
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
21 oktober – 9 december 2020 

P.M. 
(parochiële mededelingen) 

 

Maria Magdalena Parochie 

Wormer 



 

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  9 december 2020 – 10 februari 2021 uiterlijk 29 november  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  

Als de horizon in zicht komt 

De meeste godsdiensten verwijzen naar 
een ander leven na dit bestaan. Soms 
denken mensen dat iemand alleen maar 
gelooft omdat ze er niet aan willen dat er 
na dit leven niets meer is. Maar gods-
dienst is meer dan een garantie voor een 
eeuwig leven. Godsdienst is mogen erva-
ren dat dit bestaan niet zinloos is; dat een 
mens niet alleen is; dat er een doel is aan 
dit bestaan. Een zinvol bestaan op deze 
aarde, waarbij mensen zich inzetten om 
dit leven goed te laten zijn. En als het niet 
goed is, om je dan in te zetten, om het be-
ter te maken. 
Er zijn momenten in het leven dat mensen 
gevoeliger zijn voor de grote vragen van 
het leven: Bij geboorte maak je dat mee. 
Waar komt een kind vandaan? Er is ver-
wondering en openheid voor de toekomst. 
Bij ziek en zeer komen die vragen op je af: 
word ik er wijzer van wanneer ik ziek ben? 
Leert mij dat iets over de waarde en de zin 
van mijn leven? En zeker wanneer we dit 
leven moeten loslaten is er een breed ge-
dragen verlangen naar leven over de 
dood. In het katholieke verhaal moet je dat 
plaatsje in de hemel nog ergens mee ver-
dienen. In het moderne levensgevoel 
wordt jou er dat gratis bijgegeven. Het 
geldt daar zelfs voor de grootste boeven.  
Toen ik op een school vertelde over het 
christelijk geloof met het lege graf op Pa-
sen vroeg een aandachtig meeluisterende 
jongen of ik ook geloofde dat je in dit le-
ven nog een paar keer terug kon komen.  
Hij bedoelde dat ingewikkelde woord: re-
incarnatie. ‘Nee, daar kan ik niet in gelo-
ven. Je moet het hier doen en in één keer 
goed, maar God is wel de Barmhartige bij 
uitstek.’ 
De psychologie van Freud probeert het 
verlangen naar eeuwig leven te ontmaske-
ren als een projectie van de mens. De 

mens weigert zijn eigen vergankelijkheid 
te erkennen. De mens wil eeuwigheids-
waarde hebben. Hij wil er niet aan dat a l-
les voorbijgaat en ‘bedenkt’ een God die 
hem dat leven kan geven. 
Wanneer je spreekt over de dood en wat 
daarna komt dan schieten onze woorden 
ook tekort. Dan gebruiken we een andere 
taal – symbooltaal. Dan praat je over een 
andere dimensie. Dan is het niet meer als 
de Russische kosmonaut die een eerste 
ronde om de aarde maakte en meldde dat 
hij God en de hemel niet had gezien. We 
kunnen inmiddels vele lichtjaren in ons 
heelal kijken en we zien geen hemelpoort, 
laat staan dat we onze geliefden zien. Ook 
als er bij het graf van Jezus een webcam 
had gestaan, dan hadden we niet waarge-
nomen wat we in geloof zeggen, dat Jezus 
leeft. Bij geloven kijk je met andere ogen, 
spreek je een andere taal, gaat het over 
een andere tijd. In Bijbeltaal noemen we 
dat ‘eeuwigheid’, de plaats noemen we 
‘koninkrijk der hemelen’, de taal is die van 
de liefde en dat is geen journalistiek of 
van wetenschap. Dat maakt geloven ook 
tot zo’n bijzonder avontuur. Het is in alles 
vertrouwen hebben, je over kunnen geven, 
loslaten om te ontvangen. Omdat ik maar 
een pagina heb gekregen van de redactie 
vindt U elders een verhaal van Godfried 
Bomans over ‘de koning die niet dood wi l-
de’, een verhaal over willen leven, moeten 
sterven én leven. Allerheiligen en Allerzie-
len geven de verbondenheid weer met hen 
die ons zijn voorgegaan in het sterven. 
Kostbare dagen die uitdrukken dat we 
mensen zijn die leven in en vanuit verbon-
denheid en gezien worden door God.  
 

Matthé Bruijns, pastor 
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N I E U W E  E N C Y C L I E K  V A N  P A U S  F R A N C I S C U S  

Fratelli tutti - Allen broeders (en zusters) 

Met de beginwoorden Fratelli tutti – allen 
broeders (en zusters) – kiest paus Fran-
ciscus opnieuw voor het gedachtegoed 
van Sint Franciscus van Assisi als ui t-
gangspunt voor een encycliek. 
In Laudato Si’ uit 2015 sprak de paus zich 
duidelijk uit over de aarde als gemeen-
schappelijk huis, over het milieu en kli-
maat(verandering) en over de verdeling 
van goederen en grondstoffen. In deze 
nieuwe encycliek is broederschap en soci-
ale vriendschap tussen mensen het cen-
trale thema. Openstaan naar medemen-
sen, andere nationaliteiten, rassen, rel i-
gies culturen en achtergronden is de kern 
van deze boodschap. Franciscus wil met 
de mensheid op zoek naar ware broeder-
schap tussen alle mensen, mannen en 
vrouwen. De wereldwijde coronacrisis be-
vestigt die noodzaak nog eens. ‘We zitten 
allemaal in hetzelfde schuitje”, zei Fran-
ciscus in zijn preek bij de zegening Urbi et 
Orbi op 27 maart 2020. 

UNIVERSELE BROEDERSCHAP ONDER DE 

MENSEN 

Met deze nieuwe encycliek wil de paus 
een lans breken voor de herwaardering 
van een universele broederschap onder de 
mensen. ‘Wat zal dat een droom zijn”, 
schrijft hij in zijn openingshoofdstuk. ‘Nie-
mand kan het leven in z’n eentje aan... We 
hebben een gemeenschap nodig die ons 
ondersteunt en helpt, waarin we elkaar 
kunnen helpen om vooruit te blijven kijken. 
Hoe belangrijk is het om samen te dro-
men... Bij enkel onszelf lopen we het risico 

luchtspiegelingen te zien, dingen die er 
niet zijn. Dromen daarentegen worden 
samen gebouwd. Laten we dus dromen als 
een enkele mensenfamilie, als medereizi-
gers die hetzelfde vlees delen, als kin-
deren van dezelfde aarde die ons ge-
meenschappelijke huis is, waarbij ieder 
van ons de rijkdom van zijn of haar (gelo-
vige) gedachten en overtuigingen mee-
brengt, ieder van ons met zijn of haar e i-
gen stem, allen broeders en zussen.’ 
Schrijft de paus hier niet het begin van 
een droom van een nieuwe wereld voor ná 
deze pandemie? 
De encycliek Fratelli tutti is de derde pau-
selijke rondzendbrief van paus Franciscus. 
Hij ondertekende het document zaterdag-
avond 3 oktober op het altaar bij de graf-
tombe van Sint Franciscus in de crypte 
van de Sint-Franciscusbasiliek in Assisi.  

BETEKENIS ‘FRATELLI TUTTI’ 

Paus Franciscus maakt de woorden Fra-
telli tutti van de heilige van Assisi tot de 
zijne om de essentie van een broederlijke 
openheid uit te drukken, die ons in staat 
stelt om elke persoon te erkennen, te 
waarderen en lief te hebben, ongeacht f y-
sieke nabijheid, ongeacht waar hij of zij is 
geboren of woont. 
 
In opdracht van de Nederlandse Bis-
schoppenconferentie wordt gewerkt aan 
een officiële Nederlandse vertaling.  
 
