
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 februari  –  24 maart  2021 

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 
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 

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,  06-18948746 
Diakonie:      mw. Ina van Kleef-Conijn, Lisboa 21,  6425259 
Liturgie:       vacature 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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  24 maart  – 12 mei 2021 uiterlijk 14 maart 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. 

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  

Nabijheid in een tijd van afstand 

Als ik dit schrijf zitten we nog steeds in een 
fase van lockdown. De coronacrisis kent 
een lichtpuntje in de verte, maar we zitten 
nog steeds in de donkere tunnel. En nie-
mand weet hoe lang die tunnel is…  
Toch kijken we vooruit naar de tijd van 
straks, de tijd die komen gaat. Een mooi bij-
bels geven: hoop hebben op betere tijden. 
Uitzien naar het beloofde land. En het 
vraagt van ons te leren van het nu: van de 
crisis en haar problemen. Om te overden-
ken hoe dat beloofde land er straks uit komt 
te zien, als afstanden weg mogen vallen en 
handen elkaar weer mogen raken. 
Een zorg daarbij is: hoe komen we van de-
ander-is-het-gevaar, de angst voor elkaars 
nabijheid, weer naar de ander als bron van 
vreugde en betekenis voor ons leven? Im-
mers, we worden onszelf in de spiegel van 
de ander. We vinden onszelf in het delen 
van vreugde en verdriet.  
Na zo’n lange tijd op afstand, zullen we 
heel bewust weer op zoek moeten naar el-
kaar. En dat zal een essentiële, maar moei-
lijke opgave zijn. 
 
Een andere vraag die veel mensen zich in 
crisistijd stellen is: wat is echt belangrijk 
voor mij? Nu zovele dingen zijn weggeval-
len, van ons favoriete uitje tot de wekelijkse 
activiteiten, gaan we ons afvragen welke 
dingen voor ons echt van waarde zijn. Wat 
geeft ons plezier en vreugde en wat is bal-
last die we straks na de crisis ook liever 
kwijt zijn?  
 
Als kerkgemeenschap hopen we straks op-
nieuw aan de kant te staan van dingen die 
van waarde zijn. Dat is geen vanzelfspre-
kendheid. Dat vraagt inspanning van ieder 
van ons. Onze kerkgemeenschappen zul-
len opnieuw open en gastvrije plekken 
moeten worden, waar mensen die naar ons 

toekomen zich thuis voelen. Een thuis vin-
den in ons midden en bij de Heer.  
Gemeenschap zijn is de schouder zijn, 
waarop wie vermoeid is kan rusten. Het is 
de arm zijn om de schouder van wie een-
zaam is. Het is de weerspiegeling van Gods 
liefde in de traan die we laten om het ver-
driet van de ander. En vooral ook de glim-
lach voor wie zijn plezier met ons wil delen.  
 
Juist nu hebben we aan den lijve ondervon-
den hoe belangrijk het is om geloofsge-
meenschap te zijn: mensen samen verbon-
den in het geloof. Mensen die samen op-
trekken in het voetspoor van onze Heer. En 
tegelijk zijn wij zo het visnet dat God ge-
bruikt om wie verloren is te vangen. Dat is 
het wonder van de gemeenschap en wat er 
zo waardevol aan is. Dat wij samen het 
vangnet zijn, een thuis, een plek om jezelf 
te zijn, een plek waarin de zoekende gedra-
gen wordt. Meer dan ooit ervaren we dat 
gemis nu en de uitdaging om straks weer te 
bouwen aan deze warme en uitnodigende 
gemeenschappen. Want God schenkt ons 
aan elkaar.  
 
Moge wij dan, door God aan elkaar gege-
ven, opnieuw dat thuis worden. Moge wij 
blijven bouwen, met vernieuwde inzet en 
zegen, aan onze gemeenschappen. Om 
vriendschap en liefde te voelen voor elkaar 
en voor ieder die door de deur onze ge-
meenschappen binnenwandelt. Voor al wie 
door God naar een thuis bij ons wordt ge-
roepen. 
Dat is het beloofde land die we zien aan het 
einde van de tunnel. Dat is de weg die wij 
reeds nu kunnen gaan. Moge de Heer ons 
de kracht geven en inspireren op deze weg!  
 

