Maria Magdalena Parochie Wormer Nieuwsbrief Okt. 2020/2

Beste Parochianen,
Met dank aan Staphorst en het hoog aantal besmettingen, ook in onze
leefomgeving, gaan wij als parochie mee in het advies van de regering en het
RIVM:
Onze vieringen in de MM parochie zullen vanaf a.s. zondag 11 oktober een
maximum hebben van 30 kerkgangers. Het is niet veel want gemiddeld komen
er elke zondag zo’n 60 mensen. Voor komende zondag, een DOP viering met
George Kristians, zijn onze vaste kerkgangers gebeld door leden van
het parochieteam. Ook weet u dat ons kerkgebouw wel meer kerkgangers kan
herbergen maar we zijn solidair met de maatregel met het maximum van 30
personen die nu geldend is in onze samenleving. Wij willen daar als MM
parochiegemeenschap Wormer voorlopig geen uitzondering op zijn.
Verder gelden alle RIVM maatregelen en op een rijtje ziet het er zo uit:
- Niet komen als u klachten hebt zoals koorts, verkoudheid en/of hoesten.
- Bij binnenkomst en weggaan draagt u (op advies) een mondkapje.
- U loopt op gepaste afstand van 1,5 m van elkaar.
- De gastvrouw noteert of controleert uw naam en telefoonnummer.
- Als u op uw stoel zit, mag het mondkapje af.
- Bij binnenkomst bent u verplicht uw handen te ontsmetten.
- Tijdens de viering zijn er deuren open om ventilatie te bevorderen.
- Zorgt u ervoor dat u daarop gekleed bent of zoek een meer beschut plekje.
- Tijdens de viering mag er door de kerkgangers niet meegezongen worden.
- Er is ondersteunende zang van 4 koorleden plus piano/orgelmuziek vanaf
de koorzolder.
- Communie wordt uitgereikt vanachter een plexiglas loket met een pincet
of
handschoenen.
- De voorganger heeft dan een mondkapje op.
- U volgt de pijlen en/of aanwijzingen van de koster of gastheer/ -vrouw.
- Na afloop van de viering is er helaas nog geen koffie/thee.
U weet dit bovenstaande natuurlijk allemaal al maar toch kan het geen kwaad
om er ons nogmaals van bewust te zijn zodat er onderling geen ‘kwade

gezichten’ verschijnen doordat mensen zich er niet aan houden. Laten we om
elkaar denken en zorgzaam zijn voor onszelf maar ook voor je naaste.
Alles valt of staat met ons eigen correcte gedrag. Het virus loopt helaas nog
steeds met ons mee! Laten we hopen en bidden dat er zo gauw als mogelijk
een ommekeer komt zodat we samen een nieuwe wereld kunnen creëren.
Want hoe wij als zijnde normaal hebben geleefd in de oude wereld zal
voorlopig en misschien nooit meer in dezelfde vorm terugkeren, als we de
virologen mogen geloven…
Online
aanmeldsysteem: http://www.mariamagdalenawormer.nl/vieringen/agenda/
Bovenstaand webadres wordt op het ogenblik ontwikkeld om de vrijwilligers te
ontlasten die trouw elke zondag uw naam en telefoon nummer noteren. U meldt
uzelf aan op de website en waarschijnlijk al vanaf a.s. woensdag 14 oktober.
Parochianen die geen computer hebben, kunnen zich telefonisch aanmelden.
Dus het systeem wordt als volgt:
Onze webmaster Kevin Bank is van plan om van woensdag t/m zaterdag (tot
17 uur) de website open te zetten voor online aanmelding voor de viering van
de zondag erop. U kunt niet meer inschrijven als het maximum aantal behaald
is. U kunt zich dan wel inschrijven op een reservelijst en dan krijgt u bericht als
iemand anders zich afmeldt. Zo knap is de computer! We kunnen ook
de mensen op de reservelijst voorrang geven op de viering van de zondag
erop. We gaan dit systeem met uw medewerking zorgvuldig invoeren….
Alleen voor mensen die geen computer hebben mag het telefoonnummer van
Joke Weenink 06 -51570735 gebeld worden op vrijdagmiddag van 14 tot 15 uur
en kunt u zich bij haar aanmelden. Zij zorgt ervoor dat uw naam genoteerd
wordt op de website, mits er nog plek is maar dat hoort u dan direct via haar.
Omdat de oecumenische viering van 18 oktober helaas niet doorgaat ( zie
onderstaand bericht), hebben we een DOP viering gepland en als alles goed
gaat, kun je je daarvoor opgeven via de website van onze parochie.
Werkgroep WOP op woensdag goed opgelet! Daar geldt natuurlijk ook het
maximum aantal van 30 personen en uw naam en telefoonnummer wordt
genoteerd, ook al komt u alleen om gezellig een kopje koffie mee te drinken.
Laten we ervoor zorgen dat het geen ‘corona-party’ wordt, hoe gezellig het ook