(tekst ontleend aan de website van het 
Bisdom Haarlem)
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V E R H A A L  

De koning die niet dood wilde 

Er was eens een koning en die ging dood, 
maar hij wilde het niet. Hij hield het horlo-
ge van zijn gestorven moeder onder zijn 
nachthemd verborgen en hij dacht bij 
zichzelf: Zolang dat tikt kan mij niets over-
komen. Het speelde de hele en de halve 
uren en de koning luisterde verrukt naar 
het fijne getinkel. En weer dacht hij: Zo-
lang dat tikt blijf ik in leven, want mijn 
moeder heeft nooit gewild dat mij iets 
kwaads overkwam. 
Dit hoorde de dokter. Het was een strenge 
man. Hij kwam aan het bed van de koning 
en zei: 'Ik zal het u maar vertellen, u gaat 
dood.' De koning schrok. Dat geloof ik 
niet', zei hij. `Nee', zei de dokter, 'maar 
toch is het zo.' `Wanneer?' vroeg de ko-
ning. De dokter zei: ‘Als in de tuin de  bla-
deren vallen, dan is uw tijd gekomen.' De 
koning keek door het raam naar buiten en 
glimlachte. De bomen waren nog kaal, het 
moest nog lente worden.’  
Hij liet de tuinman komen. `Tuinman', zei 
hij, 'ik ga niet dood.' `Sire', antwoordde de 
tuinman, `wij moeten allen eens sterven.' 
'Ik niet', sprak de koning, 'hak de bomen 
om die in de herfst hun bladeren verliezen 
en zet in hun plaats dennen en sparren en 
hulst.' De tuinman deed wat hem bevolen 
was en toen de herfst gekomen was dwar-
relde er geen blad naar beneden. 
De koning stond in zijn nachthemd voor 
het raam toen hij de dood zag komen. De-
ze keek verbaasd in de tuin om zich heen 
en schudde het hoofd. 'Ik moet u van-
avond halen', zei hij, 'en toch is er geen 
blad gevallen.' `Vreemd', zei de koning, 
'hoe zou dat komen?' Dat weet ik wel', 
antwoordde de dood, `maar dat helpt u 
niet. Want ziet u die kleine treurwilg daar? 
Die is al helemaal bruin. Vanavond steekt 
er een wind op en dan zal hij kaal zijn. 
Waarom hebt u die niet omgehakt?' ‘Dat 
kon niet', zei de koning verlegen, 'hij staat 
op het graf van mijn moeder.' De dood 
knikte. ‘Dat wist ik wel', sprak hij, 'het is 
een lieve gedachte en daarom zal ik u ook 
het uur zeggen. Als de klokken halftien 
slaan, kom ik u halen.'  
Nauwelijks was de dood weg of de koning 
liet zijn ministers komen. `Haal de klokken 
uit de torens', zei hij, 'en sla alle uurwer-
ken stuk in het paleis. Niets mag er meer 
tikken en niets mag er meer slaan.'  De mi-

nisters deden wat hun bevolen was en 
toen de avond viel wist niemand meer hoe 
laat het was. 
De koning stond voor het raam toen hij de 
dood zag naderen. `Het is tijd', sprak hij  
vriendelijk, 'ik kom u halen.'  'Maar het 
heeft nergens halftien geslagen!  Vreemd', 
zei de koning, 'hoe zou dat komen?' 'Ik 
weet het wel', antwoordde de dood, `maar 
het helpt u niet, luister maar.' Hij stak zijn 
wijsvinger omhoog en op hetzelfde ogen-
blik tinkelde onder het nachthemd van de 
koning het verborgen horloge. 
`Waarom hebt u dat niet stuk gemaakt?' 
vroeg de dood. `Ik kon het niet', ant-
woordde de koning verlegen, 'het was het 
horloge van mijn moeder. Toen ze stierf 
heeft ze het mij gegeven.' De dood knikte. 
'Ik wist het wel', zei hij, 'en het is een lieve 
gedachte. Hield je zoveel van haar?' 
`Meer dan van iemand anders', antwoord-
de de koning, en zijn ogen schoten vol 
tranen. ‘Zou je haar willen zien?' vroeg de 
dood. De koning begon te wenen. 'Plaag 
mij niet', zei hij, 'het is mijn liefste wens.' 
De dood knikte. 'Ik wist het wel', sprak hij, 
'en je wens zal vervuld worden.' De deur 
ging open en de koning greep naar zijn 
hart. Daar stond zijn eigen moeder. Zij 
boog zich over hem heen en fluisterde 
hem iets in het oor. `Moeder', zei de ko-
ning, 'ik wil niet.' Je bent het al', ant-
woordde ze, 'en je hebt het zelf gewild.'  
 

Godfried Bomans 
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I N G E K O M E N  

Black lives matter en Sinterklaas 

Al jaren vertegenwoordig ik begin decem-
ber Sinterklaas. Iedere keer word ik ge-
raakt door het enthousiasme van de leer-
lingen op de basisschool, die ik in zijn 
naam bezoek. De kleuters zijn door het 
dolle heen en de oudere kinderen spelen 
het spel goed mee. In de bovenbouw ver-
tel ik over de geschiedenis van deze 
goedheiligman. Hoe hij eeuwen geleden 
bisschop was van de stad Myra, waar hij 
mensen redde en al zijn bezittingen weg 
gaf aan de armen. ‘Myra lag in wat nu 
zuidwest Turkije is, Sinterklaas is dus e i-
genlijk een Turk!’, merk ik tenslotte ge-
makshalve op. Asena, een meisje van 
Turkse origine, een uitzondering op deze 
witte school zie je verbaasd en blij opki j-
ken.  
Op de tentoonstelling Noord & Zuid, die 
eind 2019 / begin 2020 te zien was in Mu-
seum Catharijneconvent in Utrecht stond 
een prachtig beeld van Sint Nicolaas in 
een tabernakelschrijn uit de veertiende (?) 
eeuw, afkomstig uit Noord-Spanje. Je zag 
een donkere man met donkere ogen en 
een zwarte baard. Zijn staf was verdwe-
nen. Op de luiken las je in het Catalaans 
istoria de seinor sa Nic – het verhaal van 
de heer Sint Nicolaas. Links zag je zijn 
wijding tot priester en bisschop. Rechts 
afbeeldingen van zijn wonderdaden als 
mensenredder.  
Sint Nicolaas: een heilig man, die populair 
was – en is – in west en oost, zuid en 
noord.  
In heel Europa zijn er vergelijkbare af-
beeldingen van hem gevonden. Vanwaar 
die brede verspreiding? Tegen het einde 
van de dertiende eeuw was de katholieke 
kerk uitgegroeid tot een wijdverspreide 
‘multinational’ met kerken in vrijwel elke 
nederzetting. De meeste staan nog over-
eind, maar veel interieurs uit die tijd zijn 
verdwenen door liturgische vernieuwing, 
de reformatie en contrareformatie, de Ba-
rok, door brand of oorlog, verkoop of na-
tuurrampen. Heel Europa kende toen de-
zelfde kunststijlen door de standaardise-
ring van de liturgie, dezelfde Latijnse mis, 
hymnen en het liturgisch jaar. Reizigers, 

kooplieden en pelgrims uit het zuiden za-
gen in het noorden, of omgekeerd, overal 
dezelfde kerken met dezelfde beelden als 
in hun thuisland. Met enige vrijmoedigheid 
kun je beweren dat de katholieke kerk ti j-
dens haar eigen gouden eeuw de voorlo-
per is geweest van wat de Europese Unie 
vandaag de dag wil zijn: een vrije ruimte 
zonder grenzen met vrij verkeer. De ten-
toonstelling liet de grote overeenkomsten 
zien tussen de kerkelijke kunst in het hoge 
noorden en het verre zuiden. Wat elders 
verdween bleef alleen behouden in Cata-
lonië en Noorwegen, in verlaten, arme 
streken verborgen achter de bergen, de 
uithoeken van Europa. 
 