Diaken Jeroen Hoekstra 
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I N  M E M O R I A M   

Andreas Franciscus Maria Goedhart  

1 mei 1938   26 november 2020 

In de Zaanstreek was pastoor A.F.M. Goed-
hart lange tijd voor velen een bekend ge-
zicht. Logisch, hij was sinds 1985 al pas-
toor in de Zaandammer Bonifatiusparochie. 
Na een ziekteperiode van enkele weken is 
hij op 82-jarige leeftijd van zijn mensen 
heengegaan. Hij heeft tot het laatst toe ac-
tief zielzorg uitgeoefend binnen het team 
van pastores van de Zaanse parochies.  
 
André werd geboren in Alkmaar en groeide 
op in Medemblik als jongste van vier zonen 
van de familie Goedhart-van Stijn. In de 
Martinuskerk was hij misdienaar en als jon-
geman na het gymnasium korte tijd in Am-
sterdam werkzaam als bankmedewerker. 
Toch was een verlangen in zijn hart om 
missionaris te worden sterker. En daartoe 
volgde hij een instroomroute voor late roe-
pingen - destijds nog wat ongebruikeljk - 
die de paters van de Congregatie van de 
Heilige Geest (CSSp) destijds in Hattem 
verzorgden. Na opleiding in Gemert werd 
hij aldaar in de seminariekapel door mgr. J. 
Bluyssen priester gewijd op 10 september 
1967. Pater Goedhart was reeds Portugees 
aan het leren voor uitzending naar Angola. 
Die droom ging niet in vervulling. Een wat 
chaotische tijd brak aan waarin uittredingen 
uit het ambt aan de orde van de dag waren 
en congregaties vervreemdden van hun 
oorspronkelijk charisma. André vroeg in-
cardinatie aan in het bisdom Haarlem en 
klopte aan bij mgr. Th. Zwartkruis. Deze 
deur ging open, hij werd ‘pater-af’ en er 
volgde een lang kapelaanschap bij en sa-
menwerking met de Friese pastoor Wil Cor-
nel in de Haarlemse H. Pastoor van Ars-pa-
rochie (wijk ‘Parkwijk’). Hier heeft hij met 
veel plezier gewerkt. De jeugd trok graag 
met hem op en veel parochianen kennen 
hem daar nog. Dat geldt ook voor de paro-
chianen van de O.L.V. Geboorteparochie te 
Burgerbrug. Hier was hij actief van 1977 tot 
zijn aankomst te Zaandam.  
Toen André aan de Oostzijde arriveerde 
was de parochie niet al te sprankelend, het 
kerkgebouw een tochtgat en de penning-
meester droeg zijn zaken over in een siga-
renkistje. Maar op de fiets ging de nieuwe 
pastoor de wijken in, zijn mensen opzoeken 
en wist van lieverlede de warmte van het 
geloof weer meer tot leven te wekken in de 
harten en de omgeving. Veel mensen heeft 
hij begeleid naar belangrijke momenten in 
het leven, of dat nu Doopsel, Eerste 

Communie, Huwelijk of Ziekenzalving was. 
Gemeenschapsbinding vond hij belangrijk 
– de jaarlijkse tochten op ‘Derde Pinkster-
dag’ werden befaamd – maar pastoor An-
dré Goedhart hechtte ook veel waarde aan 
goed contact met collega’s in de Zaan-
streek en daarbuiten. Ook is hij vele jaren 
moderator geweest van het Ziekenaposto-
laat Nederland, waarvoor hij maandelijks 
een pastorale brief schreef. Toen hij 66 jaar 
was kreeg hij gedurende tien jaar ook het 
pastoorschap van de St.-Vincentiusparo-
chie te Volendam ‘erbij’ nadat pastoor Jan 
Berkhout zich met een burn-out had moe-
ten terugtrekken. Kerstmis 2012 werd 
noodlottig. De toegang tot de Bonifatius-
kerk werd ontzegd op risico van vloerinstor-
ting. Pastoor Goedhart verviel niet in kla-
gen en treuren, maar huurde de protes-
tantse Oostzijderkerk aan de Klauwershoek 
af om daar enige spannende jaren (kon de 
kerk wèl of kon hij niet behouden worden?) 
te overbruggen en een plek te hebben voor 
liturgieviering en verbondenheid. In sep-
tember 2016 mocht de kerk met een eerste 
Eucharistieviering feestelijk heropend wor-
den. Intussen waren alle parochies van de 
Zaanstreek bestuurlijk met elkaar verbon-
den.  
Medio oktober 2020 werd pastoor Goedhart 
opgenomen in het OLVG-West ziekenhuis 
waar een nieraandoening niet behandel-
baar bleek. Verdrietig dat dit de situatie 
was maar ook dankbaar voor zijn mooie 
priesterleven accepteerde hij dit. Op het 
feest van Christus Koning zat hij  op een on-
opvallend plekje voor het laatst in de Boni-
fatiuskerk en nam op corona-afstand af-
scheid van de kerkgangers. Kort daarna 
overleed hij in alle rust thuis en mocht hij 
zijn Heer ontmoeten. De uitvaartmis, bijge-
woond door de twee nog in leven zijnde 
broers, werd op 3 december voorgegaan 
door zijn bisschop mgr. J. Hendriks. De da-
gen ervoor had zijn lichaam opgebaard in 
de kerk gerust en was er gelegenheid tot 
afscheid nemen geweest waarvan velen 
binnen de geldende maatregelen gebruik 
maakten.  
We bidden dat de hemelse Vader deze die-
naar opneemt in vrede en geluk na een 
dienstbaar leven als herder voor anderen.  
Gebeden, betuigingen van deelneming en 
reacties waaruit waardering sprak hebben 
wij uit heel wat hoeken - ook oecumenisch 
- ontvangen waarvoor hartelijk dank. 
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I N  M E M O R I A M   

