P.M.
(Parochiële mededelingen)

Maria Magdalena Parochie
Wormer

Kerstmis 2020
9 december 2020 – 10 februari 2021

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
Nico Kerssens, kapelaan  06-44206738

PAROCHIETEAM
Voorzitter:
Wnd-voorzitter:
Penningmeester:

Secretariaat:

mw. Peggy Alting Siberg,
Haremakers 24,  6425977
mw. Ellen Meijer,
Hollander 34,  6421388
dhr. Cor Bijvoet,
Oosteinde 11,  6423130/
06-14443154
vacature

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

Lid:
Lid:
Lid:

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

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:
Kerkopbouw + gemeenschapsvorming:
Katechese:
Diakonie:
Liturgie:

dhr. Matthé Bruijns, petrusvis@planet.nl, 6281208
mw. Ellie Hoek-Nooij, Haanstraat 32,  6423046
dhr. Frans Hofstra, IJsvogelstraat 14,  6423557
mw. Ina van Kleef-Conijn, Lisboa 21,  6425259
vacature

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezorging PM:
Kopij PM:
Misintenties vermelden PM:

mw. Ans Zwemmer-Wolkers, Lisweg 305, 1511 XP Oostzaan,  6841874
mw. Jolanda Boon-Sombroek,  6425194/dhr. Hans van Rooijen,  6424047
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 10 februari 2021 – 24 maart 2021 uiterlijk 31 januari 2021 (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.

1
PASTORAAL

VOORWOORD

Het houten bed
Een ziekenhuisbed voorzien van alle comfort: laag, hoog, verrijdbaar en omringd
door vele helpende handen. Dat staat wel
in schril contrast met wat je tegenkomt in
hospitalen in ontwikkelingslanden. Daar
moet je zelfs je eigen matras schoonho uden.
En wat denk je bij het houten voederbak/bedje met een ruw stromatrasje van
het pasgeboren Kind Jezus. En de armzalige doeken om dit lieve kind te kleden. De
helpende handen van moeder Maria waren
liefdevol maar ook een beetje machteloos.
Hoe krijg je alles op orde in zo’n stinkende
entourage van een boerenstal?
De kraamvisite bestond uit herders, ruwe
mensen, die naar schapen ruiken (over igens het ideaalbeeld van paus Franciscus
wanneer hij de priesters oproept
de ‘geur’ van hun geloofsgemeenschap aan te nemen om
zo hun warme verbondenheid met hen voelbaar te
maken).
De stoere herders, aangevuurd
door engelen, zijn ná hun bezoek aan de stal zo enthousiast dat ze overal gaan vertellen wat ze hebben meegemaakt in die
wonderlijke nacht. Zo werden zij de eerst e
verkondigers van het grote nieuws (de
Blijde Boodschap) van Gods liefde voor de
mensen.
Wat een gebeurtenis: de wereld werd omarmd door de liefdevolle zorg van God en
er was een nieuwe toekomst aangebroken.
“Een groot licht schijnt in de duisternis”
(Jesaja). De wereld was pikkedonker,
geen spatje licht. We kunnen ons dat best
voorstellen.
Een meisje, een kind dat uit logeren
was, lag alleen in haar slaapkamertje.
Tante had wél de deur op een kier gelaten
en midden in de nacht ging het meisje
roepen, waardoor haar tante wakker werd.
Het meisje riep: “tante zeg eens wat, het
is hier zo donker.” Door iets te zeggen
gaat het donker misschien een beetje
weg. Er bestaat een soort duisternis, een
soort nacht waar goed spreken iets kan
oplossen.
In onze huidige coronatijd waarin alles
donker lijkt te zijn hebben wij juist behoe fte aan dát licht, het licht van God. Wat
doen we daarmee?
In dit coronatijdperk lijkt het alsof de me n-

sen grotendeels niet zoveel ophebben met
de diepe bedoelingen van het leven. Dat i s
groeien naar je tweede geboorte: eens leven in Gods wereld! En dat doet velen
pijn.
Zomaar leven, het liefst dicht bij jezelf en
de anderen op afstand houden is aantrekkelijk. Maar wat levert het op?
Kerstmis nodigt iedereen uit om te laten
zien dat ‘geloven’ (opvallend of juist minder opvallend) een hart onder de riem kan
steken bij onze mede-wereldbewoners.
De drie wijzen uit het Oosten, met hun g eloof dat begeleid werd door een stralende
ster, vertolken het wereldwijde verlangen
naar licht en vrede. En al moesten zij een
omweg maken om dat licht en die vrede te
bewaren (denk aan de moordlustige koning Herodes) waarmee zij bewijzen dat liefde van God alle
enge grenzen verbreekt en
bestemd is voor iedereen van
elke kleur en taal. Dat geeft
vreugde tegen de huidige
donkere
verdrietige
achtergrond, vreugde verovert op verdriet! Je kon eerst helemaal
niet blij zijn met wat je mee moest m aken, want we hadden zo gehoopt op een
blíj kerstfeest.
De kerstnacht echter geeft alles een go ede wending je kunt er doorheen komen.
Niet dankzij jou alléén, maar omdat er anderen om je heen zijn, want dát is de kern
van veel vreugde. Het gevoel: je komt er
samen doorheen! Nu kunnen mensen veel
licht aan elkaar geven of weer wat vreugde in elkaars leven brengen. Gelukkig gebeurt dat regelmatig.
Kerstmis vraagt aan mensen van goede
wil: warmte en licht te geven aan wie in
kou en donkerte zijn gezet en de deur van
hun hart open te houden. De mensen van
goede wil wordt gevraagd juist nú alle dagen een open oor te hebben voor Gods
mens geworden woord. Zo wordt het leven
een heel stuk lichter. Neem van het kind
van Bethlehem wat licht en vreugde mee
naar huis in deze coronatijd.
Voor u een goede advents- en kersttijd
toegewenst,
A.F.M. Goedhart 
pastoor Sint-Bonifatiusparochie
Zaandam-Centrum
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R.K. PAROCHIEVERBAND ZAANSTREEK
H. Bonifatius – H. Jozef – H. Maria Magdalena (Kalf) – H. Maria Magdalena (Wormer) –
HH. Martelaren van Gorcum – H. Odulphus – H. Petrus
Contactadres: Dorpsstraat 570 1566 BZ Assendelft
E-mail: kerkbestuur.pvz@gmail.com

Samenvatting digitaal overleg
Door de pandemie komt het voltallige bestuur
niet bijeen, de lopende zaken worden digitaal
behandeld.
P ASTOOR G OEDHART
In oktober is pastoor Goedhart opgenomen in
het ziekenhuis en uit onderzoeken kwam
toen naar voren dat hij een hart-niersyndroom had en dat helaas géén herstel
mogelijk zou zijn. Dat was een heftige boodschap voor deze herder die zo met hart en
ziel met de Bonifatiusgemeenschap en haar
parochianen was verbonden. Op 26 november bereikte ons het droeve bericht dat pastoor Goedhart is overleden. W ij wens en hem
Gods eeuwige vrede toe.
K OPEREN JUBILEUM
Op 17 november was het voor Nico Kerssens
12,5 jaar geleden dat hij tot priester werd
gewijd. Door de corona is dit feest, net als
vele andere gedenkwaardige momenten dit
jaar, op een hele andere wijze ingevuld. N ico, van harte gefeliciteerd met dit koperen
jubileum.

F INANCIËN
De begrotingen voor 2021 worden door de
lokale parochies opgemaakt en vervolgens
door de penningmeester naar de econoom
van het bisdom verzonden.
HH. M ARTELAREN VAN G ORCUM
Kortgeleden is duidelijkheid gekomen over
de te verwijderen onroerende -gewijde- elementen van het kerkgebouw. De gemeente
staat een gedeeltelijke verwijdering toe maar
niet alles. Na intensief overleg van het b estuur met het bisdom is een compromis m ogelijk gebleken. Van het bisdom hebben we
nu groenlicht gekregen om de verkoop verder door te zetten.
Nu is de makelaar weer aan zet om dit te b espreken met de kandidaat-koper en de overige plooien glad te strijken.
Marga breed

Kerstmis
Kerstmis is een feest
maar niet voor iedereen
Soms is er ook verdriet
voel je je alleen
mis je dierbaren om je heen.

Wanneer reikt men elkaar
nu eens de hand
waardoor harten
zacht worden aangeraakt
met verdraagzaamheid.

Er is oorlog en geweld
dagelijks wordt er over verteld
zie je beelden op tv
te erg voor woorden
waarin mensen elkaar vermoorden.

