Maria Magdalena Parochie Wormer Nieuwsbrief Nov. 2020

Afspraken m.b.t. de zondage liturgievieringen.

Tijdens de persconferentie op 17 november j.l. zijn er geen nieuwe maatregelen
bekend gemaakt voor kerken. Dit houdt voor onze zondagse kerkvieringen in dat wij
voorlopig op de ingeslagen weg voortgaan. Het is onze bedoeling om op een zo veilig
mogelijke manier de liturgie samen te kunnen vieren.
Dat betekent nog steeds:
-vooraf registreren via de website of telefonisch (meer info te vinden in de PM)
-maximaal 30 parochianen in de kerk;
-handen desinfecteren bij binnenkomst;
-mondkapjes op bij entree van het kerkgebouw (m.i.v. 1 december verplicht) en deze
ophouden tot u op uw plaats zit;
-niet hardop meezingen met de solisten;
-na afloop van de viering uw mondkapje weer opdoen, voordat u opstaat en de kerk
verlaat.

Naast de andere inmiddels bekende voorzorgsmaatregelen van de overheid volgen
wij ook de richtlijnen van het bisdom. Deze kunt u terugvinden
op https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4417.

Dank u wel voor uw medewerking aan een veilige en gezonde parochie.

Verwarming in de kerk
Het kan erg koud worden in de kerk: neemt u alstublieft een extra warme jas,
omslagdoek of fleecedeken mee voor als het te koud wordt!

Kerstvieringen
We hopen en bidden dat de overheid begin december meer duidelijkheid kan geven
over enige versoepeling in het aantal mensen wat we tijdens de kerstperiode in de
kerk mogen ontvangen. Het zou zo fijn zijn om Kerstmis met veel parochianen samen
te kunnen vieren. De WOP-ploeg neemt alvast een voorschot en zal de kerk net als
vorig jaar feestelijk aankleden met de adventskrans, en later de kerstboom en
kerststal met het knik-engeltje plaatsen.
Voorlopig weten we nog niet hoe en met hoeveel parochianen we Kerstmis, het feest
van het Licht, in de kerk kunnen vieren. Maar de voorbereidingen voor verschillende
scenario's zijn in volle gang!
Wij vertrouwen erop dat wij u in de volgende PM hier meer duidelijkheid over kunnen
geven.

Hartelijke groet en blijf gezond!
Namens het Parochieteam
Ellen Meijer

Oecumenische adventsvespers

Het Kerstfeest zal dit jaar door
corona een heel bijzondere Kerst
zijn. Veel feestelijkheden moeten
worden afgelast en wij hopen dat wij
toch het feest in een wellicht wat
beperkte familiekring kunnen vieren.
Ook voor de kerken zullen het heel gedenkwaardige dagen worden. De zo geliefde
Kerstconcerten kunnen niet doorgaan. En hoe de kerkvieringen op Kerstavond en
Kerstmorgen plaats kunnen vinden is ook nog de vraag. Het dwingt ons om ons te
bezinnen op het wezen van Kerstmis. Hoe Kerstmis te vieren? Wat vieren wij
eigenlijk?
Tijdens de vier Adventsweken bezinnen wij ons op de betekenis van de geboorte van
Christus. Wat zegt ons nu nog de boodschap van de engelen, zo’n tweeduizend jaar
geleden in die donkere nacht aan de herders, die in Bethlehem de wacht hielden bij
hun kudde: Ere aan God, Vrede op aarde, God houdt van mensen. Een vrome
illusie? Wat is er van terecht gekomen en wat staat er nog te gebeuren?
De gezamenlijke kerken van Wormer en Jisp nodigen u uit om samen met ons in een
viertal vespers –korte vieringen van zang, gebed en meditatie- stil te staan bij de
komst van het Kerstfeest. Traditioneel worden deze vespers gehouden in de intieme
Doopsgezinde vermaning. Helaas zou door de coronamaatregelen slechts een zeer
beperkt aantal mensen de vespers in dit kleine kerkje kunnen bijwonen. Daarom
worden de vespers opgenomen in De Wijngaard en live-stream uitgezonden.
U kunt de link vinden
op www.mariamagdalenawormer.nl/vieringen/videopagina, www.ngk.nl/wormer, www
.pknwormer.nl en op www.doopsgezindzaanstreek.nl.
Wij hopen op deze wijze een groot aantal mensen te kunnen bereiken.

Uitzendingen:
Woensdag 25 november 19.00 u Jannie Nijwening
Woensdag 2 december 19.00 u Bart Vijfvinkel
Woensdag 9 december 19.00 u Ben de Boer

Woensdag 16 december 19.00 u Cees Beumer

Wij wensen u gezegende vespers.
Raad van Kerken Wormerland

Kerken in de wintertijd. Hoe gaat dat met ventilatie en verwarming in ons
kerkgebouw?

In de vorige PM informeerde wij u over ventilatie en het veilig gebruik in ons
kerkgebouw en achterschip.
Er is onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor de juiste ventilatie en verwarming
en offerte aangevraagd voor met name het achterschip. Aanpassing van de huidige
kerkverwarming naar die met ventilatie gaat veel geld kosten en zal ook het aanzicht
in de kerk aantasten. Er zijn helaas voorlopig geen initiatieven te verwachten van
hogerhand om (oudere) kerkgebouwen ingrijpend te veranderen.