Voor mij was pastoor Goedhart een onver-
getelijke medebroeder. Als wijdingskandi-
daat kwam ik in 2004 bij hem in de pastorie 
wonen. Het werd een echt thuis. In een pe-
riode van vier jaar die volgde voordat ik 
naar Assendelft verhuisde, mocht ik tijdens 
mijn werk in Zaanse parochies een goede 
mentor in hem vinden. Ook na die mooie 

tijd zijn we altijd collega’s en vrienden ge-
bleven. Dank je wel, André, voor je goede 
zorgen en grote gastvrijheid, altijd weer.  
 

Namens het pastorale team van de 
r.-k. parochies van de Zaanstreek 

pastoor Floris Bunschoten, 
deken van dekenaat Zaanstreek-IJmond

Dankbetuiging 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.F.M. (André) Goedhart 

 1 mei 1938     † 26 november 2020 

 

Een warmer en mooier afscheid 
van onze broer en pastoor 

 

A.F.M. (André) Goedhart 
 

hadden we ons niet kunnen wensen.  
 

We willen u hartelijk danken 
voor alle blijken van belangstelling 

die we kregen voorafgaande en na zijn 
overlijden. 

Uw warme reacties zijn niet alleen 
voor ons een grote steun, 

maar laten ook zien hoe belangrijk hij  
voor anderen was. 

 

Mede namens de broers Jozef Goedhart  
en Wil Goedhart 

Floris Bunschoten, deken en Frank Punt 
Tineke Kosterink-Molenkamp

 

 

V A N U I T  H E T  B E S T U U R  

Nieuws

VOORTGANG 

De coronacrisis heeft ver strekkende gevol-
gen, ook voor het houden van vergaderin-
gen. Lopende zaken worden veelal via e-
mail in behandeling genomen. Maar bin-
nenkort zal voor het eerst sinds lange tijd 
dan toch weer een vergadering van het pa-
rochiebestuur van Samenwerkingsverband 
Zaanstreek worden gehouden en wel 23 fe-
bruari. Hierbij zal het bestuur gebruik ma-
ken van een van de vele online-vergader-
mogelijkheden. 
De december- en januariweken werden ge-
kenmerkt door veel stilte, vanwege de lock-
down. Toch is het kerkelijk leven in de ze-
ven parochies zo goed en zo kwaad als dat 
kon doorgegaan. Uw pastores bleven actief 
en hadden hun contacten met parochianen 

voor wier geestelijke verzorging zij zich 
graag blijven inzetten, corona of geen co-
rona.  
Een Kerstfeest zonder Nachtmis is natuur-
lijk nog nooit in de geschiedenis ver-
toond…Bijzonder denkt het kerkbestuur 
aan alle vrijwilligers die zij wil danken voor 
de trouwe dienst en hulp die ze in hun pa-
rochies - ook rond Kerkbalans - hier in de 
Zaanstreek geven. Jullie zijn super.Ook 
willen de pastores graag hun emeritus col-
legae danken die op zondagen in verschil-
lende van onze kerklocaties bereid waren 
om voor te gaan. Fijn dat wij op jullie steeds 
weer mochten en mogen rekenen! 
 