is om elkaar wekelijks weer eens te
zien en te ontmoeten. Jullie doen met z’n allen fantastisch veel werk voor ons
kerkgebouw en onze mooie parochie maar….Voorzichtigheid moet voorop
staan (gezien de leeftijdsrisico’s). Daarbij gelden alle RIVM regels zoals
desinfectiemiddel gebruiken, ventilatie door deuren open te houden, op 1,5 m
afstand blijven van elkaar en het liefst een mondkapje op, als u zich beweegt
enz…..
Ik verlang en hoop zozeer op betere tijden, net als u allemaal… U doet het tot
zover heel goed en
daar zijn we heel trots op! Maar: goed letten op uzelf en op uw medemensen, is
het Credo!
Blijf gezond en mede namens het parochieteam: onze hartelijke groeten!
Peggy Alting Siberg,
Voorzitter Parochieteam MM parochie Wormer.

Nieuws van de Raad van Kerken Wormerland
Afgelasting oecumenische viering zondag 18
oktober
Tot onze spijt hebben wij moeten besluiten om de
oecumenische viering van 18 oktober a.s. te annuleren.
De aangescherpte coronamaatregelen met betrekking
tot de kerken maken het onmogelijk om in grote kring de
oprichting van de Raad van Kerken Wormerland in te luiden.
Wij vinden het niet logisch om – als we met slechts 30 mensen in de kerk
mogen zitten – de andere kerken gesloten te houden.
Wij zullen ieder die zich heeft aangemeld via de mail of telefoon tijdig op de
hoogte stellen van dit besluit.
Er is wél een DOP-viering
In plaats van een oecumenische viering zal er op 18 oktober een DOP-viering
plaatsvinden (voor maximaal 30 kerkgangers). Het reguliere lezingenrooster
wordt hierbij gevolgd. We vertrouwen erop dat we ook zangers zullen hebben.
Verdere invulling zijn we nu aan het regelen.

Wij vertrouwen op uw begrip en hopen en bidden op betere tijden!
Namens de Raad van Kerken Wormerland,
Ellen Meijer

7 november: Najaarsactie Sam's kledingactie.
Ieder voor-en najaar organiseert Sam's Kledingactie een aantal landelijke
actiedagen om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel.
Deze keer is er gekozen voor hulp aan Ethiopië voor het verkrijgen van schoon
water en sanitair. Op zaterdag 7 november a.s. kunt u in Wormer
uw herdraagbare kleding en schoenen in bij de Maria Magdalenakerk aan de
Dorpsstraat 351. De Sam's vrijwilligers zijn dan van 09.30-12.30 uur aanwezig
om uw goederen in ontvangst te nemen.
In Neck kunt u van 09.30-12.30 uur terecht bij het Dorpshuis Wijdewormer aan
het Plein 3. Wilt u meer lezen over Sam's Kledingactie klik dan hier.

Liturgieplanning
De agenda van de komende liturgievieringen kunt u hier vinden.

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