Laten we blijven geloven
in een betere wereld
voor iedereen
en de hoop niet verliezen
dat er eens vrede zal komen.
Paula Hagenaars
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INGEKOMEN

Lachen met Maria en Gabriel?
Herman Finkers, die droogkomische cabaretier uit Twente, zei in een interview: ‘Ze
noemen homoseksualiteit tegennatuurlijk,
maar is lopen over water, vermoord worden aan een kruis en vervolgens na drie
dagen weer opstaan of zwanger worden
van Gods heilige Geest ook niet tegenn atuurlijk? En daar geloven wij toch in?’ Hij
slaat de spijker op z'n kop.
Het overkomt Maria lang geleden, vertelt
ons de evangelist Lucas. Wat voor tijd was
het toen? Een tijd vol duisternis, waarin de
coronapandemie over de wereld trekt, het
aantal daklozen verdubbelt, vluchtelingen
verkommeren in de kou en de ijskappen
smelten? En de grenzen worden gesloten?
Wij sluiten de gordijnen, steken kaarsen
aan en bereiden ons voor op het Kers tfeest.
We verlangen naar hoop. Hoop op de
komst van troostend en bevrijdend licht.
Voor velen. Voor ons?
Eeuwen geleden. In een tijd vol duisternis
als de vrede niet meer is, ziet God alle
droefenis, zingt een lied, want keizer A ugustus was een wrede dictator en gouverneur Quirinius zijn valse vazal. Hij stuurt
de engel Gabriel naar omlaag om de
komst van een redder aan te kondigen.
Gabriel, dat betekent Vriend van God, bezoekt Maria. ‘Meisje, je wordt zwanger van
Gods vrije Geest, van Zijn Levensadem!’,
roept hij, ‘en je kind zal redding brengen!’
In de Sint Petersdom in het Duitse Regensburg staan hun beelden tegenover e lkaar. Heel gek – je ziet het nergens – ze
lachen allebei! Ze moeten lachen om die
tegennatuurlijke
boodschap.
Zwanger
worden van God? Een kind baren dat ei ndelijk licht zal brengen in de duisternis?
Dat kan toch helemaal niet? Maar Maria
opent haar bijbel en leest bij de profeet
Jesaja, die eeuwen daarvoor leefde in een
tijd vol duisternis: ‘Het volk dat ronddwaalt
in het donker ziet een helder licht!’ En hij
vertelt dat er een nieuwe koningszoon g e-

boren zal worden uit een jonge vrouw, die
eindelijk vrede en gerechtigheid zal brengen. En zo geschiedde. Maar het is van
korte duur. Mensen lopen altijd achter de
verkeerde leiders aan. Kijk maar om je
heen!
Maria echter ziet licht en zingt lachend en
enthousiast haar Magnificat, haar bevrijdingslied over wat haar kind later, als hij
groot is, zal gaan doen voor al die mensen
die nu nog in duisternis moeten leven.
Denk maar niet dat het een vroom liedje
is, wat Maria zingt, want zij is geen doetje!
Gabriel lacht mee over heersers, die van
hun troon worden gestoten en zingt de
tweede stem. Zij zijn als het kind in het
bekende sprookje van Hans Christiaan
Andersen over de keizer die geen kleren
aanhad. Een knettergekke keizer wil alsmaar groter en machtiger zijn. Zijn kleren
moeten dat uitdrukken. Slimme kleerm akers verkopen hem zogenaamd de prachtigste kleren. De keizer ziet helemaal geen
kleren, maar denkt: ‘het zal wel aan mij
liggen!’ In optocht trekt hij over straat in
zijn nieuwe, mooie kleren, die niet te zien
zijn. De mensen roepen op bevel: ‘O, keizer wat heeft u mooie kleren aan!’ Tot een
kind lachend roept: ‘Maar de keizer heeft
helemaal geen kleren aan! Hij loopt in z'n
blote kont!’ En iedereen lacht de keizer
uit. Van schrik neemt hij de benen. Zo ook
lachen Maria en de engel Gabriel alle o nderdrukkers en uitbuiters, die zich als keizers wanen weg. Omwille van licht en vrede voor wie in duisternis moet leven. Mo eten ook wij in hun voetspoor niet iedereen,
die zichzelf op een troon zet weglachen
tot ze van schrik de benen nemen? Dan
worden wij ook zwanger van Gods levensadem als Maria en vriend van God als de
engel Gabriel om licht voor elkaar te zijn
in duistere dagen. Al roept iedereen: ‘Dat
kan niet! Het is tegennatuurlijk!’
Ko Schuurmans, pastor
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VEEL

GESTELDE

VRAGEN

OVER

KERSTMIS

Antwoorden vanuit het bisdom
gepubliceerd: donderdag, 26 november 2020
Met Kerstmis in het vooruitzicht
zijn veel parochies volop bezig met
de voorbereidingen om tijdens de
feestdagen zo veilig en tegelijk zo
waardig mogelijk te kunnen vieren.
Dit levert een aantal vragen op in
relatie tot het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. De antwoorden worden hieronder gegeven.
Is er al iets te zeggen over het maximaal toegestane aantal kerkgangers
met Kerstmis?
Daar is helaas nog niet met zekerheid iets
over te zeggen. Net als de overheid m aken de bisschoppen zich zorgen over de
huidige ontwikkeling in de cijfers van Covid-19. Deze geven op dit moment nog
geen aanleiding tot hoop dat veel meer
gelovigen dan het huidige aantal van 30
kunnen deelnemen aan de vieringen met
Kerstmis. De overheid heeft aangegeven
dat rond 8 december bekend zal worden
gemaakt of de algemene richtlijnen voor
samenkomsten met groepen met het oog
op Kerstmis en Oud en Nieuw wel of niet
versoepeld kunnen worden.
De R.K. Kerk blijft hierover in gesprek met

de overheid en houdt uiteraard de parochies van nieuwe ontwikkelingen op de
hoogte.
Per 1 december is een mondkapje in
publieke ruimtes verplicht, maar dit
geldt niet voor gebedshuizen. Wat betekent dit voor de R.K. Kerk?
Het eerder door de bisschoppen gegeven
dringende advies, dat aanwezigen een
mondkapje dragen tijdens de viering, blijft
gelden. Bij voorkeur wordt het mondkapje
alleen afgedaan tijdens het ontvangen van
de Heilige Communie.
Wat is het advies met betrekking tot
verwarming van de kerkgebouwen?
Verwarming van het kerkgebouw door
middel van radiatoren en vloerverwarming
is mogelijk, ook tijdens de eredienst; heteluchtverwarming mag alleen vóór de viering aan, moet tijdens de viering worden
uitgezet en aanwezigen dienen altijd op
tenminste drie meter afstand te blijven van
de vloerroosters.
Voor de gehele tekst verwijzen wij u naar
de site Bisdom Haarlem-Amsterdam Nieuws (bisdomhaarlem-amsterdam.nl)

Bij het nieuwe jaar
Wat staat ons in het nieuwe jaar
aan lief en leed te wachten
We weten het niet. W e mogen Hem
die spoedig komt, verwachten.
Al is het donker om ons heen
en dreigen er gevaren,
één is er Die ons altijd trouw
in liefde zal bewaren.
We weten niet wat in dit jaar
aan moeite ons zal tre
ffen.
God geve dat wij elke dag
ons hart tot Hem verheffen.

Dan weten wij: Hij zal ons steeds
met liefde en trouw omringen.
Heer, geef ons toch een dankbaar hart
voor al Uw zegeningen
We weten niet wat hier op aard’
de toekomst zal onthullen.
Wij weten wel dat U aan ons
volkomen zult vervullen
wat U beloofd hebt in Uw Woord.
O, laat ons daarop bouwen,
opdat wij in dit nieuwe jaar
alleen op U vertrouwen.
G Fidder
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VOOR

JONG

EN
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Drie wijzen
Lang geleden leefde er eens een zeer rijk
man. Hij had alles, waaraan hij maar denken kon en daarom dacht hij ook weinig.
Hij had een beeldschone vrouw, die hem
innig liefhad en zij verwachtte haar eerste
kind. Telkens als hij haar zag dacht hij:
'Die is van mij.' Hij keek naar zijn schuren,
die vol waren met vijgen, dadels en citroenen. En weer dacht hij: `Dat is all emaal van mij.'
Op een avond zag hij een heldere grote
ster aan de horizon. De rijke man liet zijn
wijsgeer roepen en zei: ‘Ik heb ontdekt da t
niet alles van mij is.' De wijsgeer keek
verbaasd om zich heen, want zo ver het
oog reikte, behoorde het land aan zijn
heer. `Domkop,' sprak deze, `kijk naar b oven.' `Dat is geen ster,' antwoordde de
wijsgeer, 'het is een komeet. En kometen
brengen geluk.' `Goed. En nu is mijn
vraag: wat is geluk?' 'Ik weet alleen,' antwoordde de wijsgeer, `dat u gelukkig
bent.' `Dat noemt zich een wijsgeer,' sprak
de rijke man schamper, 'en hij weet niet
eens, dat aan het geluk niets ontbreken
mag. De sterren zijn van mij. Ze staan onbeweeglijk boven mijn hoofd. Maar een
komeet beweegt. Morgen behoort hij een
ander. Ik ben dus niet gelukkig. ' De wij sgeer wist hier geen antwoord op.
`Haal een andere raadsheer,' sprak de rijke man, 'want als mijn zoon geboren
wordt, moet hij weten dat hij volmaakt gelukkig is.' Nu waren er die dag juist drie
wijzen in de stad gekomen. De rijke man
liet hen ieder een zak dadels brengen. De
wijzen deelden de dadels aan de armen
uit, maar behielden de zakken, want die
konden hun nog van pas komen. 'Ik wil helemaal gelukkig zijn,' zei de rijke man,
`hoe kan ik het geluk vinden?' `Door er
niet naar te zoeken,' antwoordde de eerste
wijze. `Door niets te verwachten,' an twoordde de tweede. Ook aan de derde
vroeg hij W aar vind ik het geluk?' `Bij hem
die het niet nodig heeft,' antwoordde hij.
‘Wat ben ik, als al mijn wensen vervuld
zijn?' vroeg de rijke. Ze antwoorden: ‘Dan