Zoals eerder verklaard heeft onze kerk normaal alleen luchtcirculatie binnen en dus
bij gesloten deuren geen ventilatie. Met de start van de winterperiode betekent dit
mogelijk veel koude lucht naar binnen. Want ventileren in coronatijd blijft nodig.
Om deze winterperiode te blijven kerken vraagt dat wat aanpassing.
- De kapstok is overbodig geworden, u houdt de winterjas aan.
- De kerk zal een paar graden lager verwarmd worden en alleen voorverwarmd voor
een viering/ dienst.
- De buitendeur op een kier, afhankelijk van wind en aantal bezoekers.
De kosters worden over de maatregelen geïnformeerd.

Het achterschip is door het ontbreken van ventilatie, en een kleinere ruimte,
ongeschikt voor verblijf zolang de coronacrisis duurt. Zoals de vorige keer is
aangekondigd is voor deze ruimte offerte aangevraagd voor een aanpassing volgens
de huidige eisen. De kosten komen naar verwacht rond
de € 30.000,- . De vraag is nu, wie kan en gaat dat opbrengen en is dat het
overwegen waard? Ook bij een goed geventileerde ruimte blijft in coronatijd 1,5m

voorlopig een gegeven.
Opm. De informatie over verspreiding van aerosolen, virussen, ventilatie en risico’s in
gebouwen gaat in deze Nieuwsbrief te ver en zal ik u onthouden.
Dat we in deze wat koudere periode toch voldoende innerlijke warmte van en met
elkaar mogen ondervinden.

Martin van Druten
Parochieteam

Kerstbomenactie 2020

Ook dit jaar is er weer bij velen al bekend kerstbomenactie. Met de opbrengst van
deze actie worden namens de werkgroep “Kop op”, vanuit de gezamenlijke kerken
van Wormerveer, sport en speldagen georganiseerd voor de jeugd van Wormerveer,
Wormer en Krommenie. Deze vinden plaats in de
1e week van de zomervakantie. Die dagen zijn voor kinderen van ouders die minder
te besteden hebben.
Hoe kunt U meedoen?

Door een kerstboom aan te schaffen of te sponseren. Wij hebben kerstbomen in 3
maten,
Kerstboom van 1.30 - 1.50 cm kosten € 17,50
Kerstboom van 1.50 - 1.80 cm kosten € 20,00
Kerstboom van 1.80 - 2.20 cm kosten € 25,00
Wanneer u een kerstboom aanschaft kunt u die op 12 december bij de Protestantse
kerk op het Noordeinde in Wormerveer afhalen of u kunt hem laten bezorgen Kosten
€ 2,50.
Als u een boom sponsort maakt u iemand blij die deze niet kan kopen. Hiermee
hebben wij al vele gezinnen blij kunnen maken. U kunt u bestelling tot 3 december
telefonisch of via de mail aan mij doorgeven. Tel 075-6425259 of email
geinvankleef@hotmail.com. Alvast hartelijk bedankt voor uw bestelling namens de
werkgroep “Kop op” en de kinderen.

Ina van Kleef

Uw kerkbijdrage en het collectemandje
Overleven, voor veel mensen nu een belangrijk gegeven met veel aandacht voor
gezondheid. Maar ook onze Maria Magdalena parochie vraagt uw aandacht en
bijdrage om financieel boven water te blijven. De inkomsten blijven, mede door het
coronaeffect, ver achter wat begroot is! En zolang wij als parochiaan de kerk niet
altijd kunnen bezoeken, mist onze parochie de noodzakelijke bijdragen voor de
parochie ook in het collectemandje. Sommige parochianen maken via de bank hun
normale bijdrage over, waarvoor hartelijk dank en.. blijf dit doen!

Onze penningmeester vraagt u om, juist in deze tijd, onze parochie financieel te
blijven ondersteunen. Zodat we na deze coronatijd onze mooie Maria Magdalenakerk
nog vele jaren kunnen blijven gebruiken om te vieren, te rouwen en elkaar te
ontmoeten.
Maak uw (jaar)bijdrage nog voor de feestdagen over op:
NL68 INGB 000.19.75.365 t.n.v. RK Kerkbestuur Algemene Kerkbijdragen te
Wormer. Hartelijk dank hiervoor!

Noodpot Gambia

Ook dit jaar gaan we weer Kerstmis vieren, maar vanwege corona zal alles beperkt
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 ondersteunen met als contactpersoon Ina van Kleef van
Diaconie. Ik heb mijn best gedaan om mooie kerstkaarten te maken voor het goede
doel. Dus, heeft u interesse om deze te kopen dan bent u van harte welkom op de

Valkstraat 3. U kunt mij telefonisch bereiken op telefoonnr. 075-6427270. Zo help ik u
met mooie kaarten voor familie en vrienden. U helpt het project. Bij voorbaat hartelijk
dank.

Tineke de Best

Woensdagochtendploeg

Na een aanvankelijk voortvarende
start waarbij verschillende
werkzaamheden zijn verricht, o.a. de
afwerking van de voorzetramen die
bijna is voltooid, sloeg het
coronavirus toch weer dermate toe
dat wij genoodzaakt zijn de
activiteiten van de WOP ploeg weer
te staken. Voor wat betreft de
binnenwerkzaamheden ligt dit vrijwel
helemaal stil. De buitenpost kan zijn
werkzaamheden gelukkig nog
voortzetten, met de door het bisdom
opgelegde regels.
De grote boom achter het kerkhof was dermate verrot dat hij gevaar ging opleveren
voor de omgeving. Deze is dus opgeruimd door de werkers, toch wel weer een hele
klus. Voorts moesten de sloten ook weer 'gewald' worden voor een goede
doorstroming De ploeg heeft dit allemaal weer netjes opgelost De toegangshal krijgt
ook weer een nieuw verfje, daar is ook een WOP medewerker mee bezig. De rest
van de medewerkers zit noodgedwongen thuis in afwachting van betere tijden die
ongetwijfeld weer zullen komen.

J.Braan

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