De weldoener Sint Nicolaas uit het verre 
Turkije is een Adventsheilige, die de 
komst van Jezus Christus in ons midden 
aankondigt. Dat doen ook andere Advents- 
heiligen, zoals Sint Maarten, afkomstig uit 
Hongarije. De Advent begon vroeger im-
mers op zijn gedenkdag 11 november. Of 
Sint Barbara, 4 december, ook afkomstig 
uit Turkije en Sint Lucia, 13 december, 
vooral populair in Zweden, maar afkomstig 
uit Sicilië. Zij deden in hun leven veel 
goeds. Zo gingen zij Jezus achterna, die 
leerde dat wij, of je nu slaaf bent of vrije, 
man of vrouw, arm of rijk, wit of zwart, 
voor God allemaal gelijk zijn. Was dat niet 
de reden dat het christendom zo snel 
groeide en zich verspreidde over heel de 
toenmalige wereld? Een reden, die ons tot 
navolging oproept in een tijd vol tegenste l-
lingen tussen zwart en wit, rijk en arm en 
noem maar op. Daarom blijven we zingen:  
 
In Christus is noch west noch oost,  
in Hem noch zuid noch noord,  
één wordt de mensheid door zijn troost,  
de wereld door zijn woord.  
Laat zuid en noord nu zijn verblijd,  
Hem prijzen west en oost.  
Aan Christus hoort de wereld wijd,  
in Hem is zij vertroost! 
 

Ko Schuurmans, pastor 
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I N G E K O M E N  

In naam van de liefde: laat die frames nu eens los 

Vreemden plaatsen we gemakshalve in 
hokjes. Framen doet iedereen. Maar het 
staat iets belangrijks in de weg, laat Peter 
van Gool zien. 
Rond de moord op de Amerikaanse kleur-
ling George Floyd, was er ook in ons land 
sprake van geweld van de kant van de 
demonstranten en van de politie. Van het 
optreden van de politie werden filmpjes 
gemaakt en op internet verspreid. In een 
nieuwsrubriek klaagde een hoge politie-
functionaris dat deze filmpjes bijna altijd 
“geframed” zijn. Daarmee bedoelde hij dat 
de context waarin de filmpjes verschijnen 
tendentieus is, waardoor vooroordelen 
worden bevestigd. De argeloze kijker 
wordt daardoor op het verkeerde been ge-
zet: “Zie je wel, het is de politie weer, die 
onproportioneel veel geweld gebruikt”.  

WE FRAMEN ALLEMAAL 

Die politiefunctionaris gebruikte de term 
“framen”. Dat doen we allemaal aan de lo-
pende band en vooral in de ontmoeting 
met een onbekende medemens. We willen 
de vreemde snel inschatten en in een ka-
der passen. Het onderbewuste biedt blik-
semsnel associaties aan van oude (verge-
ten) herinneringen, trauma’s, opvoeding, 
normen en opvattingen, en natuurlijk 
speelt ook het eigen karakterprofiel mee.  

HET ONTWIKKELEN VAN EEN FRAME 

Tijdens zo’n eerste ontmoeting zal het ge-
voel dat zich het sterkst meldt de basis 
leggen voor de manier waarop straks de 
relatie zich ontwikkelt.  
In het onderbewuste ontwerp je halfbe-
wust een strategie waar je bij een volgen-
de ontmoeting op terug kunt vallen. Als 
die ontmoeting daadwerkelijk volgt, zullen 
er waarschijnlijk nieuwe gegevens opdui-
ken, die de eerste indruk bevestigen of 
juist corrigeren. Het frame zal ervoor zor-
gen dat je die gegevens niet meer neu-
traal waarneemt, maar aanpast aan het 
beeld dat je al van de ander had ontwor-
pen. 

Hoort een klein kind dat de politie je 
vriend is, dan kan later de ontmoeting met 
een man of vrouw in een blauw pak heel 
plezierig verlopen. Heeft zich vanaf het 
begin een frame ontwikkeld vanuit wan-
trouwen, dan roept elke agent op straat 
schuldgevoelens en agressie op.  

HEB JE VIJANDEN LIEF 

Jezus zegt: Oordeel niet opdat je niet ge-
oordeeld wordt. Meestal horen we daarin 
het advies over de ander geen rechter te 
spelen (want dan zal God ook mild over  
ons oordelen). In dat frame speelt straf 
een rol: “ik ben schuldig ”, of juist hoog-
moed: “ik ben beter dan die ander”.  
Jezus’ advies is: word je bewust van je e i-
gen frame-constructies over de ander, en 
laat die los. 
Maar heeft Jezus het hier niet over gel ijk-
waardige relaties? Want dat rijmt op dat 
andere advies: “Heb je vijand lief, want je 
vrienden liefhebben, dat is geen kunst”.  
Jezus’ advies is: word je bewust van je e i-
gen frame-constructies over de ander, en 
laat die los. Dat houdt de bereidheid in om 
zonder vooroordelen en kwetsbaar in een 
relatie te staan, onafhankelijk van de 
vraag of ook de ander daar voor kiest. Dat 
betekent je nek uitsteken, zonder garan-
ties. Zoals Hij zelf heeft gedaan zijn leven 
lang. 

KIEZEN VOOR VERTROUWEN 

Daarom is zijn raad een ideaal recept voor 
een relatie die meer dan oppervlakkig wil 
zijn. Die kan alleen slagen vanuit weder-
kerigheid. Geen “spelletjes” meer spelen 
met elkaar. Dat is voor geen van beide 
partijen gemakkelijk: het betekent weer-
loosheid, je behoefte aan zelfbescherming 
loslaten, en kiezen voor vertrouwen én be-
trouwbaarheid. Dat is echte naastenliefde.  
 

Peter van Gool   SJ 
 

Igniswebmagazine 17 aug 2020  
 

 

  

https://igniswebmagazine.nl/auteurs/peter-van-gool-sj/
https://igniswebmagazine.nl/auteurs/peter-van-gool-sj/
https://igniswebmagazine.nl/auteurs/peter-van-gool-sj/
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A R T I K E L  T R O U W  

Ik voel weemoed bij de dood van kardinaal Simonis 

Toen ik op een avond laat in mijn auto via 
de Sonja Barendlaan het Hilversumse Me-
diapark verliet, waar ik in een radiopro-
gramma iets had mogen zeggen over kar-
dinaal Simonis die net was overleden, 
spookte een opmerking van de interview-
ster nog door mijn hoofd: “Je probeert 
hem een beetje te verdedigen, hè?”  
Terwijl ik bij de Leen Timprotonde de der-
de afslag nam, liep ik het gesprek nog 
eens door. Het ging natuurlijk over de re-
putatie die Simonis nu eenmaal had: een 
conservatieve bisschop die van Rome hier 
orde op zaken moest stellen en die bij tijd 
en wijle onbehouwen uit de hoek kon ko-
men. Ook ik ken de omstreden uitspraken 
van Simonis uit mijn hoofd, vaak letterlijk. 
Over begrip tonen voor kamerverhuurders 
die homo’s geen kamer willen verhuren en 
uiteraard dat ene beladen Duitse zinnetje 
dat altijd aan hem zal blijven kleven.  
Ik werp die uitspraken verre van me. Maar 
desondanks was Simonis voor mij vooral 
een aimabele man, die toen mijn vader net 
was overleden, midden in een kerkelijke 
plechtigheid op mij afstapte om mij te 
condoleren. Het is de afgelopen dagen 
vaker gezegd: geen kille manager, maar 
iemand met de zachtmoedigheid en men-
senkennis van een goede dorpspastoor. 
Daar kun je er niet genoeg van hebben. 