bent u een man zonder verlangens.'
De wijzen vertrokken en gingen voor zijn
huis zitten terwijl ze hun linnen zakken
wijdgeopend hielden. De voorbijgangers
wierpen er geld in en toen er genoeg was,
stonden zij op en kochten wat dadels. De
rijke man keek toe en zei: `Het is een
zachte avond. Ik zou graag nog wat bij u
zijn.' `Eet dan met ons mee,' antwoordden
de wijzen. De rijke ging zitten zich en
deelde hun maal. Er woei een warme wind
en boven zijn hoofd schitterden duizenden
sterren. Zij bewogen niet en ook die ene
ster stond onbeweeglijk. Dit vervulde de
rijke man met grote vreugde.
`Ik ben nu bijna gelukkig,' zei hij, 'maar
nog niet helemaal, want dadelijk gaat hij
weer bewegen. Kunnen jullie niet hier blijven?'
Een bediende gaf aan de wijze drie pakjes
maar ze maakten het niet open. ‘Je mag
met ons mee’, zeiden de reizigers. Het
gezicht van de rijke betrok. `Mee?' riep hij,
`jullie blijven toch hier!' ‘De ster staat nu
stil en daarom rusten wij. Maar zodra hij
beweegt, gaan we weer verder. Reis met
ons mee.' `Achter een ster aanlopen?' riep
de rijke man, 'en huis en alles verlaten?'
`Dat hebben wij ook gedaan,' antwoordde
een van de drie, 'en wij hadden meer dan
u.' `Denk na,' sprak de wijze dringend,
'want uw wens is bijna vervuld.' Maar de
rijke man ging naar binnen en sloeg de
deur achter zich in het slot. Voor hij naar
bed ging, stond hij nog even voor het
raam en keek naar boven. De ster was
weg.
`Wat heb je die mensen gegeven?' vroeg
hij zijn bediende. Een klomp goud,' an twoordde hij, `een doos met wierook en
een zeldzame specerij, die mirre heet.'
Diep beneden in het huis klonk het huilen
van een kind. ‘W at is dat?' ‘Een zoon. Uw
eerstgeborene.' De rijke man huiverde.
Want de nacht was koel geworden.
naar Godfried Bomans
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VIERINGEN
HH. Martel v G.
Za 12 dec
Zo 13 dec.
3e zon advent
Za 19 dec.

Woord-Communie
K. Schuurmans

Zo 20 dec.
4e zon advent
Do 24 dec
Kerstavond

Woord-Communie
M. Bruijns
Zie website van
de parochie

Vrij 25 dec.
e
1 kerstdag
Za 26 dec.
e
2 kerstdag
Zo 27 dec.
H. Familie

Eucharistie
G. Noom

Woord-Communie
Oud en nieuw
M. Bruijns

Eucharistie
G. Noom
Eucharistie
G. Noom
Eucharistie
G. Noom
Woord-Communie
T. Molenaar
17:30 en 19:00
Pater G. Noom
20:30 en 22:00
M. Bruijns
Woord-Communie
M. Bruijns
Woord-Communie
M. Bruijns
Woord-Communie
T. Molenaar
17:00 uur
Oudjaar viering.
M. Bruijns
Woord-Communie
M. Bruijns
Geen viering

Do 31 dec.
Oudjaar
Vrij 1 jan.
Nieuwjaar
Za 2 jan
Zo 3 jan
Driekoningen
Za 9 jan

H. Petrus

IN

REGIO

ZAANSTREEK

MMkerk Wormer

H. Jozef

Woord-Communie
M. Bruijns

Woord-Communie
J. Hoekstra

DOP

DOP

Zie website van
de parochie

Zie website van
de parochie

Eucharistie
N. Kerssens.

Woord-Communie
J. Hoekstra

DOP

Woord-Communie
W. Waardijk

17:00 uur
Oudjaar viering.
DOP

Woord-Communie
R. Casalod

Woord-Communie
M. Bruijns

Woord-Communie
T. Molenaar

Woord-Communie
K. Schuurmans
Woord-Communie
M. Bruijns
Zo 10 jan
DOP
Woord-Communie DOP
Woord-Communie
Doop vd Heer
T. Molenaar
R. Casalod
Za 16 jan
Woord-Communie
M. Bruijns
Zo 17 jan
Eucharistie
Woord-Communie DOP
Woord-Communie
e
2 zon dh jaar
G. Noom
M. Bruijns
R. Casalod
Za 23 jan
Woord-Communie
M. Bruijns
Zo 24 jan
Woord-Communie Woord-Communie Eucharistie
Woord-Communie
e
3 zon dh jaar
M. Bruijns
K. Schuurmans
N. Kerssens
J. Hoekstra
Za 30 jan
Eucharistie
G. Noom
Zo 31 jan
Woord-Communie Woord-Communie Woord-Communie DOP
e
4 zon dh jaar
T. Molenaar
M. Bruijns
R. Casalod
Za 6 feb
Woord-Communie
M. Bruijns
Zo 7 feb
Woord-Communie Woord-Communie DOP
Woord-Communie
e
5 zon dh jaar
K. Schuurmans
M. Bruijns
met solisten
W. Waardijk
Za 13 feb
Eucharistie
G. Noom
Zo 14 feb
Woord-Communie G. Noom
Oec. viering in de Woord-Communie
e
6 zon dh jaar
M. Bruijns
60 jr priester
nieuwe Kerk
J. Hoekstra
Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij a nders aangegeven.
e
DOP= Dienst onder leiding van parochianen 1e zon dh jaar= 1 zondag door het jaar.
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PAROCHIETEAM

Nieuws
Beste parochianen,
Neen, niet een somber stukje over de s ituatie waar we ons nog steeds in bevi nden maar samen kijken hoe we in deze
malle situatie leven naar Kerstmis toe, als
gelovige mensen. We blijven toch elk jaar
kijken naar die stralende ster, eens boven
een stal in Bethlehem en hopen zo warmte en licht in onze naaste omgeving te ervaren. Want het kerstkind is voor ons allemaal geboren en geeft ons die Vrede
waar we zo naar verlangen, dat blijven wij
geloven….
Dit geloof daarin vindt u als prachtige
wens in onze kerstkaart die u meekrijgt
samen met deze PM. Binnenin de kaart
vindt u ook een kerst knutsel, gem aakt
door een groep parochianen om gezellig
uw evt. kerstboom mee te versieren. Het
is een lief gebaar van ze om te zeggen
dat we aan u denken in deze bijzondere
kerstperiode. Dank creatievelingen!
En hoe u dit jaar de kerst kerkelijk kunt
vieren in onze parochie vindt u elders in
de PM in een overzichtelijke pagina. W ij
hopen hiermee dat we u zo goed als m ogelijk kunnen bedienen als MM parochie.
En dat we al deze vieringen en projecten
voor mekaar hebben gekregen is vooral te
danken aan de grote groep vrijwilligers.
Parochianen, die enthousiast hebben
meegedacht en meegewerkt om er toch
een mooie kerst van te maken binnen de
beperkte mogelijkheden. Dank allen daarvoor!
En ik mag niet alles verraden want ik hoor
nog geluiden vanuit de OKM en het Klepeltje die de oudere parochianen echt niet
vergeten zijn! En de allerjongsten zien we
vanuit basisschool de WormerWieken in
een online familieviering. W at een mooie
samenwerking! Als dit geen prachtige
Kerst gaat worden, dan weet ik het ook
niet meer…
Het jaar 2020 wordt over een paar weken
afgesloten en u zult er allemaal uw eigen

gedachten, gevoelens en ervaringen over
laten gaan…. Binnen de parochie doen we
dit met een Oudjaarviering maar helaas,
zonder de oliebol, de persoonlijke wens
en in beperkte kring. Ook geen nieuwjaarsreceptie in het Achterschip met het
heffen van het glas en lekkere hapjes
daarbij. Maar dat komt vast wel weer in de
naaste toekomst. Laten we daar positief
vanuit gaan!
We hebben dit afgelopen jaar op alle fro nten hard moeten werken en hebben
steeds geprobeerd om onze parochie zo
goed als mogelijk draaiende te houden.
Niemand heeft hiervoor gestudeerd! En
met de steeds wisselende maatregelen
waar we ons aan moeten houden, natuurlijk. Geloof me oprecht: het is geen gemakkelijke taak geweest maar met de positieve medewerking van de meeste parochianen, toch aardig gelukt. Ook weer
dankzij de hulp van vele vrijwilligers uit de
parochie. Bravo allemaal en dit geeft een
trots gevoel!
Laten we elkaar voor 2021 alle goeds
toewensen voor een nieuw jaar waarin we
elkaar blijven bemoedigen, blijven helpen
en steunen en vooral blijven denken aan
mensen in onze parochie die onze hulp
harder nodig hebben. Zeg ja, als er een
beroep gedaan wordt op jouw hartelij kheid, bereidwilligheid en expertise om onze parochie levendig te houden. Dan gaan
we 2021 samen in als mooie en liefdevolle
parochianen die het hart op de goede
plaats hebben. Ik spreek die hoop en dat
verlangen volmondig uit, namens het p arochieteam en de pastoraatsgroep!
Gezegende Kerstdagen en een mooier
2021!
Peggy Alting Siberg
Voorzitter parochieteam Maria Magdalena
Wormer
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KERSTMIS 2020

