achter het huis, wat 
vooral in de winter als er ijs lag, ideaal 
was.  
Tiny was een resolute vrouw. Gewend om 
aan te pakken en zorgzaam voor haar ge-
zin. Kleine kinderen worden groot, er 
kwamen kleinkinderen en achterkleinkin-
deren.  
Er kwam ook meer tijd voor andere din-
gen. Ze hield van zingen en heeft jaren-
lang samen met Henk gezongen in het 
Caeciliakoor.  
Haar grootste liefde en inzet was voor de 
Jozef school. Dat heeft ze lang gedaan. 
Ze was multi-inzetbaar. Tiny was er altijd, 
ze regelde van alles, ook de jongens leer-
de ze bij het vak handarbeid breien.  
Niemand heeft toen gedacht aan een ko-
ninklijke onderscheiding, maar dat had ze 
zeker verdiend. 
Met het ouder worden volgt een verhuizing 
naar een appartement bij Torenerf. Na het 
overlijden van haar man Henk, gaan ook 
bij haar de jaren tellen. Ze krijgt dan terug, 
wat ze zelf in haar leven heeft gegeven: 
de liefde en zorg aan haar gezin. Dat heb-
ben ze haar terug kunnen geven in de 
liefde en zorg voor haar tot het laatste 
moment van haar leven.  
Ze had er weinig vertrouwen in of er wel 
wat zou zijn na de dood. We weten het 
niet, maar we hopen en willen geloven dat 
er meer is aan de andere kant van het le-
ven. Misschien staat Henk haar toch op te 
wachten aan die andere kant. 
Haar afscheidswoorden waren: “Ik heb 
een mooi leven gehad en ik heb van jullie 
allemaal gehouden”.  

Ellie Hoek-Nooij 

 

RIE KOELEMEIJER 

Op 25 juli is onze parochiaan Rie Koele-
meijer overleden in de leeftijd van 84 jaar. 
Vanuit het Oosteinde is ze gaan wonen in 
een flat aan de Spatterstraat. 
Als dochter van een postbode heeft ze zelf 
jarenlang, tot haar 75ste jaar, pakjes van 

Daar genoot ze van. Selectvracht bezorgd. 
Lekker onder de mensen en in beweging 
dat weer goed was voor haar rug. 
Helaas ging ook bij haar de kwaliteit van 
leven achteruit, tot er een moment kwam 
waarin ze niet meer goed voor zichzelf 
kon zorgen.  
Haar laatste levensjaren heeft ze in ver-
zorgingshuis Lindendeal in Hoorn ge-
woond vlakbij haar dochter Josien, die zelf 
met haar gezin in Volendam woont. Daar 
kon ze nog volop genieten van haar drie 
kleinkinderen. 
In kleine kring hebben ze in het crematori-
um afscheid van haar genomen. 
Het kruisje met de naam van Rie krijgt, in 
overleg met haar dochter, binnenkort een 
plekje bij ons aan de westmuur. 
 

Ellie Hoek-Nooij 

 

 

WALLY PRANGER-STORCK 

Het was de bedoeling om na het afscheid 
in het crematorium het kruisje in maart te 
komen ophangen in onze kerk. Door Co-
rona veranderde alles. 
Haar familie heeft in de viering van 2 au-
gustus het kruisje van hun moeder met 
haar naam een plekje gegeven aan de 
Westmuur. 

 

JOSEFINE 

Voor Vera Plas was er een afscheid van 
haar dochter Josefine. Zij woonde in 
Spanje en is daar overleden. 
Helaas door Corona was het niet mogelijk 
en is het nog steeds niet veilig om er naar 
toe te gaan. Samen met Vera hebben we 
een kruisje met de naam van Josefine een 
plekje gegeven aan de Westmuur. 
 

Ellie Hoek-Nooij
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September 
Zondag 6 september    10.00 uur   
Pianospel Serge 

 
23ste zondag door het jaar 
 
Viering onder leiding van een parochiaan 
Voorganger: Paul Kramer 
 
Deurcollecte 

Jaardienst Ber Huijgen 
Annie Huijgen-Kuiper 
Theo Huijgen en Jos Huijgen 
Ouders Willems, ouders Martens 
Jan Blom 
Cas van ’t Hoff 
Jan Butter, Lenie Butter-Konijn 
Afra Klitsie-de Leeuw 
Kees van Diepen 

Zondag 13 september    10.00 uur   
Pianospel Serge 
 
24ste zondag door het jaar 
 
 
 
Startdienst 
Woord- en communieviering 
Voorganger: pastor R. Casalod 
 
 
 
