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Vastenvespers van de Raad van Kerken Wormerland

Nu alle kerken in Wormer en Jisp voorlopig hun deuren gesloten houden, zijn
we blij dat we u, namens de Raad van Kerken Wormerland, online meditatieve
vastenvespers kunnen aanbieden.
Waar we voorheen de vastenkaars van de ene kerk naar de volgende kerk
overbrachten en daar tijdens de vesper ontbrandden, blijven we nu op één
plek. Op deze manier willen wij u wat ‘zaadjes van hoop en licht’ brengen.

U kunt morgen, Aswoensdag, de eerste van vijf vastenvespers meevieren.
Vanaf 19.00 u kunt u via onderstaande link de viering volgen:
https://www.youtube.com/channel/UCXBHIh9YE87J5fHbCT_3ofA/live
of later terugzien op:
https://www.youtube.com/channel/UCXBHIh9YE87J5fHbCT_3ofA

De eerste vesper zal geleid worden door de gezamenlijke voorgangers van de
Raad van Kerken Wormerland.
Iedere vesper wordt muzikaal ondersteund door wisselende muzikanten. Op 17
februari zullen Klaas Arend Booij (orgel) en Lieke Mol (dwarsfluit) te horen zijn.
Op 17 maart verzorgt Piet van der Laan de muziek.
Wij hopen dat deze ‘zaadjes op weg naar Pasen’ u een houvast geven in deze
veertigdagentijd. Wij wensen wij u alle goeds!

Hartelijk dank aan De Wijngaard én hun vrijwilligers voor de opname- en
uitzendmogelijkheden.

Namens de Raad van Kerken Wormerland
Een goede veertigdagentijd
Ellen Meijer

Liturgieplanning
Op dit moment zijn er geen vieringen ingepland.

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