Kerst in de Maria Magdalenakerk
Gedurende vele jaren zijn we gewend g eraakt aan en verwend geweest met 3
Kerstvieringen op 24 december en een
Kerstviering op de ochtend van Eerste
Kerstdag. Kerstvieringen in verschillende
uitvoeringen: een familieviering, een trad itionele viering en een eigentijdse viering
en op Eerste Kerstdag nogmaals een traditionele viering. Met medewerking van de
verschillende koren was het voor iedereen
mogelijk om een Kerstviering te bezoeken
waar hij of zij zich thuis voelde.

Net als iedereen verlangen en hopen we
op betere tijden, op een hand op een
schouder, een arm om ons heen, een omhelzing van ons kind of kleinkind, een kus
van een zus, broer of buur, bezoek van
familie, vrienden en kennissen...
Het Parochieteam probeert dit verlangen
naar samenzijn met warme woorden,
kaarslicht en mooie muziek aan u over t e
brengen in de advents- en kerstvieringen.
Wij wensen u en uw naasten, hoe u de
Kerst ook viert, vredevolle, liefdevolle en
hoopvolle Kerstdagen toe.

Onze mooie plannen voor Kerst hebben
we jammer genoeg drastisch moeten aanpassen. In de zomer dachten we nog dat
we de kerstvieringen met een redelijk volle kerk zouden kunnen vieren. Helaas is
het anders.

Hartelijke groet,
Het Parochieteam
Ellen Meijer

Overzicht Kerstvieringen 2020
O NLINE TE ZIEN VIA :
www.mariamagdalenawormer.nl/video-pagina:
24-12
18.30 uur Familiekerstspecial, pastor Ko Schuurmans i.s.m. W ormer Wieken
24-12
20.00 uur Eigentijdse Kerstnachtviering met pastor Ria Casalod en solisten van AA
W E VIEREN IN DE KERK :
25-12
27-12
31-12
03-01

10.00
10.00
17.00
10.00

uur
uur
uur
uur

Eerste Kerstdag Eucharistie met kapelaan Nico Kerssens
Reguliere zondagviering o.l.v. dhr. Ton van Overbeek
Oudjaarviering o.l.v. Pastoraatsgroep (let op tijdstip!)
Nieuwjaarsviering met pastor Ria

D IGITAAL OF TELEFONISCH AANMELDEN
Voor alle vieringen in de kerk dient u zich vooraf aan te melden via de site
www.mariamagdalenawormer.nl of telefonisch via Joke W eenink.
In onderstaand schema ziet u wanneer u zich digitaal of telefonisch aan kunt melden.
Telefoon Joke Weenink: 06-51570735.
Houdt u rekening met de tijdstippen van aanmelden? Dank!

Viering d.d.

online aanmelden

Telefonisch aanmelden

Zondag 20 dec.
Vrijdag 25 dec.
Zondag 27 dec.
Donderdag 31 dec.
Zondag 3 jan. 2021

Woensdag 16 dec
Maandag 21 dec
Woensdag 23 dec
Zondag 27 dec
Woensdag 30 dec

Vrijdag 18-12 tussen 14-15 uur
Dinsdag 22-12 tussen 10-12 uur
Dinsdag 22-12 tussen 10-12 uur
Woensdag 30-12 tussen 14-15 uur
Woensdag 30-12 tussen 14-15 uur
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KERSTMIS 2020

Info over de afzonderlijke vieringen
we
24-12: O NLINE KERSTSPECIAL
Geen Familiekerstviering in de kerk, wel
een online Kerstspecial.
In samenwerking met basisschool de
Wormer Wieken en pastor Ko Schuurmans
is er een Kerstspecial online te zien, waa rin het kerstverhaal met leerlingen van de
Wormer Wieken gezongen en verteld
wordt.
Deze Kerstspecial wordt op 24 december
om 18.30 uur online gezet en is te zien
via:
www.mariamagdalenawormer.nl/videopagina.
24-12

20.00 UUR

Geen eigentijdse Kerstnachtviering in de
kerk, wel online te zien.
De Kerstnachtviering met pastor Ria
m.m.v. solisten van All Ages wordt kort
voor kerstmis opgenomen. De viering
wordt op 24 december om 20.00 uur online
gezet
en
is
te
zien
via:
www.mariamagdalenawormer.nl/videopagina.
25-12

moeten hanteren staan zo haaks op de
manier waarop we Kindje wiegen willen
vieren, dat wij hebben moeten besluiten
om het dit jaar over te slaan.
27-12 10.00 UUR
Reguliere zondagse viering m.m.v. dhr.
Ton van Overbeek.
Op deze zondag na Kerstmis wordt het
Feest van de H. Familie gevierd. Tussen
Kerstmis en Oudjaar staan, dit jaar meer
dan anders, de hechte en warme banden
van familie en vrienden centraal. Juist in
deze periode verlangen we naar de warmte en geborgenheid van het samenzijn.
31-12 17.00 UUR O UDJAARVIERING
De Pastoraatsgroep wil het jaar 2020 bemoedigend en hoopvol afsluiten en zal
hiervoor zorgen in de vertrouwde Oudjaarviering met zang vanaf de koorzolder.
Let op het tijdstip van de viering.

10.00 UUR

Traditionele Kerstviering
Deze ochtend zal kapelaan Nico Kerssens
voorgaan in de eucharistie van Eerste
Kerstdag. De kerstviering wordt ondersteund door solisten van het Caeciliakoor.

3-1 10.00 UUR N IEUWJAARSVIERING
Op de eerste zondag in 2021 verwachten
we met pastor Ria het nieuwe jaar goed te
beginnen. Verlangen en hopen naar een
jaar waarin we elkaar weer lijfelijk kunnen
ontmoeten, waarin we onze feesten, verjaardagen en jubilea samen kunnen vieren. Hopen en bidden!
3-1 G EEN N IEUWJAARSRECEPTIE

25-12: G EEN K INDJE WIEGEN .
Het is niet mogelijk om het populaire Kin dje wiegen te laten plaatsvinden.
Kindje wiegen is altijd een gezellig s amenzijn waar wordt gezongen, geluisterd,
het kerstverhaal verteld, toneel gespeeld,
de kerststal bekeken. De maatregelen die

Jammer dat we niet kunnen samenzijn op
deze dag. W ij wensen u veel kerst- en
nieuwjaarskaarten om toch met elkaar
verbonden te zijn.
Het Parochieteam wenst u een gezellige
jaarwisseling en een gelukkig 2021!
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KERSTMIS 2020

Online familiekerstviering met de kinderen van ICBS WormerWieken
Normaal gesproken is er op kerstavond
een familieviering in de Mara Magdalenakerk, maar u snapt het waarschijnlijk
al…vanwege de maatregelen rondom het
coronavirus is het heel lastig om zo’n viering te organiseren. Gelukkig wordt er op
basisschool W ormer Wieken jaarlijks een
mooie viering gemaakt, waarbij de oudste
kleuters schitteren in het kerstspel.
Dit jaar zullen de oudste kleuters “De a llereerste nacht” naspelen en liedjes zi ngen. Bij de liedjes worden zij geholpen
door alle kinderen van Wormer Wieken.
Ook zullen leerlingen van groep 8 een gedicht voorlezen. Deze groep ging ook, geheel coronaproof, op bezoek bij Torenerf.
Van dit alles zal een online viering gemaakt worden als alternatief voor de familiekerstviering.
De engeltjes en herders zullen vrolijk over
het scherm huppelen. Het liedje “in een
stalletje” zorgt altijd voor een moment van
bezinning.

Via een link op de website van de kerk
kunt u rond kerst de viering bekijken.
We hopen dat u allen met de kinderen
gaat kijken. W ellicht zien zij zichzelf nog
even terug.
Namens het team van Wormer Wieken
Marjon Hofstra

OPROEP

Stuur leuke foto’s voor de nieuwsbrief
Een bijzondere kerst dit jaar. Iedereen
heeft behoefte aan licht, warmte en elkaar. Kindje wiegen, een stal en zingen.
Allemaal van die gebruikelijke dingen.
Met een beetje fantasie kunnen we toch
van al het moois genieten. Daarom de
vraag of jullie voor de nieuwsbrief wat
plaatjes willen schieten?