OVERAL LIGGEN SCHERVEN VAN HET BEELD 

DAT MENSEN VAN JOU HADDEN 
Toen ik even later weer op een weg reed 
die niet naar een omroepcoryfee was ge-
noemd, maakte zich weemoed van mij 
meester. Een van de eerste interviews die 
ik ooit maakte, was met kardinaal Simonis. 
Het ging over de oecumene, geloof ik. Ik 
vermoed zo dat hij daar geen enthousiast 
aanhanger van was. Daarvoor was hij te 
veel overtuigd van het gelijk dat zijn eigen 
kerk al eeuwenlang tentoonspreidt. Over  
dat grote gelijk hebben we in dertig jaar 
regelmatig met elkaar gesproken. We 
deelden samen een wereld, die met zijn 
dood weer wat verder uit het zicht raakt.  
De laatste keer dat we elkaar zagen, was 
in zijn woning in Voorhout waar hij de 
laatste jaren van zijn leven doorbracht. 
Midden in de bomvolle woonkamer zat Si-
monis in een stoel en rookte een sigaar. 
Om hem heen opengeslagen postzegela l-
bums, stapels boeken en ik schat zo’n vij f-
tig jaar aan nog nauwelijks geordende pa-
pieren en paperassen. ‘Wij zijn uw leven’, 

fluisterden ze zachtjes. Simonis hoorde 
het niet of wilde het niet horen. De papie-
ren, de boeken en de niet gerookte siga-
ren zijn nu vaderloos. Uit de tijd gestoten 
en al hun privileges kwijt. 
Ik denk wel eens dat wanneer je sterft, je 
uiteenvalt in alle mensen die jou gekend 
hebben, van nabij of – zoals ik bij Simonis 
– van een afstandje. Overal liggen scher-
ven van het beeld dat mensen van jou 
hadden. Maar dat beeld wordt nooit meer 
compleet, omdat er steeds minder van je 
overblijft, tot ook de laatste scherf in het 
stof van de aarde verdwenen is. Dat voor-
uitzicht stemt weemoedig. 
Terwijl ik op weg naar huis in het donker 
de weg begon kwijt te raken, overviel me 
nog een ander gevoel van melancholie. 
Minder persoonlijk, maar pijnlijk genoeg. 
Met de dood van Simonis verdwijnt een 
hoofdrolspeler uit een tijd waarin de 
rooms-katholieke kerk in ons land nog 
meetelde en bisschopsbenoemingen meer 
het nieuws beheersten dan ministers die 
in het huwelijk treden. 

HET KAN OOK TÉ STIL ZIJN 
Een tijd met woorden en begrippen die 
steeds minder mensen nog verstaan: ge-
zagsverhoudingen in de kerk, de vrouw in 
het ambt, het dialoogproces, de celibaats-
kwestie, uitgetreden priesters, opstandige 
dekens, het autoritaire Rome, het Platform 
Initiatieven Pausbezoek (PIP) en dreigen-
de schisma’s. Ze zijn verworden tot inmid-
dels bijna dode taal. Het woord ‘polarisa-
tie’ maakt het in de kerk, naar het lijkt, ook 
niet lang meer. Nu hoor ik u denken: ‘Maar 
die polarisatie was toch een verdrietige 
zaak? Blij dat dat voorbij is! Vindt u niet?” 
Niet helemaal. Het kan ook té stil zijn.  
Toen ik de straat van mijn huis inreed, 
herinnerde ik mij dat kardinaal Simonis a l-
tijd bang was voor de dood. Misschien 
vreesde hij wel dat hij boven te horen zou 
krijgen dat hij het toch niet goed had ge-
daan en er geen plek in de hemel voor 
hem zou zijn. Alle angst was weg – naar ik 
hoorde – toen hij de laatste sacramenten 
had ontvangen. Hij was klaar voor het al-
lerlaatste evaluatiemoment. Dat beoorde-
lingsgesprek, waar hij dus een groot deel 
van zijn leven tegenop heeft gezien, zal 
inmiddels hebben plaatsgevonden. 
Het kan niet anders of het is naar tevre-
denheid verlopen. Voor beide partijen. 
 

Trouw-redacteur Stijn Fens  

https://www.topics.nl/playlist/a-voorhout-05793c/
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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.H. Martelaren 
van Gorcum 
Koog a/d Zaan 

St. Petrus  
 
Krommenie 

H. Maria Magda-
lena 
Wormer 

H. Jozef 
 
Zaandam 

Za 24-10  Eucharistie 
G. Noom 

  

Zo 25-10 
30

e
 zon 

d.h. jaar 

Eucharistie 
G. Noom 

Woord-Communie 
M. Bruijns 

Eucharistie 
N. Kerssens  

4 solisten 

Woord-Communie 
W. Waardijk 

Za 31-10 
 

 Woord-Communie 
M. Bruijns 

  

Zo 1-11 
31

e
 zon 

d.h. jaar 
Allerheiligen 

Allerheiligen & 
Allerzielen 
Woord-Communie 
M. Bruijns 

Woord-Communie 
S. Baars 

DOP 
4 solisten 

Woord-Communie 
J. Hoekstra 

Ma 2-11 
Allerzielen 

 19:30 uur 
M. Bruijns 

19:30 uur 
R. Casalod 
4 solisten 

 

Za 7-11  Eucharistie 
G. Noom 

  

Zo 8-11 
32e zon 
d.h.jaar 

Woord-Communie 
K. Schuurmans 

Eucharistie 
G. Noom 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
4 solisten 

Woord-Communie 
R. Casalod 

Za 14-11  Eucharistie 
G. Noom 

  

Zo 15-11 
33

e
 zon 

d.h. jaar 

Woord-Communie 
T. Molenaar 

Woord-Communie 
M. Bruijns 

DOP 
4 solisten 

Woord-Communie 
W. Waardijk 

Za 21-11  Eucharistie 

G. Noom 

  

Zo 22-11 
34

e
 zon 

d.h. jaar 

Eucharistie 
G. Noom 

Woord-Communie 
M. Bruijns  

Eucharistie 
N. Kerssens  

4 solisten 

Woord-Communie 
R. Casalod 

Za 28-11  Woord-Communie 
M. Bruijns 

  

Zo 29-11 
1e zon vd 
advent 

Woord-Communie 
M. Bruijns 

Woord-Communie 
T. Molenaar 

Woord-Communie 
K. Schuurmans 

4 solisten 

Woord-Communie 
J. Hoekstra 

Za 5-12  Woord-Communie 
M. Bruijns 

  

Zo 6-12 
2

e
 zon vd 

advent 

Woord-Communie 
T. Molenaar 

Woord-Communie 
M. Bruijns 

DOP 
4 solisten 

Woord-Communie 
W. Waardijk 

Za 12-12  Eucharistie 
G. Noom 

  

Zo 13-12 
3

e
 zon vd 

advent 

Woord-Communie 
K. Schuurmans 

Eucharistie 
G. Noom 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
4 solisten 

Woord-Communie 
J.Hoekstra 

Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij a n-
ders aangegeven. DOP= Dienst onder leiding van parochianen  1e zdg dhj= 1

e
 zondag door 

het jaar 
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P A R O C H I E T E A M  