 
Deurcollecte 

Jaardienst Dick van Dijk 
Jaardienst Piet Kleij 
Tiny Mak-de Vries, Henk Mak 
Pastor Jaap Jonker 
Herman Meijer 
Bert de Leeuw 
Jaap en Carla de Vos 
Ouders Bentvelzen-Mijne 
Netty Sjouw-Peters 
Zita Bentvelzen-Dopstra 
Harry Hanou 
Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes 
Piet Sombroek 
Jaap Zijp, Annie Zijp-Graas 
Steun voor het gezin 

Zondag 20 september    10.00 uur   
Pianospel Serge        
 
25ste zondag door het jaar 
 
Viering onder leiding van een parochiaan 
Voorganger: Kiki Kint 
 
Deurcollecte 

Jan Plas en Josefine Plas 
Dick Bakker en Aad  
Gerhard Holtman 
Gerard Heine 
Ben Al 
Noby Warbout-Willems 
Toon Vermeulen 
Jopie Klappe-Tromp 

Zondag 27 september    10.00 uur    
Orgelspel Piet 

 
26ste zondag door het jaar 
 
Eucharistieviering 
Voorganger: kapelaan N. Kerssens 
 
Deurcollecte 

Jaardienst Hans Beenen  
Piet Heijne en overleden familieleden 
Margretha Leliveld 
Nico van Diepen 
Jan Kroon 
Ria Meijer-Zuidinga 
Tiny Meijer-Ettema 
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Oktober 
Zondag 4 oktober    10.00 uur    
Pianospel Serge 
 
27ste zondag door het jaar 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor M. Bruijns 
 
 
Deurcollecte    

Henk Cornelissen 
Lida Cornelissen-Taanman 
Henk Betjes 
Jan Betjes  
Annie Butter-Betjes 
Ouders Betjes-Randshuizen 
Theo Huijgen en Jos Huijgen 
Ouders Willems, ouders Martens 
Cas van ’t Hoff 
Piet Sombroek 

Zondag 11 oktober    10.00 uur       
Orgelspel Piet 

 
28ste zondag door het jaar 
 
Viering onder leiding van een parochiaan 
Voorganger: George Kristians 
 
Deurcollecte 

Jaardienst Jo Selie-van Seumeren 
Hans Beenen 
Overleden familieleden Meijer-Wamelink 
Ouders de Leeuw-van Baarsen 
Bert de Leeuw  
Jaap en Carla de Vos 
Jan Butter, Lenie Butter-Konijn 
Annie Huijgen-Kuiper 
Ouders van ’t Ent-Duijn, Truus en Agaath 

Zondag 18 oktober    10.00 uur   
Pianospel Serge   
 
29 ste zondag door het jaar 
 

Oecumenische viering 
Voorgangers: Ds. B. de Boer 
                     Pastor. J. van Steen 
 
 
Deurcollecte  

Kees Al 
Ouders v. Schagen-Hofland en Nicolientje 
Cor van Diepen 
Jan Plas en Josefine Plas 
Dick Bakker en Aad 
Noby Warbout-Willems 
Toon Vermeulen 
Ouders Klos-Nielen  
Agnes Schoute-Klos 
Rie Ruijter 
Pastor Jaap Jonker 

Zondag 25 oktober    10.00 uur       
Orgelspel Piet 

 
30ste zondag door het jaar 
 
Eucharistieviering 
Voorganger: kapelaan N. Kerssens 
 
Deurcollecte   

Ouders Bentvelzen-Mijne 
Netty Sjouw-Peters 
Zita Bentvelzen-Dopstra 
Margretha Leliveld 
Gerhard Holtman 
Gerard Heine 
Ben Al 
 

 
Er zijn voorlopig geen diensten in Torenerf  
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Datum Kosters Lezers en lezeressen  Koffie-schenkers 

Zo 6 sep C van Vliet  -  642 5539 George Kristians  

Zo 13 sep K. Bank  -  06 52408011 Ellie Hoek  

Zo 20 sep G. Konijn  -  642 6212 Ton van Overbeek  

Zo 27 sep P. van Diepen  -  642 1282 Frans Hofstra  

Zo 4 okt C van Vliet  -  642 5539 Kirsten Vredevoort  

Zo 11 okt K. Bank  -  06 52408011 Liesbeth Patist  

Zo 18 okt P. Kramer  -  642 7234 (geen lezer)  