Stuur je foto naar:
gezinsvieringwormer@gmail.com
En dan zullen we jullie mooie knutsels delen met alle parochianen, zodat we toch
een beetje samen zijn.
We wensen jullie hele fijne kerstdagen .
Namens de werkgroep gezinsviering
Femke Rijs

Maak een mooie warme stal met de kleurplaat op de volgende pagina, zodat het
kindje Jezus het ook dit jaar goed vergaat.
Tip: maak een kijkdoos of een open stal ;-)

.
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KERSTVERHAAL

Het kaarsje dat niet branden wilde
Het was bijna kerstavond. Anna en Dirkje
mochten lekker lang opblijven van mama,
ze zouden samen naar het kinderkerstfeest gaan. Er zou in de kerk een kers tboom staan met echte kaarsjes vertelde
mama. Dat zou leuk zijn dachten Anna en
Dirkje, zij hadden dat nog nooit gezien,
thuis waren het elektrische lichtjes die in
de kerstboom zaten. En vooral Anna was
gek op alles wat maar branden wilde, ze
verzamelde thuis alle kaarsjes die ze kon
vinden en zette ze dan allemaal dicht tegen elkaar aan. Dat vond ze mooi. Het leken dan als je je ogen een beetje dicht
kneep net allemaal mooie sterretjes. Ze
kon bijna niet wachten om naar de kerk te
gaan.
Vol verwachting liep ze samen in het donker met mama (en Dirkje) naar de kerk en
ze bewonderden alle mooie kerstversieringen die ze onderweg zagen branden.
Zou het een grote boom zijn in de kerk?
Het was dit jaar rustig in de kerk. Een vo lle kerk met ouders en kinderen was dit
jaar niet toegestaan.
De kerstboom zou pas aangestoken worden als iedereen binnen was. Haastig
werd er gezocht naar lucifers, want zonder
dat wilden die kaarsjes toch echt niet
branden hoor.
Er was een hele doos vol met mooie kle ine kaarsjes, een voor een werden ze aangestoken, het werd steeds lichter in de
donkere kerk, mooi was dat. De geur van
dennen vermengd met die van de kaarsen
was lekker om te ruiken. Maar wat was dat
nou, er was één kaarsje dat wilde niet
branden, steeds opnieuw probeerden ze
het, maar het lukte niet om hem aan te
steken, dat was raar, dat gebeurde eigenlijk nooit. Hoe kon dat nou?
Ineens hoorde Anna een klein stemmetje
zeggen: “Ik wil niet branden dit jaar (het
was het kaarsje dat niet wilde branden dat
sprak), daar is helemaal geen reden voor
want er is helemaal geen vrede en geluk

op aarde. Mensen maken maar ruzie en
vechten, ze zijn somber en verdrietig, dus
ik doe het niet, ik ga niet branden vandaag.”
“Ach”, zei Anna tegen het kaarsje, “dat is
helemaal niet leuk als jij niet gaat branden
hoor, dan is het kerstfeest niet compleet.
Wij hebben juist jouw lichtje nodig om blij
te worden. En ik beloof je we zullen geen
ruzie meer gaan maken vandaag en morgen ook niet, dan ga je toch zeker wel
branden of niet dan?”
Het kaarsje moest er goed over nadenken
maar dacht: “Ach dat lieve kind kan ik toch
zeker niet teleurstellen, dat is ook niet
leuk natuurlijk, ik ga hun kerstfeest toch
niet bederven.”
En ineens floep, ging dat onwillige kaarsje
toch branden, en een aaahhhh, wat mooi
galmde het door de kerk. En Anna werd
helemaal blij van binnen. Gelukkig kwam
het toch nog goed. W at was hij mooi die
dennenboom met kaarsjes.
“Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht
dat wij zijn als kaarsjes brandend in de
nacht”, zong het kleine kaarsje voor zich
heen, “en hij zegt dat ieder tot zijn ere
schijnt, jij in jouw klein hoekje en ik in het
mijn. Jezus gaat ons voor heel de wereld
door.” “Anna en Dirkje”, zei het kaarsje,
“laat je lichtje schijnen elke dag, vertel je
vriendinnetjes maar hoe lief Jezus is, een
fijne vriend waar je altijd je verhaal aan
vertellen kunt als je verdrietig bent, maar
ook als je blij bent, dan kun je hem dankjewel zeggen voor al het moois van vanavond.” En de engelenkoren zongen zacht
Stille nacht, Heilige Nacht Davids Zoon
lang verwacht. “Dat zal ik doen”, zei Anna
zacht tegen het kleine kaarsje. Wat was
hij mooi aan het branden, hij straalde helemaal van geluk. Toch wel fijn om een
lichtje te mogen zijn.
Een bewerking van een verhaal van
Pastor Ko Schuurmans
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FINANCIËN

Begroting 2021
Beste parochianen,
Het is weer tijd om vooruit te kijken en dan
met name voorlopig naar 2021.
Via de nieuwsbrief en de PM proberen wij
u zoveel als mogelijk op de hoogte te
houden van het wel en wee in en om de
kerk in deze bizarre tijd.
Ik mag u informeren over de te verwachten financiële situatie in 2021 en doe dit
middels de ingediende begroting 2021 bij
het Regiobestuur.
Als gevolg van het mindere kerkbezoek,
het beperkt aantal bezoekers bij uitvaarten
en het niet kunnen houden van collecten,
zullen de inkomsten 2021 lager zijn dan
voorgaande jaren.
Voor 2021 verwacht ik een verlies van
€ 48.451,--, wat voor een groot deel wordt
veroorzaakt door een reservering voor
groot onderhoud van € 30.500,-- en een
afdracht aan het RCF (betaling voor voorgangers aan het Bisdom) van € 28.943,--.
Het Bisdom verlangt feitelijk een kostenneutrale begroting, maar doet naar mijn
mening zelf te weinig aan kostenbeheersing richting kerken.
Naast de informatie over de begroting wil

ik u ook nog op de hoogte stellen van de
reparatie aan het dak. Was dit oorspronkelijk begroot op ca. € 50.000,-- is dit bedrag inmiddels opgelopen naar ca. €
112.000,--. Oorzaak: onder de zinken goten was heel veel hout verrot als gevolg
van jarenlange lekkages en de twee dakvlakken aan de noordoostkant van de kerk
moeten helemaal van nieuwe leien worden
voorzien, omdat de dakhaken (bevestiging
van de leien) versleten zijn. Gelukkig kunnen we de reparatie betalen, maar het is
een enorme aanslag op onze geldmidd elen.
Kortom: ik doe tegelijkertijd een beroep op
u om, of uw bijdragen te verhogen, of bijvoorbeeld een schenkingsovereenkomst
aan te gaan voor 5 jaar, waarvoor u een
fiscaal voordeel bereikt. Ik informeer u
daar graag over.
Met een hogere bijdrage van u en een
mogelijke verlaging van kosten kunnen we
het voortbestaan van onze mooie kerk positief beïnvloeden.
Namens het Parochieteam,
Cor Bijvoet

ALLERZIELENVIERING

2 november 2020
“Iedereen voelt zijn eigen verdriet, dat is
een grondrecht, vergeet u dat niet”. (Herman Finkers “Zere handjes”). Ik moest aan
dit liedje denken tijdens de herdenking sviering op Allerzielen dit jaar.
We waren in de kerk met 30 mensen, die
ieder op eigen manier verdriet aan het
verwerken zijn. Ik was er met onze twee
dochters, die elk hun eigen verdriet he bben om het verlies van hun vader. Voor
mij een ander, eigen verdriet. Eigenlijk
dankzij de Coronamaatregelen, gaf die
kleine groep mij een intens gevoel van
verbondenheid met elkaar.
Die verbondenheid uitte zich niet alleen
door de aanwezigen, maar meer nog door
de sfeer die door de creatieve en verzor g-

de viering opgeroepen werd. Ik noem het
boekje met de teksten, het noemen van de
namen, het aansteken van een kaars op
naam en de kleine lichtjes.
Het vervelende van de Coronamaatregelen was dan wel weer, dat wij na afloop
niet konden napraten met mensen die we
graag even gesproken hadden willen hebben. Het is helaas niet anders.
Thuis herinnert ook de prachtige witte
roos en de kaars die wij meekregen aan
deze bijzondere avond.
Heel fijn dat er altijd mensen zijn die zo’n
viering mogelijk maken.
Ria Getrouw
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WOENSDAGOCHTENDPLOEG (WOP)