Nieuws 

Beste parochianen, 
 
Met in achtneming van het hoge aantal 
besmettingen, ook in onze leefomgeving, 
gaan wij als parochie mee in het advies 
van de regering en het RIVM na de pers-
conferentie van 13 oktober:  
Onze vieringen in de MM parochie zul-
len vanaf zondag 11 oktober een maxi-
mum hebben van 30 kerkgangers.  
U weet dat ons kerkgebouw wel meer 
kerkgangers kan herbergen maar de over-
heid doet een beroep op de verantwoorde-
lijkheid van alle organisaties en instanties 
en wij geven daar graag gehoor aan. Als 
MM parochiegemeenschap Wormer willen 
we voorlopig daarop geen uitzondering 
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 draagt u een mondkapje 
en op advies van het bisdom houdt u die 
op tijdens de viering. Behalve wanneer u 
te communie gaat. 
U loopt op gepaste afstand van 1,5 m van 
elkaar. 
De gastvrouw of -heer noteert of contro-
leert uw naam en telefoonnummer. 
Bij binnenkomst bent u verplicht uw han-
den 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 kerk-
gangers niet meegezongen worden. 
Er is ondersteunende zang van 4 koorle-
den plus piano/orgelmuziek vanaf de 
koorzolder. 
Communie wordt uitgereikt vanachter een 
plexiglas scherm met een pin-
cet/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 alle-
maal al maar toch kan het geen kwaad om 
er ons nogmaals van bewust te zijn zodat 
er onderling geen ‘kwade gezichten’ ver-
schijnen 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/vi
eringen/agenda/ 
Bovenstaand webadres is extra ontwikkeld 
om de vrijwilligers te ontlasten die trouw 
elke zondag uw naam en telefoon nummer 
noteren. U kunt uzelf aanmelden op deze 
website vanaf woensdag 14 oktober. Pa-
rochianen die geen computer hebben, 
kunnen zich telefonisch aanmelden.  
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 van 30 personen behaald 
is. U kunt zich dan wel inschrijven op een 
reservelijst en dan krijgt u bericht als ie-
mand anders zich afmeldt. Zo knap is de 
computer! We kunnen ook de mensen op 
de reservelijst voorrang geven op de vie-
ring van de zondag erop. We gaan dit sys-
teem met uw medewerking zorgvuldig in-
voeren…. 
Alleen voor mensen die geen computer 
hebben mag het telefoonnummer van Jo-
ke 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.  
 
Werkgroep WOP op woensdag goed op-
gelet! 
Daar gold vóór 13 oktober natuurlijk ook 
het maximum aantal van 30 personen 
maar aan de hand van de laatste bericht-
geving van het kabinet lijkt het ons niet 
verstandig om met zo’n grote groep con-
tactmomenten te hebben. Wij willen voor-
stellen om alleen te komen als u dringend 
een klus moet klaren en helaas adviseren 
wij ook met klem om het kopje koffie maar 
weer thuis te drinken omdat ook de horeca 
een aantal weken moet sluiten. 
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V E R V O L G  P A R O C H I E T E A M  

 

Ook hierin moeten we onze verantwoorde-
lijkheid pakken en solidair zijn. Laten we 
ons gezond verstand gebruiken als ver-
standige parochianen en er samen voor 
zorgen dat we het aantal contactmomen-
ten voor een aantal weken opschorten tot-
dat het kabinet de maatregelen gaat ver-
soepelen in onze hele samenleving. Jullie 
doen met z’n allen fantastisch veel werk 
voor ons kerkgebouw en onze mooie pa-
rochie maar….Voorzichtigheid moet voor-
op staan. Daarbij gelden alle huidige en 
laatst genoemde RIVM regels zoals des-
infectiemiddel gebruiken, ventilatie door 
deuren open te houden, op 1,5 m afstand 

blijven van elkaar en ook het laatste drin-
gende advies om een mondkapje te ge-
bruiken! 
Ik verlang en hoop zozeer op betere ti j-
den, 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 paro-
chieteam: onze hartelijke groeten!  
 

Peggy Alting Siberg, voorzitter en 
Ellen Meijer, waarnemend voorzitter  

MM parochie Wormer

 
 
 

 

S A M ’ S  K L E D I N G A C T I E  D . D .  7  N O V E M B E R  

Bestemd voor Ethiopië 

Sam’s Kledingactie is bestemd voor hulp 
aan Ethiopië voor het verkrijgen van 
schoon water en sanitair. 

ACTIEDAG IN WORMER EN NECK 

De honderden vrijwilligers van Sam’s Kle-
dingactie zamelen, grotendeels, het hele 
jaar door kleding en schoenen in voor het 
goede doel. Zij doen dit vanuit een depot 
aan huis of bij een bedrijf, school of kerk.  
Op zaterdag 7 november a.s. kunt u in 
Wormer uw herdraagbare kleding en 
schoenen inleveren bij de Maria Magda-
lenakerk 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 te-
recht bij het Dorpshuis Wijdewormer aan 
het Plein 3. 
 

Lokale infrastructuur 
In zuidoost Ethiopië ligt het gebied Liben, 
op de grens tussen twee etnische groe-
pen: de Oromia en de Somali. In 2016 wa-
ren de spanningen tussen de twee groe-
pen sterk opgelopen met als gevolg dat er 
grote aantallen mensen uit hun dorpen 
gevlucht zijn en elders een tijdelijk onder-
komen gezocht hebben. Nu is de situatie 
gestabiliseerd en keren velen weer terug 

naar hun dorp.  
Als gevolg van hun afwezigheid en de 
strijd is een groot deel van de lokale infra-
structuur voor watervoorziening en land-
bouw productie verwaarloosd of zelfs ver-
woest.  

LEVENSVATBARE TERUGKEER 

Om een levensvatbare terugkeer te ga-
randeren is het nodig dat de dorpelingen 
middelen van bestaan hebben en voorzie-
ningen voor schoon drinkwater.  
Cordaid gaat samen met de lokale partner 
Racida deze mensen ondersteunen bij de 
terugkeer. Daarnaast zal er in het project 
met de verschillende bevolkingsgroepen 
en de lokale overheid gewerkt worden aan 
vredesopbouw en onderling begrip. Op die 
manier wordt er getracht een herhaling 
van de problemen uit 2016 te voorkomen.  

PROJECTEN 

Voor meer informatie over het werk van 
Sam’s Kledingactie, de projecten die zij 
ondersteunen en over wat er wel en niet 
mag worden ingeleverd kunt u terecht op 
www.samskledingactie.nl 

MOV-groep 

 

http://www.samskledingactie.nl/


10 

PM 47
e
 jaargang no.6: 21 oktober – 9 december 2020 

 

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 

Nu de zomer voorbij is en we alweer volop 
in de herfst zitten moeten er keuzes ge-
maakt worden, buiten of binnen werken. 
Bij mooi weer wordt er nog aan de boeide-
len geschilderd en worden de voorzetra-
men onder handen genomen. Gelukkig 
beginnen beide klussen hun einde te na-
deren. Bijkomend voordeel is dat wij ge-
bruik kunnen maken van de steigers die 
rondom de kerk staan opgesteld. De 
groenvoorziening vergt nog steeds onze 
aandacht al is de groei niet meer zo fors 
als in de zomermaanden. De afwaterings-
putten in het parkeerterrein hebben de 
aandacht nodig om wateroverlast te voor-
komen. Het terrein rondom de kerk ziet er 
weer keurig uit evenals de groenvoorzie-

ning rondom het kerkhof en de begraaf-
plaats zelf. Binnen in de kerk gebeurt ook 
nog het een en ander al is dat niet altijd te 
zien De ramen van de dakkapellen zijn 
opnieuw geschilderd en op de zolder wor-
den de loopplanken onderhanden geno-
men voor het veilig kunnen werken. In de 
aankomsthal is een begin gemaakt om de 
kozijnen en deuren van een nieuwe verf-
laag te voorzien. Heel veel werk waarvoor 
wij wel wat versterking kunnen gebruiken, 
kom gerust eens langs op woensdagoch-
tend om te informeren. 
 

