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Allerzielenviering

De nabestaanden van de 20 overledenen tussen november 2019 en november
2020 kunnen terug kijken op een mooie herdenkingsviering die wij hebben
gehouden op maandagavond 2 november. Pastor Ria Casalod heeft er weer
met haar warme en troostende woorden een mooi geheel van gemaakt. Tijdens
het noemen van de namen van de overledenen werd er een mooie kaars
met zijn of haar naam aangestoken. Ook werden er nog waxinelichtjes gebrand
voor alle andere overledenen. Omdat wij maar met 30 personen aanwezig
mochten zijn en niet zoals altijd een volle kerk hebben, waren er de vorige dag
door de parochianen op Allerheiligen ook al lichtjes ontstoken. Deze werden
aan het begin van onze viering ook weer aangedaan, zodat wij ons ook
verbonden voelden met de niet aanwezige parochianen. Na afloop kregen de
nabestaande de kaars mee naar huis samen met een mooie witte roos. Ook

zijn verschillende families naar de begraafplaats gegaan die sprookjesachtig
verlicht was dankzij vrijwillige handen die hielpen 150 lichtjes in glazen potjes
aan te steken.
Dit jaar zijn herdacht:
Reinier Vlijter (92), Pim Daas (51), Frans Getrouw (81), Jopie Klappe (81), Jan
Kroon (87), Jan Butter (86),
Jo Hoek (87), Ben Al (81), Tiny Meijer (88), Walli Pranger (86), Jos, Huijgen
(67), Annie Huijgen (88), Toon
Vermeulen (91), Bert de Leeuw (74), Josefine Plas (54), Benjamin Greven
Padilla (6 maanden), Tiny Mak
(95), Rie Koelemeijer (84), Ted Schermer (74), Fem Dudock (93).
Dank aan de avondwakeploeg die weer veel werk heeft verzet.

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 inleveren 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 ‘t Dorpshuis Wijdewormer aan
het Plein 3.
Ook in Wormerveer bent u van 09.30-12.30 uur van harte welkom bij
Buurthuis De Lorzie aan het Markplein.
Wilt u meer lezen over Sam's Kledingactie klik dan hier.

Ouderenkerstmiddag

Lieve parochianen,

Dit jaar is alles anders. Pasen, vakantie, school, sport, werk, feestjes en ga zo
maar door. Wat dit jaar ook anders wordt is Kerst. Dus ook onze geliefde
Ouderenkerstmiddag (OKM). Elk jaar organiseren wij, een groepje jongeren uit
Wormer, op tweede kerstdag een gezellige middag voor alleenstaande ouderen
in Wormer en omgeving. Dit is al meer dan veertig jaar een groot succes.
Helaas kan de ouderenkerstmiddag dit jaar niet doorgaan. Dat houdt natuurlijk
niet in dat wij stil gaan zitten. Wij willen een fantastisch kerstpakket maken voor
de alleenstaande ouderen die anders altijd zo trouw naar de middag komen. Zo
hebben deze ouderen dit jaar toch nog een leuke Kerst.
We hebben wel een klein probleem…

Normaal vindt er jaarlijks een collecte plaats waarmee we de geweldige middag
realiseren. Zo verzorgden we de afgelopen jaren een uitgebreide kerstmaaltijd,
een borrel met hapjes, en een bingo met cadeautjes. In verband met de
coronamaatregelen gaat de collecte niet door. Daarom willen we u vragen uw
steentje bij te dragen door via de onderstaande Tikkielink een bedrag over te
maken, of door een envelop met bijdrage in te gooien bij Kevin Bank,
Kokerstraat 28 te Wormer, ter attentie van ‘OKM’. Alle beetjes helpen.

https://tikkie.me/pay/5mbgjadbf2nklvp3u1ol Mocht u een foutmelding krijgen op
deze link dan kunt u het ook rechtstreeks overmaken naar
NL52ABNA0860089312 tnv K. Bank ovv OKM 2020

Groetjes van het OKM-team

https://youtu.be/yLe93PyYzQQ

P.S. Als u zelf een onderneming heeft en iets leuks heeft voor in het pakket,
stuur dan even een mail naar bank1950@gmail.com en misschien kunnen we
iets voor elkaar betekenen.

15 November: Caritas zondag

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 hebben. In deze tijd ligt het voor de hand dat we denken aan de
mensen die extra getroffen 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 zondag 15 november
wordt er voor dit doel gecollecteerd na afloop van de viering. Er mogen maar
weinig (momenteel maximaal 30) mensen naar de kerken komen. Wij brengen
daarom ook ons bankrekeningnummer onder uw aandacht: rekeningnummer
NL79 TRIO 0198107439 t.n.v. IPCI Zaanstreek.
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 die verband houden met de Coronaproblemen en
verwachten dat er nog meer zullen volgen.
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

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
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075-6421216
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