Onderhoud kerk
Door het opnieuw uitbreken van het
C.virus zijn de werkzaamheden van de
wop ploeg op een laag pitje gezet. De
mensen die het kerkgebouw onderhouden
zitten noodgedwongen thuis. Gelukkig kan
de “buitenpost” zijn werkzaamheden wel
voortzetten met inachtneming van de regels. De boom bij het “Barbara” gebouwtje
was dermate slecht dat hij gevaar opl everde voor de werkers en is dan ook deskundig verwijderd. Ook het “wallen” van de
sloten is weer tot een goed einde gebracht
zodat het water weer vrij kan stromen. Zo

langzamerhand wordt het buitenterrein
weer winterklaar gemaakt. In de toegangshal krijgen de kozijnen en deuren
een nieuwe verflaag, ook daar is iemand
van de wop ploeg mee bezig. Alle wer kzaamheden volgens de corona richtlijnen
van het bisdom, en dat is soms best lastig.
Enkele mensen van de ploeg zitten thuis
in afwachting van betere tijden die ong etwijfeld zullen terugkeren.
Namens de Wop,
J. Braan

SAM’S

KLEDINGACTIE

Opbrengst
Zaterdag 7 november is de inzameling
geweest voor Sam’s kledingsactie voor
Ethiopië. Dit was een groot succes.
De opbrengst in W ormer en Neck was
2.570 kg kleding.
Ik wil een ieder bedanken voor het brengen van de kleding en alle vrijwilligers

voor het slagen van deze actie.
De actie werd in de gehele Zaanstreek
gehouden. De totale opbrengst was 5.435
kg.
Namens Caritas,
Arno Korver

CARITASZONDAG

Opbrengst
Op 15 november, W erelddag voor de armen, hebben de Zaanse kerken extra
aandacht besteed aan de noden van mensen in onze eigen regio. Dit jaar was de
opbrengst van de extra caritascollecte
voor mensen die zwaar getroffen zijn door
de Coronapandemie. De IPCI heeft hiervoor een Corona-Noodfonds opgericht.
De IPCI besteedt specifiek deze middelen
aan personen of gezinnen in Zaanstad of
Wormerland die door de coronacrisis in de
moeilijkheden zijn gekomen, ongeacht de
oorzaak en ongeacht hun religie.
Het gaat meestal om indirecte hulpverl ening, d.w.z. de IPCI geeft de betrokkenen

niet zelf geld, maar betaalt bij achtersta nden op essentiële posten (zoals bijv. huur,
energie of een zorgverzekering) of acute
rekeningen.
De collecte in Wormer heeft € 204,20 o pgebracht, waarvoor onze hartelijke dank.
Heeft u deze actie gemist en wilt u een
donatie doen? Uw bijdrage is welkom via
rekeningnummer NL79 TRIO 0198107439
t.n.v. IPCI Zaanstreek. Vermeld dan
a.u.b. “Corona-Noodfonds”.
Gerard Schavemaker
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VENTILATIE

EN

VERWARMING

Kerken in de wintertijd
Hoe gaat dat met ventilatie en verwarming
in ons kerkgebouw?
In de vorige PM informeerden wij u over
ventilatie en het veilig gebruik in ons ker kgebouw 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 h elaas 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 bet ekent dit mogelijk veel koude lucht naar
binnen, want ventileren, zeker in coronatijd, blijft nodig.
Om deze winterperiode te blijven kerk en
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 bezo ekers.

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. Als parochieel centrum voor de vele
werkgroepen en koren een groot gemis.
Zoals de vorige keer is aangekondigd is
voor deze ruimte offerte aangevraagd voor
een aanpassing volgens de huidige eisen,
geldend ook na de pandemie. De kosten
komen naar verwacht rond de €30.000,--.
De vraag is nu, wie kan en gaat dat o pbrengen en is dat het overwegen waard?
Ook bij een goed geventileerde ruimte
blijft in coronatijd 1,5m voorlopig een gegeven.
Opmerking: De informatie over verspreiding van aerosolen, virussen, ventilatie en
risico’s in gebouwen gaat in deze PM te
ver en zal ik u onthouden.
Zover het er nu uit ziet kunnen we ondanks de beperkingen blijven kerken, helaas nog zonder samenkomst in het Achterschip.
Dat we in ieder geval in deze wat koudere
periode toch voldoende innerlijke warmte
van en met elkaar mogen ondervinden .
Martin van Druten
Parochieteam

BIJDRAGEN

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! Zie ook elders onder Financiën
En zolang wij als parochiaan de kerk niet
altijd kunnen bezoeken, mist onze par ochie 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 ook na deze
coronatijd onze mooie Maria Magd alenakerk 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!
Martin van Druten
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ST. BARBARA – WORMER

UITVAARTVERENIGING

Contributie
Geachte leden en belangstellenden,
Ieder jaar informeren wij onze leden van uitvaartvereniging Barbara via het parochieblad
P.M. over lidmaatschap en contributie van de vereniging.
Heeft u vragen over een bepaald onderwerp of wilt u informatie? De onderstaande bestuur sleden staan u met plezier te woord.
Voorzitter

Piet van der Laan

Penningmeester

Ans Zwemmer – Wolkers
Ingrid de Haas -Thoma

Secretaris
Lid

Corrie Schavemaker Conijn

Lid

Ton Klos

Paardenakker 4
1531 SR Wormer
Lisweg 305,
1511 XP Oostzaan
Kees Jongensstraat 19,
1531 GS Wormer
Kollergang 2,
1531 NH Wormer

tel. 06-49309501

Mariastraat 9,
1531 JA Wormer

tel. 075-6284510

tel. 075-6841874
tel. 075-6424569
tel. 075-6424836

Voor een compleet overzicht van onze dienstverlening, verwijzen wij u naar onze website:
www.uitvaartbarbarawormer.nl
C ONTRIBUTIE

G EZINSLIDMAATSCHAP

Op de ledenvergadering van 7 april 2015
is de contributie vastgesteld:
€ 9,00 voor gehuwden of samenwonenden
met thuiswonende kinderen;
€ 7,00 voor gehuwden of samenwonenden
zonder (thuiswonende) kinderen of éénouder gezinnen;
€ 5,00 voor alleenstaanden of echtparen,
waarvan de oudste partner ouder is dan
65 jaar.

Wanneer gezinsleden op zichzelf gaan
wonen dan blijven zij nog twee jaar lid van
onze vereniging, daarna kan een eigen
keuze worden gemaakt.
O VERLIJDEN
Bij overlijden kunt u contact opnemen met
mevrouw C. Schavemaker-Conijn (0756424836 of 06-14640714) of mevrouw
I. de Haas–Thoma (075–6424569 of 0645604724).

Graag uw contributie vóór 1 april 2021
overmaken op bankrekeningnummer:
NL12 RABO 0374 9520 78 of NL69 INGB
0003 7973 95,
t.n.v. R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara te W ormer.

U kunt ook rechtstreeks bellen met Ass ociatie Uitvaartverzorging via het gratis t elefoonnummer 0800-0375 of Bennis Uitvaart 075-7676008.
Vermeld daarbij wel dat u lid bent van onze vereniging Barbara Wormer; alleen dan
bent u verzekerd van de korting waar u
door uw lidmaatschap recht op heeft.

K ORTING
Als lid van de uitvaartvereniging heeft u
recht op korting voor:
Vrij gebruik van de aula in de kerk.
Korting van € 160,00 per uitvaart van de
vereniging en
Korting van € 140,00 per uitvaart wanneer
deze wordt verzorgd door een van onze
uitvaartpartners, de Associatie, of Bennis
Uitvaart.

Het bestuur van uitvaartvereniging Barb ara, wenst u een goed uiteinde en een g ezond 2021 toe.
Met vriendelijke groet,
Ingrid de Haas-Thoma,
secretaris.

Email: info@uitvaartbarbarawormer.nl
Website: www.uitvaartbarbarawormer.nl
Rekeningnummer ING-bank: NL69 INGB 0003 7973 95
Rekeningnummer Rabobank: NL12 Rabo 0374 9520 78
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KORT NIEUWS

PM rooster seizoen 2020/2021
(47e – 48e jaargang)

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

1
2
3
4
5

Copydatum
31 jan
14 mrt
2 mei
20 juni
22 aug

Looptijd
10 feb - 24 mrt
24 mrt - 12 mei
12 mei - 30 juni
30 juni - 1 sept
1 sept - ?

Contact Pastoraatsgroep
Wanneer u weet dat er iemand ziek is, in
het ziekenhuis of verpleeghuis is opgen omen, of dat er iemand een hele tijd niet
aanwezig is geweest in uw werk groep binnen de kerk, wilt u het ons dan laten weten?
Zit u zelf ergens mee bijv. over de vieringen, liturgische vragen, persoonlijke zaken en wilt u daar met iemand over praten. Dan kunt u ons altijd bellen om een
afspraak te maken voor een gesprek :
075-6421216


P ASTOOR A NDRÉ G OEDHART
De vlag aan de pastorie in de Oostzijde
hing halfstok. Pastoor André Goedhart van
de Bonifatiuskerk is overleden.
Op zijn 82ste verjaardag, drie maanden
geleden, hing de vlag uit en op de deur
was een A4tje geplakt waarop stond dat
vanwege corona het feestje op een ander
moment gevierd zou worden. Uit de eindeloze stroom aan kaarten, bloemen en pakjes die bezorgd werden, bleek dat de pastoor zeer geliefd was en niet vergeten
werd.
De pastoor was al even ziek en hij wilde
graag sterven in zijn pastorie. Dat is hem
in liefdevol gezelschap gegeven.
De herinnering aan hem zal onlosmakelijk
verbonden zijn aan de kerk die hij achterliet met een goed fundament voor de toekomst.
Dat hij mag rusten in vrede

De Pastoraatsgroep

Klaverjassen
Als we in JANUARI weer kunnen kaarten,
dan zien we jullie graag op de tweede
woensdagmiddag, 13 januari, om 13.15
uur.
Kaartgroetjes van Gre en Guus.