Namens de Wop, 
J. Braan 

 
 
 

S T .  B A R B A R A  –  W O R M E R       U I T V A A R T V E R E N I G I N G  

Ledenvergadering gaat niet door 

Beste leden van Barbara, 
 
Helaas kan het bestuur van St. Barbara u 
niet op de normale manier informeren over 
het afgelopen jaar. Door het coronavirus is 
het niet mogelijk om op de gebruikelijke 
manier een ledenvergadering te houden. 
In het voorjaar verwachtte het bestuur, dat 
het misschien in het najaar wel mogelijk 
zou zijn. Het is nu wel duidelijk dat het 
Achterschip niet gebruikt kan worden en 
een vergadering in de kerk vindt het be-
stuur geen optie. 
 
Het bestuur heeft de knoop doorgehakt en 
is genoodzaakt om het artikel 16 van de 
Statuten (In alle gevallen waarin de statu-
ten, of de wet niet voorziet, beslist het be-
stuur) van de vereniging te gebruiken in 
deze bijzondere omstandigheden. 
De volgende besluiten zijn genomen: 
De jaarlijkse ledenvergadering zal dit jaar 
niet doorgaan. 
De kascommissie heeft inmiddels op ver-
zoek van het bestuur de boeken over 2019 

gecontroleerd en goedgekeurd, waarbij de 
kascommissie de penningmeester déchar-
ge heeft verleend. 
Het huidige bestuur zal doorgaan tot de 
volgende ledenvergadering. Het normale 
schema van aftreden zal dan weer opge-
volgd worden. 
Piet van der Laan zal op de eerstvolgende 
bestuursvergadering benoemd worden als 
voorzitter van de vereniging ter vervan-
ging van de in 2019 overleden voorzitter 
Dick van Dijk. 
 
Door het nemen van deze besluiten is het 
bestuur weer compleet en kan het zijn ta-
ken ook in deze moeilijke tijd naar beho-
ren uitvoeren. 
 
In het voorjaar van 2021 hoopt het bestuur 
u weer te kunnen uitnodigen voor een 
“normale” ledenvergadering.  
 

Namens het bestuur, 
Corrie Schavemaker 

Waarnemend voorzitter
 
Website:www.uitvaartbarbarawormer.nl 

Rekeningnummer ING-bank:   NL69 INGB 0003 7973 95 

Rekeningnummer Rabobank:   NL12 Rabo 0374 9520 78 
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K E R S T K A A R T E N  

Noodpot Gambia 

Ook dit jaar gaan we weer Kerstmis vie-
ren, maar vanwege corona zal alles be-
perkt zijn. 
Wat de toekomst ons gaat brengen dat 
weten we niet. De concerten waar ik altijd 
mag staan met mijn zelfgemaakte kaarten 
gaan ook niet door. 
De contacten in Sri Lanka zijn heel triest. 
Mevrouw Nierop, die regelmatig voor drie 
maanden heengaat en het geld meeneemt 
voor de projecten daar, is gestopt.  
Ik wil nu het project Noodpot Gambia on-
dersteunen met als contactpersoon Ina 

van Kleef van Diaconie.  
Ik heb mijn best gedaan om mooie kerst-
kaarten te maken voor het goede doel. 
Dus, heeft u interesse om deze te kopen 
dan bent u van harte welkom op de Valk-
straat 3. U kunt mij telefonisch bereiken 
op telefoonnr.: 075-6427270.  
Zo help ik u met mooie kaarten voor fami-
lie en vrienden. U helpt het project. 
Bij voorbaat hartelijk. 
 

Tineke de Best.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 5  N O V E M B E R  C A R I T A S Z O N D A G  

Werelddag van de armen 

De Werelddag van de armen wordt in ons 
Bisdom ieder jaar gebruikt om aandacht te 
vragen voor de Caritas, de zorg voor de 
mensen om ons heen die het moeilijk heb-
ben. In deze tijd ligt het voor de hand dat 
we denken aan de mensen die extra ge-
troffen zijn door de Coronapandemie die 
ook in onze omgeving grote gevolgen 
heeft. Het bisdom geeft als suggestie: het 
vormen van een Corona-Noodfonds. 
De IPCI wil dat voor de gehele Zaanstreek 
doen. Op 15 november wordt er voor dit 
doel gecollecteerd na afloop van de vie-
ring. Omdat er maar weinig - en misschien 
wel helemaal geen - mensen naar de ker-
ken kunnen of mogen komen, brengen we 
daarom ook ons bankrekeningnummer on-

der uw aandacht: rekeningnummer is 
NL79 TRIO 0198107439  t.n.v. IPCI Zaan-
streek. 
IPCI Zaanstreek heeft een ANBI-status. 
Wilt u een donatie doen? Vermeld dan 
a.u.b. “Corona-Noodfonds”, zodat wij uw 
gift daaraan besteden. We hebben al 
hulpvragen ontvangen en verwachten dat 
er nog meer zullen komen.  
Daarom is uw gift, in de collecte of via de 
bank, zeer welkom en nodig! 
We danken u bij voorbaat voor uw hulp.  
 

Bestuur IPCI Zaanstreek  
Caritas Wormer: Angret Weijers, Patricia 

Beenen, Arno Korver, Henk Elzenga en 
Gerard Schavemaker
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B E R I C H T  V A N  D E  R A A D  V A N  K E R K E N  

Afgelasting oecumenische viering zondag 18 oktober 

De aangescherpte coronamaatregelen met 
betrekking tot de kerken hebben het on-
mogelijk gemaakt om de oprichting van de 
Raad van Kerken Wormerland in grote 
kring in te luiden.  
Tot onze spijt hebben wij daarom moeten 
besluiten om de oecumenische viering van 
18 oktober j.l. te annuleren.  
Wij hopen en bidden op betere tijden, 
waarin wij met alle kerken gezamenlijk, de 
oprichting van de Raad van Kerken in een 
feestelijke oecumenische viering kunnen 
vieren.  
In plaats van een oecumenische viering 
kon op het laatste moment gelukkig toch 
nog een DOP-viering georganiseerd wor-

den.  
Wij blijven hoopvol en treffen daarom toch 
alvast voorbereidingen voor de advents-
vespers. Deze zullen worden gevierd op 4 
woensdagavonden in de Wijngaard. Niet 
alleen omdat daar meer ruimte is dan in 
de Doopsgezinde Vermaning, maar ook 
omdat daar opnamemogelijkheden zijn om 
de viering op te nemen en direct uit te 
zenden. Wij hopen de adventsvespers met 
kerkgangers te kunnen vieren, maar mocht 
dat niet lukken, dan is het mogelijk om het 
via de computer live te volgen.  
 
Namens de Raad van Kerken Wormerland 

Ellen Meijer
 
 
 

A L L E R Z I E L E N V I E R I N G  

2 november 2020 

Door het coronavirus en de aangepaste 
regels van de regering (maximaal 30 aan-
wezigen bij een viering) kunnen wij dit jaar 
alleen de nabestaanden van de overlede-
nen van het afgelopen jaar uitnodigen 
voor de herdenkingsdienst op maandag 2 
november 2020.  
Zij hebben inmiddels een persoonlijk uit-
nodiging ontvangen, waarbij zij zich moe-

ten aanmelden vóór 21 oktober a.s. Daar-
door kunnen wij zien hoeveel personen er 
komen. 
Mochten de regels veranderen dan kunnen 
wij altijd nog bekijken wie wij alsnog kun-
nen uitnodigen. 
 