Zo 25 okt P. van Diepen  -  642 1282 Rob Berkhout  
 

Kosters: bij verhindering graag onderling ruilen. Coördinatie: Paul Kramer (6427234) 
Lezers en lezeressen: Bij verhinderding graag onderling ruilen en doorgeven aan Gerard Comma n-

deur (6425356). Coördinatie: Ria de Metter-Zuijderwijk, ham.de.metter@gmail.com

HARTELIJK DANK 

Helaas heeft de heer Piet Kramer zich af 
moeten melden als lezer. Wij zullen zijn 
jarenlange inbreng missen. Ook mevrouw 
Anita Heijnen-van der Pal heeft zich af-
gemeld als lezeres. 
Wij bedanken Piet en Anita heel hartelijk 
voor hun inzet voor onze parochie. Iedere 
vrijwilliger is belangrijk. Wij begrijpen dat 
het ook voor de vrijwilligers moeilijk is zich 
af te melden. Ze doen het vaak met heel 
veel plezier. En het is jammer als daar 

een eind aan komt. 
Feit is dat in korte tijd 3 lezers ons team 
om hen moverende redenen hebben verla-
ten. Wij zouden het heel fijn vinden ons 
team weer aan te vullen om de druk op de 
nog overgebleven teamleden niet te veel 
op te voeren. Wellicht denkt u al langere 
tijd dat dit ook iets voor u is, schroom dan 
niet langer. U kunt zich aanmelden bij  Ria 
de Metter-Zuijderwijk. 13 September is de 
startviering. Graag tot ziens!

 
 

Kerkwerk(st)ers 
 

Groep A: Do. 8 okt. 13.30 uur 
Corrie Schavemaker 
Henny van Druten 
Tiny van Vliet 
Cor Bijvoet  
Jaap Conijn  
Tineke Schuitemaker  
Ina van Kleef 
 
 

 
Groep C: Do. 8 okt, 13.30 uur 
Piet van Diepen 
Hannie Kuiper 
Tiny van Diepen 
Lies Graas 
Henk Floore 
Ton Klos 
Jacintha Rossenaar 
 

Groep B:  
Do. 10 sept, 13.30 uur 
Do. 8 okt. 13.30 uur 
Frans Dijkstra 
Hetty Dijkstra 
Suze Korver 
Erica Feenstra 
Jan Selie 
Jaap Braan 
Dea Schoenmaker 
 
 
 
 
 

 

Bloemen 
Waarschijnlijk zijn we nog niet klaar met 
de aangepaste zondagvieringen, die plm. 
45 minuten duren. 
Daarom hebben wij besloten voorlopig nog 
de kunstboeketten te laten staan, behalve 
met de startdienst. Dit is toch een bijzon-
dere viering waar verse bloemen niet mo-
gen ontbreken. 
 

Namens de bloemengroep 
An Oudejans 

  

mailto:ham.de.metter@gmail.com
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W E R K G R O E P E N / C O M M I S S I E S / O V E R I G E N  

Online Nieuwsbrief: 
Femke Rijs en Willy Klijn 
: nieuwsbriefmmwormer@gmail.com 
 

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

Koor All Ages: 
: allages@live.nl 
 

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

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

Kosters:  
dhr. Paul Kramer,  6427234 
 

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

Koffieschenkers:  
mw. Trees Walta,  6421616 
 
Weekendautorijders:  
mw. Florensia Kramer,  6427234 
 

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

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

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

Kerkwerken:  
mw. Corrie Schavemaker-Conijn  
Kollergang 2,  6424836 
 
Onderhoudsgroep  
(woensdagmorgen):  
dhr. Jaap Braan  6425049 
 

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

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

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 
 

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

Zonnebloem:  
dhr. Piet Jongh 
Wollegrasstraat 27,  6425276 
 

Kookgroep ’t Klepeltje:  
mw. Leny Wagenaar 
Mariastraat 26,  6703469 
 

Barbara uitvaartvereniging:  
Secr. mw. Ingrid de Haas-Thoma 
Kees Jongensstraat 19, Tel: 6424569 
: info@uitvaartbarbarawormer.nl 
 
 

 

mailto:nieuwsbriefmmwormer@gmail.com
mailto:secretaris@mariamagdalenawormer.nl
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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 

 



 

 

 

 

Plaats hier uw advertentie! 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hier kan uw advertentie staan!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Internet correspondenten voor u 
 

Geen stressvolle momenten meer. 
 

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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BEENDERS 
STUKADOORS 

EN GEVELISOLATIE B.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
                                                                   www.somass.nl 
 

                                  BOUWBEDRIJF SOMASS 
 

              Specialisten in restauraties en replica’s 
 
 

 
 

 
 

Plaats hier uw advertentie! 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ 
 

A. KASKES 
 

SINDS 1838 
 
 
 
 
 

DORPSSTRAAT 94- WORMER 
TEL. 075 – 6421241 

FAX: 075-6425531 

Wand- en plafondafwerkingen, Sierpleisters, 
Gevelisolatiesystemen 

 

Bruynvisweg 28, 1531 AZ Wormer 
Tel.: 075-6400780 Faxnr : 075-6400988 

Internet: www.beendersbv.nl 

mailto:dhe@online.nl
http://www.beendersbv.nl/