Oecumenische viering
Oecumenische viering op zondag 14 f ebruari om 10.00 u in de Nieuwe Kerk.

Kerst CD

Deze week ontvingen wij het droevige bericht dat onze trouwe parochiaan

Theo van Putten
op 30 november is overleden.
Theo is maar 77 jaar geworden.
Vanaf deze plaats wensen wij zijn vrouw
Hilde, Kirsten en Pieter, Theo jr en Berrie
en de kleinkinderen sterkte toe bij dit verlies.
In de volgende PM zullen wij zijn In memoriam plaatsen.
Redactie

Ze zijn er nog!!!
De kerst-cd van All Ages is in december
weer te koop.
Als kadootje of voor u zelf.
Stuur een mail naar allages@live.nl
Tegen betaling van € 10,00 kunt u zo’n
uniek exemplaar in uw bezit krijgen !!!
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IN MEMORIAM


W IL T HOMA - VAN A MERSFOORT
Vrijdag 23 oktober in alle vroegte van de
nacht is W il Thoma-van Amersfoort overleden op 85-jarige leeftijd in het ZMC. Ze
was daar kort van tevoren naar toe g ebracht.
Wil werd geboren in Den Helder waar ze
e
als 8 kind opgroeide in een gezin dat een
groenten- en fruitwinkel had. Dat betekende van jongs af aan meewerken. Ze was
sportief ingesteld. Ze leerde Nic Thoma
ook uit Den Helder kennen en in 1960
trouwden zij elkaar. Het begin van een
ruim 60 jaar durend huwelijk, dat gelukkig
op 2 februari van dit jaar, net voor de uitbraak van het coronavirus, nog groots gevierd is. Er werden een zoon en een doc hter geboren en ze verhuisden naar Alkmaar. Op de flat had zij het erg naar haar
zin. Er waren vele contacten, vriendjes
waren altijd welkom om te spelen. Ze genoot van de aanwezigheid van iedereen.
“Hoe meer zielen, hoe meer vreugd” was
echt haar lijfspreuk in die tijd. En ze waren
betrokken bij de Pius X-kerk.
Na de verhuizing naar Koog aan de Zaan
in 1978 werd een nieuwe start gemaakt.
Ze hield zich graag bezig met kalligraf eren, tekenen, legpuzzels maken, het spelen van spelletjes, kaarten maken, koperpoetsen in de Martelaren van Gorkum kerk
en haar vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem, dit laatste meer dan 25 jaar. Toen
ze stopte was ze zelf vaak ouder dan haar
gasten. Dit deed zij met veel plezier, want
alles wat zij voor anderen kon doen, ster kte haar.
Ze stond positief in het leven. Het glas
was altijd minimaal halfvol. Zo ook met visite, want er werd bijgeschonken zelfs als
iemand niet meer wilde. Toen de 5 klei nkinderen kwamen, brak een nieuwe fase
aan in hun leven. Nic was gestopt met
werken bij Rijkswaterstaat en er werden
allerlei dingen ondernomen met de kleinkinderen. In 2014 verhuisden ze naar
Wormer. Ze werden als trouwe kerkgangers zeer gemist in de Koog en voelden
zich in Wormer ook weer thuis. Ze genoten van uitjes en vakanties met hun gezin
en waren daar zeer dankbaar voor. Ze had
last van een slechte rug en andere pij nklachten. Maar die cijferde ze weg omdat
ze moest zorgen voor haar man.
‘Doorzettingsvermogen, geloof, hoop, liefde, hartelijkheid, tevredenheid, dankbaarheid, meelevendheid en haar positieve k a-

rakter zijn onlosmakelijk verbonden met
ma’, karakteriseerde haar kinderen haar.
Zij heeft mede door haar lijfspreuk “willen
is kunnen” alles uit het leven gehaald. Na
de uitvaartdienst is haar lichaam begraven
in W ormer.
Matthé Bruijns, pastor


B EP C OMMANDEUR - DE G ROEN
Op 21 oktober is Bep Commandeur-de
Groen overleden op 82-jarige leeftijd.
Ze woonde eerst samen met haar man op
het Ventjagersplein. Helaas werd haar wereld steeds kleiner en de zorg werd voor
haar man te zwaar, dus samen wonen
ging niet meer. De laatste fase van haar
leven verbleef ze in Torenerf.
Kapelaan Nico Kerssens ging voor tijdens
de afscheidsdienst in het crematorium.
Dat ze mag rusten in vrede


A NNA M ARIA S TORCK
Op 17 november is op 89-jarige leeftijd
Annamarie Storck overleden. Ze is geboren in Haarlem, maar woonde altijd in Amsterdam. Haar wens was om daar te worden begraven op Zorgvliet. Haar laatste
levensjaren woonde ze in Torenerf.
Haar nichtje vertelde dat ze veel aan
Mandelatekenen deed en daar gedichten
bij maakte.
Dit stond op haar rouw kaart:
Hoe je ook door het leven moet gaan, over
bergen en dalen, op een gegeven moment
moet je er weer uit komen.
Ga er op uit, wandelen door de bossen,
kijk om je heen en luister naar de natuur.
Het kan een tijdje duren, maar op de een
of anderen manier komt het toch weer
goed.
Annamarie
De familie heeft afscheid van hun tante
genomen met een dienst waarin kapelaan
Nico Kerssens voorging in de aula van
begraafplaats Zorgvliet.
Waar ze verder mag rusten in vrede.
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ROOSTERS

Bijdrage intenties
Door Corona is alles veranderd. Dat geldt
ook voor de intenties.
In de normale situatie wordt er tijdens een
avondwake, uitvaart of afscheidsviering
gecollecteerd om een jaar lang de namen
te noemen van de overledenen, hen te
gedenken.
Helaas zijn de collectes vervallen door de
Corona-maatregelen.
Nu worden de namen zes weken na de

uitvaart genoemd, daarnaast bij de Allerzielenviering en de Jaardienst.
Als u via een intentie een overledene wilt
gedenken kunt u dat opgeven bij mij.
Bidden is wel gratis, maar uw financiële
steun kunnen we niet missen. Een bijdrage tussen € 7,50 en € 10,00 is welkom.
Ellie Hoek-Nooij

Aanmelden voor de zondagse vieringen
Om teleurstelling te voorkomen vragen wij u om u vooraf aan te melden voor de zondagse
kerkvieringen.
U kunt zich aanmelden:
Online via www.mariamagdalenawormer.nl Van woensdag t/m zaterdag tot 17.00 u kunt u
zich online aanmelden. U ontvangt direct na aanmelding een bevestiging van de reservering
of de mededeling dat u op de wachtlijst staat.
Of: telefonisch bij Joke Weenink. Alleen parochianen zonder computer kunnen zich telef onisch aanmelden op vrijdagmiddag tussen 14 .00 en 15.00 uur, telefoon 06-51570735.

Helaas nog steeds geen diensten in Torenerf .

ROOSTERS

December
Zondag 13 december 10.00 uur
Ouders Neeft-W estra en Wim
3de zondag van de Advent
Pianospel: Ser- Jan Butter en overleden familieleden
ge
Piet Sombroek
Henk W alta
Jaap en Carla de Vos
Woord- en Communieviering
Tiny Meijer-Ettema
Voorganger: Pastor M. Bruijns
Annie Huijgen-Kuiper
Jo Hoek-Randshuizen, Jaap Hoek
Deurcollecte
Woensdag 16 december Wijngaard 19.00 uur
Voorganger: Cees Beumer

Adventsvespers

Zondag 20 december 10.00 uur
4de zondag van de Advent Orgelspel: Piet

Lida Cornelissen-Taanman
Jan Plas en Josefine Plas
Dick Bakker en Aad
Noby W arbout-W illems
Piet Heijne en overleden familieleden

Dienst onder leiding van een parochiaan
Voorganger: Kiki Kint
Deurcollecte
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KERSTVIERINGEN
Donderdag 24 december
Familie kerstviering
Voorganger: Pastor K. Schuurmans
Deze viering is alléén Online
Meer informatie elders in de PM (pag. 8/9)
Donderdag 24 december 20.00 uur
Kerstnachtviering
Pianospel Serge

Voorganger: Pastor R. Casalod
Deze viering is alléén Online
Kijk ook op pag. 8/9

Vrijdag 25 december
Kerstmis

10.00 uur

Orgelspel Piet
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan N. Kerssens