Namens de avondwakeploeg, 
Corrie Schavemaker

Kerkhof 

Na de viering van Allerzielen gingen we 
gewoonlijk met een groep mensen naar de 
begraafplaats om een lichtje te branden 
en even stil te staan bij onze dierbare 
overledenen. 
Het pad naar de graven is donker, daarom 
zijn de laatste jaren glazen potjes verza-
meld en met een brandend waxinelichtje 
geplaatst om het kerkhof te verlichten. 

Ondanks corona willen we toch ook dit 
jaar weer op 2 november de potjes neer-
zetten Een ieder kan dan op eigen gele-
genheid de graven bezoeken. 
We hopen op mooi weer. 
De lichtjes branden vanaf 18.15 uur. 
 

Ilse, Monique en Ellie
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K O R T  N I E U W S

 
 
 

Contact Pastoraatsgroep 

Wanneer u weet dat er iemand ziek is, in 
het ziekenhuis of verpleeghuis is opgeno-
men, of dat er iemand een hele tijd niet 
aanwezig is geweest in uw werkgroep bin-
nen de kerk, wilt u het ons dan laten we-
ten?  
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 
 
 
 

Gedoopt 

Zondag 11 oktober is Tim Bentvelzen ge-
doopt. We wensen de ouders en Tim veel 
geluk toe. 
 
 
 

Bemoedigende woorden 

Op onderstaande website worden bemoe-
digende woorden uitgesproken door de 
bisschoppen: 
 
www.katholiekleven.nl met bijbehorende 
link: 
https://www.katholiekleven.nl/videos/actue
le-videos/woord-van-bemoediging-van-de-
bisschoppen 
 

 
 
 
 
 
Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedan-
ken voor alle steun en betrokkenheid die  
wij hebben ontvangen na het overlijden 
van 
 

Ted Schermer 

Namens de familie Schermer 
 

I N  M E M O R I A M  

CARLA KENTER-SMIT 

Op 3 september is geheel onverwacht 
Carla Kenter-Smit overleden. 2 Oktober 
zou ze 75 jaar zijn geworden. Ze was niet 
ziek.  
Die ochtend had ze als vrijwilligster afge-
sproken bij Torenerf. Toen ze niet kwam, 
werd ze gemist. 
Het was een zware schok voor haar twee 
dochters, nu ze ook hun moeder moeten 
missen. 
Verdriet was er al eerder in het gezin door 
het overlijden van Dennis. 
Ook kwam er weer geluk in hun leven, ge-
nieten van de kleinkinderen. 
Nadat haar man Cees gestopt was met 
zijn werk als gemeentebode verwachtten 
ze nog vele jaren samen door te brengen, 
het mocht niet zo wezen. Al snel kwam hij 
in 2011 te overlijden. 
Samen met haar dochters en kleinkin-
deren heeft ze het gemis van Cees een 
plek gegeven. 
Als vrijwilligster bij Torenerf was ze een 
gewaardeerde kracht. 
Ze regelde de bingomiddag en zorgde 
voor de prijsjes. Ze verleende hand- en 
spandiensten. Voor haar inzet voor de 
gemeenschap kreeg ze in 2016 een Ko-
ninklijke onderscheiding. Ze was er trots 
op en had de versierselen en het lintje 
mooi ingelijst. 
Bij de condoleance stond haar foto en lag 
met het lintje op haar baar. 
Dat Carla, samen met Cees en Dennis 
moge rusten in Vrede. 
 

Ellie Hoek 

PM rooster seizoen 2020/2021 

(47e – 48e jaargang) 

 Copydatum Looptijd 

   
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 - ? 
 

http://www.katholiekleven.nl/
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I N  M E M O R I A M

 

 

 

 

 

 

 

BENJAMIN 

Benjamin, geboren in Quito (Ecuador) op 
12 november 2019, zoon van Belen 
(Ecuadoriaans) en Ruben (Neder lands). 
De families van beide werelden waren gek 
op hem. Benji zoals wij hem noemden, 
hield van klassieke muziek om te slapen. 
Van veel mensen om hem heen, zoals 
ooms, tantes, opa’s, oma's en vrienden. 
Hij voelde zich heerlijk in de armen van 
zijn moeder en vader.  
Voor de geboorte nam Ruben een stukje 
Nederlandse cultuur mee naar Ecuador, 
beschuit met muisjes, die gedeeld werden 
met vrienden en familie. Benjamin begon 
zijn eerste avontuur nadat hij 2 maanden 
oud was. Twaalf uur vliegen met tante en 
moeder. In Nederland leerde hij zijn opa, 
oma, TomTom kennen. Hij genoot van het 
koude weer in Nederland, en van de na-
tuur. Bomen, zingende vogels en dieren-
geluiden maakten hem blij en tot rust. Dit 
ervaarde hij ook altijd als we liepen naar 
de kerk. Acht maart werd hij hier (Maria 
Magdalena) dan ook gedoopt in aanwe-
zigheid van veel vrienden van verscheide-
ne nationaliteiten. Ook al was Benjamin 
ziek, hij was pure liefde en lachte veel. Op 
22 mei verliet Benjamin het leven tussen 
zijn ouders Ruben en Belen in, terwijl ze 
sliepen. Hij rust in vrede in zijn kleine tuin 
bij de Dorpsstraat waar we op 12 novem-
ber tijdens zijn verjaardag verschillende 
bloemen in de grond zullen steken. Bengi 
is in onze hart. Bengi is de roepnaam die 
familie in Ecuador hem gaf. 

 
Ruben en Belen 

 

FEM DUDOCK–KLEIJ 

Op 18 september is op 93-jarige leeftijd 
Fem Dudock-Kleij onverwacht overleden.  
Zacht inslapend, heeft ze zich losgemaakt 
van het leven. 24 September, tevens haar 
trouwdag, hebben we in onze kerk af-
scheid van haar genomen.  
Een jaar eerder was op de 24ste het af-
scheid van haar jongste broer Piet. 
Fem was het zevende kind uit het gezin 
van negen en heeft in het gezin altijd als 
zus een speciaal plekje gehad, maar ook 
als tante in de familie Kleij en de familie 
Dudock. 
Na het overlijden van haar man Paul in 
1978 stond ze er alleen voor met 2 doch-
ters en een zoon, maar de familie stond 
altijd voor haar klaar. 
Ze stond volop in het leven, er was ge-
noeg om te genieten bijv. de geboorte van 
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. 
Ze haalde haar rijbewijs, zat op engelse 
les, deed aan klaverjassen, zwemmen, 
zingen, teveel om op te noemen. 
Ook in onze kerk voelde ze zich thuis, ze 
zong in het Caeciliakoor, was aanwezig bij 
een concert of een reisje vanuit de kerk. 
In de loop van de jaren kreeg ze vele 
vriendinnen. De laatste jaren genoot ze 
als oma Fem volop van de achterkleinkin-
deren. 
Vele vakanties zijn er geweest in binnen- 
en buitenland, maar favoriet was een be-
zoek aan zus Alie en zwager Arie in Ca-
nada, eerst met haar man Paul en daarna 
met wisselende familieleden.  
De laatste keer was in mei 2014 als ver-
rassing voor de 90ste verjaardag van haar 
zus. Daarna heeft ze voorgoed afscheid 
genomen van Canada. Het contact verliep 
daarna via de telefoon. Zus Alie is dit jaar 
in maart overleden.  
Fem was de laatste van het gezin van Piet 
Kleij en Geertje van der Laan. 
Na 93 levensjaren heeft Fem een mooi le-
ven achter haar liggen. 
In kleine kring heeft haar gezin in het cre-
matorium afscheid genomen om haar daar 
toe te vertrouwen aan het louterende vuur.  
 