Beperkt aantal kerkgangers

Deurcollecte

Nico van Diepen
Nico Witteveen
Overleden familie W itteveen-Schavemaker
Ouders Betjes-Randshuizen
Annie Betjes-Butter
Henk Betjes
Jan Betjes
Bertus Betjes
Pastor Jaap Jonker
Ouders van Schagen-Hofland, Nicolientje
Ouders Neeft-W estra en Wim
Jaap Conijn en Nel Conijn-Mak
Henk Mak en Tiny Mak-de Vries
Theo Timmer en Bets Timmer-Ootes
Wim Binken
Dick van Dijk
Piet Sombroek
Gerhard Holtman
Ouders Butter-Kooijman
Ouders Huijsman-Sely
Zita Bentvelzen-Dopstra
Ouders Bentvelzen-Mijnen
Netty Sjouw-Peters
Kees Bentvelzen
Ouders Klos-Nielen en Agnes
Rie Meijer-Fens
Cees Meijer
Jaap Zijp en Annie Zijp-Graas
Steun voor het gezin
Weldoeners van de parochie
Pastor Jaap Jonker
Dick Rozemeijer
Theo Hooft
Cor van Diepen
Barend Blom
Jaap Hoek en Jo Hoek-Randshuizen
Ouders Boerlage-Piet
Jan en Gre Konijn-Boerlage
Ben Schipper
Anne-Marie Straman-Bank
Overleden familie Bank-Tiebie
Overleden familie Abbink-Kroon
Harry Hanou
Jan W illem Steensma
Gerard Heine
Toon Vermeulen
Cees Vermeulen
Vroni Rood
Ouders Fritz-Brantjes
Piet Koning en Annie Koning-Fritz
Weldoeners van de parochie
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ROOSTERS

December
Zondag 27 december 10.00 uur
Feest van de H. familie
Orgelspel: Piet
Dienst onder leiding van een parochiaan
Voorganger: Ton van Overbeek

Margaretha Leliveld
Jan Kroon
Tiny Meijer-Ettema
Piet Heijne en overleden familieleden

Donderdag 31 december 17.00 uur
Dankbaarheid over het afgelopen jaar
Oudjaarsviering
Pianospel: Ser- Zegen over het komende jaar
ge
Woord en Gebed: Pastoraatsgroep

Januari 2021
Zondag 3 januari 10.00 uur
Openbaring des Heren
Orgelspel: Piet
Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor R.Casalod
Deurcollecte

Cas van ’t Hoff
Gerhard Holtman
Ouders W illems-ouders Martens
Afra Klitsie-de Leeuw
Ben Al

Zondag 10 januari
Doop van de Heer

Dick Rozemeijer
Herman Meijer
Bert de Leeuw
Ouders de Leeuw-van Baarsen
Jaap en Carla de Vos
Annie Huijgen-Kuiper

10.00 uur
Pianospel: Serge

Dienst onder leiding van een parochiaan
Voorganger: Margret Dijkstra
Deurcollecte
Zondag 17 januari 10.00 uur
2de zondag door het jaar Pianospel: Serge
Dienst onder leiding van een parochiaan
Voorganger: Kiki Kint
Deurcollecte

Zondag 24 januari 10.00 uur
3de zondag door het jaar
Orgelspel: Piet
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan N. Kerssens
Deurcollecte

Zondag 31 januari 10.00 uur
4de zondag door het jaar Pianospel: Serge
Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor R. Casalod
Deurcollecte

Ouders van Schagen-Hofland, Nicolientje
Ouders Neeft-W estra en Wim
Ouders Betjes-Randshuizen
Henk Betjes
Jan Betjes
Bertus Betjes
Annie Butter-Betjes
Jan Plas en Josefine Plas
Nico Witteveen
Overleden fam. W itteveen-Schavemaker
Ria Meijer-Zuidinga
Margaretha Leliveld
Piet Heijne en overleden familieleden
Piet Sombroek
Toon Vermeulen
Cees Vermeulen
Jaardienst Jo Hoek-Randshuizen
Jaap Hoek
Noby W arbout-W illems
Zita Bentvelzen-Dopstra
Ouders Bentvelzen-Mijnen
Netty Sjouw-Peters
Kees Bentvelzen

Februari
Zondag 7 februari 10.00 uur
5de zondag door het jaar
Orgelspel: Piet
Dienst onder leiding van een parochiaan
Voorganger: George Kristians
Deurcollecte

Anne-Marie Straman-Bank
Kees Al
Dick Bakker en Aad
Cas van ’t Hoff
Gerhard Holtman
Ouders W illems ouders Martens
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ROOSTERS
Datum

Kosters

Lezers en lezeressen

Zo 13 dec

G. Konijn
642 6212
K. Bank
0652408011

Rob Berkhout

Zo 20 dec
Do 24 dec
(online)
Do 24 dec
20.00 uur
Vr 25 dec
Zo 27 dec.
Do 31 dec
17.00 uur
Zo 3 jan.2021
Zo 10 jan.
Zo 17 jan.
Zo 24 jan.
Zo 31 jan.
Zo 7 febr.
Zo 14 feb

Koffieschenkers

Frans Hofstra
eigen lezer

P. Kramer
642 7234
P. van Diepen
642 1282
G. Konijn
642 6212
P. van Diepen
642 1282
C van Vliet
642 5539
P. Kramer
642 7234
K. Bank
0652408011
P. van Diepen
642 1282
P. Kramer
642 7234
G. Konijn
642 6212
Oecumenischeviering in de
nieuwe kerk

eigen lezer
George Kristians
Kirsten Vredevoort
eigen lezer
Liesbeth Patist
Ton van Overbeek
Willy Klijn
Ellie Hoek
Rob Berkhout
Frans Hofstra

Kosters: bij verhindering graag onderling ruilen. Co ördinatie: Paul Kramer (6427234)
Lezers en lezeressen: Bij verhinderding graag onderling ruilen en doorgeven aan Gerard Comma ndeur (6425356). Coördinatie: Ria de Metter-Zuijderwijk, ham.de.metter@gmail.com

Kerkwerk(st)ers
Groep B: Do. 14 jan. 13.30 uur
Frans Dijkstra
Hetty Dijkstra
Suze Korver
Erica Feenstra
Jaap Braan
Dea Schoenmaker

Groep C: Do. 11 febr. 13.30 uur
Piet van Diepen
Hannie Kuiper
Tiny van Diepen
Lies Graas
Henk Floore
Ton Klos
Jacintha Rossenaar
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Even stil staan en vooruitkijken

De mooie en stille dagen komen er aan
Tijd om even stil te staan
Overdenken en bezinnen
Afsluiten en opnieuw beginnen
Wat te doen met wensen of dromen
Dingen die jou zijn overkomen
Laat ze zijn en laat ze achter
De ergste worden zachter
De mooiste krijgen een plaats in je hart
Maak ieder jaar een nieuwe start
Begin aan je oude of nieuwe dromen
laat het leven op je af komen
Heb lief, bewonder en geniet
Want weet je, meer dan dit leven heb je niet

De redactie wenst u prettige feestdagen, veel goeds met elkaar en een goede gezondheid in 2021
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WERKGROEPEN/COMMISSIES/OVERIGEN
Online Nieuwsbrief:
Femke Rijs en W illy Klijn
: nieuwsbriefmmwormer@gmail.com

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

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

Kerkwerken:
mw. Corrie Schavemaker-Conijn
Kollergang 2,  6424836

Koor All Ages:
: allages@live.nl

Onderhoudsgroep
(woensdagmorgen):
dhr. Jaap Braan  6425049

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

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

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

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

Kosters:
dhr. Paul Kramer,  6427234

Koffieschenkers:
mw. Trees Walta,  6421616

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

Weekendautorijders:
mw. Florensia Kramer,  6427234

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

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

Zonnebloem:
dhr. Piet Jongh
Wollegrasstraat 27,  6425276

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

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

Kookgroep ’t Klepeltje:
mw. Leny W agenaar
Mariastraat 26,  6703469
Barbara uitvaartvereniging:
Secr. mw. Ingrid de Haas-Thoma
Kees Jongensstraat 19, Tel: 6424569
: info@uitvaartbarbarawormer.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

Internet correspondenten voor u
Geen stressvolle momenten meer.

Plaats hier uw advertentie!

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
BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

A. KASKES
SINDS 1838

DORPSSTRAAT 94- WORMER
TEL. 075 – 6421241
FAX: 075-6425531

BEENDERS
STUKADOORS
EN GEVELISOLATIE B.V.
Wand- en plafondafwerkingen, Sierpleisters,
Gevelisolatiesystemen
Bruynvisweg 28, 1531 AZ Wormer
Tel.: 075-6400780 Faxnr : 075-6400988
Internet: www.beendersbv.nl

Hier kan uw advertentie staan!!!
www.somass.nl

BOUWBEDRIJF SOMASS
Specialisten in restauraties en replica’s

Plaats hier uw advertentie!