Ellie Hoek-Nooij 

  



15 

PM 47
e
 jaargang no.6: 21 oktober – 9 december 2020 

 

R O O S T E R S  

Oktober 
Zondag 25 oktober   10.00 uur    
30ste Zondag door het jaar  
Orgelspel: Piet 
 
Eucharistieviering 
Voorganger: kapelaan N. Kerssens 
 
Deurcollecte  

Jaardienst Reinier de Vlijter 
Ouders Bentvelzen-Mijne 
Netty Sjouw-Peters 
Zita Bentvelzen-Dopstra 
Margretha Leliveld 
Afra Klitsie-de Leeuw 
Gerhard Holtman 
Gerard Heinen 
Ben Al 

 

November 
Zondag 1 november   10.00 uur       
Allerheiligen 
Pianospel: Serge 
 
Viering onder leiding van een parochiaan 
Voorganger: Ineke Hendriks 
 
Deurcollecte 

Cor van Diepen 
Ouders Boerlage-Piet 
Jan en Gré Konijn-Boerlage 
Ben Schipper 
Dick Bakker en Aad 
Barend Blom 
Jaap Hoek en Jo Hoek-Randshuizen 
Ouders Willems, ouders Martens 
Cas van ’t Hoff 

Maandag 2 november   19.30 uur 
Allerzielen 
Pianospel: Serge - solisten 
 
Voorganger: Pastor R. Casalod 
 
Deurcollecte 

Al onze overleden parochianen 
Pastor Jaap Jonker 
Dick Rozemeijer 
Rie Ruijter 

 

Zondag 8 november   10.00 uur     
33ste Zondag door het jaar 
Orgelspel: Piet 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor M. Bruijns 
 
Deurcollecte   

Jaap en Carla de Vos 
Jan Butter, Lenie Butter-Konijn 
Jan Willem Steensma 
Harry Hanou 
Jan Kroon 
Pim Daas 
Jaap Zijp, Annie Zijp-Graas 
Steun voor het gezin 

Zondag 15 november   10.00 uur 
34ste Zondag door het jaar 
Pianospel: Serge 
 
Viering onder leiding van een parochiaan 
Voorganger: Kiki Kint 
 
Deurcollecte 

Jan Plas en Josefine Plas 
Jeannet Fideler-van der Bijl 
Jopie Klappe-Tromp 
Noby Warbout-Willems 
Gerhard Holtman 
Gerard Heine 
Annie Huijgen-Kuiper 
Piet Sombroek 
Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes 

 Ouders V. Schagen-Hofland en Nicolientje

 
  



16 

PM 47
e
 jaargang no.6: 21 oktober – 9 december 2020 

 

R O O S T E R S  

November 
Zondag 22 november   10.00 uur 
35ste Zondag door het jaar 
Orgelspel: Piet 
 
Christus Koning 
 
Eucharistieviering 
Voorganger: kapelaan N. Kerssens 
 
Deurcollecte 

Goede toekomst van een kleindochter 
Slagen van een operatie  
Dick Rozemeijer 
Herman Meijer 
Bert de Leeuw 
Nico Witteveen 
Overleden fam. Witteveen-Schavemaker 
Toon Vermeulen 
Ben Al 
Margaretha Leliveld 
Ria Meijer-Zuidinga 

Woensdag 25 november Wijngaard 19.00 uur 
Voorganger: Ds Jannie Nijwening Adventsvespers 

Zondag 29 november   10.00 uur 
1ste Zondag van de Advent 
Pianospel: Serge 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: pastor K. Schuurmans 
 
Deurcollecte 

Henk Cornelissen 
ouders Boerlage-Piet 
Jan en Gré Konijn-Boerlage  
Ben Schipper  
Ouders Bentvelzen-Mijne 
Netty Sjouw-Peters 

 Zita Bentvelzen-Dopstra

December 
Woensdag 2 december Wijngaard 19.00 uur 
Voorganger: Ds Bart Vijfwinkel Adventsvespers 

Zondag 6 december   10.00 uur 
2de zondag van de Advent 
Orgelspel: Piet 
 
Viering onder leiding van een parochiaan 
Voorganger: Ben Commandeur 
 
Deurcollecte 

Jaardienst Jopie Klappe-Tromp 
Nico Witteveen 
Overleden fam. Witteveen-Schavemaker 
Kees Al 
Ouders Willems, ouders Martens 
Cas van ’t Hoff 
Afra Klitsie-de Leeuw 
Gerhard Holtman 

Woensdag 9 december Wijngaard 19.00 uur 
Voorganger: Ds Ben de Boer Adventsvespers 

Zondag 13 december   10.00 uur 
3de zondag van de Advent 
Pianospel: Serge 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor M. Bruijns 
 
Deurcollecte 

Ouders Neeft-Westra en Wim 
Jan Butter en overleden familieleden 
Piet Sombroek 
Henk Walta 
Jaap en Carla de Vos 
Tiny Meijer-Ettema 
Annie Huijgen-Kuiper 

 Jo Hoek-Randshuizen, Jaap Hoek

Woensdag 16 december Wijngaard 19.00 uur 
Voorganger: Cees Beumer Adventsvespers 
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December 

 
Zondag 20 december   10.00 uur 
4de zondag van de Advent 
Orgelspel: Piet 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor T. Molenaar 
 
Deurcollecte 

Lida Cornelissen-Taanman 
Jan Plas en Josefine Plas 
Dick Bakker en Aad 
Noby Warbout-Willems 

 
Helaas, nog steeds geen diensten in Torenerf. 
 
Op dit moment is nog niets duidelijk over de aanstaande kerstmisvieringen. U kunt alvast uw 

misintentie doorgeven vòòr 29 november a.s.; de sluitingsdatum van de volgende PM. 

 
Ellie Hoek 

 
 
 

R O O S T E R S  

 

Datum Kosters Lezers en lezeressen  Koffie-schenkers 

Zo 25 okt P. van Diepen 642 1282 Liesbeth Patist  

Zo 1 nov C van Vliet 642 5539 Frans Hofstra  

Ma 2 nov Avondwake koster   

Zo 8 nov G. Konijn 642 6212 George Kristians  

Zo 15 nov P. Kramer 642 7234 Ellie Hoek  

Zo 22 nov K. Bank 0652408011 Ton van Overbeek  

Zo 29 nov P. van Diepen 642 1282 Willy Klijn  

Zo 6 dec C van Vliet 642 5539 Kirsten Vredevoort  

Zo 13 dec G. Konijn 642 6212 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
 
 
 

Kerkwerk(st)ers 
 

Groep A: Do. 10 dec. 13.30 uur 
Corrie Schavemaker 
Henny van Druten 
Tiny van Vliet 
Cor Bijvoet  
Jaap Conijn  
Tineke Schuitemaker  
Ina van Kleef 
 

 
Groep C: Do. 12 nov. 13.30 uur 
Piet van Diepen 
Hannie Kuiper 
Tiny van Diepen 
Lies Graas 
Henk Floore 
Ton Klos 
Jacintha Rossenaar 
 

 
 
 
 

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
mailto:j.m.duijn@quicknet.nl
mailto:ham.de.metter@gmail.com
mailto:kirsten.vredevoort@gmail.com
mailto:f.rijs@quicknet.nl
mailto:secretaris@ipci-zaanstreek.nl
mailto:patriciabeenen@zonnet.nl
https://maps.google.com/?q=Kees+Jongensstraat+19&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Kees+Jongensstraat+19&entry=gmail&source=g
mailto:info@uitvaartbarbarawormer.nl


 

 

 

 

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/


 

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 

 