deken F. Bunschoten, 
pastoraal team & kerkbestuur 

Liturgie 
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A S W O E N S D A G  T I J D E N S  D E  C O R O N A - P A N D E M I E  

Wijze van het opleggen van de as 

De voortdurende corona-epidemie stelt de 
Kerk bij herhaling voor de vraag, op welke 
wijze veilig gestalte kan worden gegeven 
aan bepaalde vieringen en liturgische 
handelingen. Van de kant van de Romeinse 
Congregatie voor de Goddelijke Eredienst 
en de Regeling van de Sacramenten, als-
ook door de Nederlandse Bisschoppencon-
ferentie zijn daaromtrent reeds een aantal 
richtlijnen uitgevaardigd. 
Met betrekking tot de komende veertigda-
gentijd stelt zich de vraag, hoe de asopleg-
ging op Aswoensdag het beste kan gebeu-
ren. 
Traditioneel kent men twee verschillende 
vormen: het strooien van as boven het 
hoofd van degene die aan deze boeteritus 
op Aswoensdag deelneemt, ofwel het gete-
kend worden met as (in de vorm van een 
kruisteken) op het voorhoofd. 
De Nationale Raad voor Liturgie adviseert 
dat tijdens de pandemie op Aswoensdag 
enkel gebruikt gemaakt wordt van de eerste 
vorm: het strooien van as op het hoofd. Dit 
is de oudste vorm in de christelijke traditie, 
gebaseerd op bijbelse gebruiken. 
 
In de christelijke traditie kreeg de asopleg-
ging op Aswoensdag allereerst een plaats 
in de publieke boete. Toen deze publieke 
boete in de middeleeuwen in onbruik 
raakte, bleef toch het gebruik bestaan, om 
bij het begin van de vasten bestrooid te 
worden met as, maar niet enkel voor pu-
blieke zondaars en boetelingen. De ritus 
werd voorgeschreven voor alle gelovigen: 
clerici en mannelijke leken werd as op het 
hoofd gestrooid, vrouwen ontvingen een 

askruisje op het voorhoofd. Later werd het 
onderscheid doorgevoerd voor enerzijds 
clerici, anderzijds leken. 
 
In verband met de bijbelse achtergrond, de 
christelijke traditie en betekenis van de as 
kan het nuttig zijn hier het  ‘Directorium 
over volksvroomheid en liturgie ’ (nr. 125; 
vgl. Liturgische Documentatie, dl. 2, p. 89-
90) te citeren: 
 
 “Het begin van de veertig dagen van boe-
tedoening wordt in de Romeinse ritus aan-
geduid door het sobere symbool van de as 
dat de liturgie van Aswoensdag kenmerkt. 
Behorende tot het oude ritueel waarbij be-
keerde zondaars zich onderwierpen aan de 
canonieke boetedoening, heeft het gebaar 
van het zich bestrooien met as de beteke-
nis dat men zijn eigen broosheid en sterfe-
lijkheid erkent, die door Gods barmhartig-
heid verlost moeten worden. Het is verre 
van een louter uiterlijk gebaar en de Kerk 
heeft het dan ook bewaard als het symbool 
van de houding van een boetvaardig hart. 
Iedere gelovige is ertoe geroepen deze aan 
te nemen gedurende de veertigdagentijd. 
De gelovigen, die met velen toestromen om 
de asoplegging te ontvangen, zullen dus 
geholpen dienen te worden om de innerlijke 
betekenis te zien die opgesloten ligt in dit 
gebaar: het maakt de mens ontvankelijk 
voor de bekering en de inzet voor de ver-
nieuwing van Pasen.” 
 
Uit: Bisdom Haarlem-Amsterdam - Nieuws 
gepubliceerd: vrijdag, 15 januari 2021

 

L I T U R G I E  

Veertigdagentijd en Askruisje 

Ook dit jaar vieren we weer Aswoensdag en 
wel op 17 februari. Daarmee openen we 
dan de veertigdaagse Vastentijd, ter voor-
bereiding op het Paasfeest… 
Zoals hierboven al beschreven zal door co-
rona ook de oplegging van het askruisje tij-
dens de Aswoensdagplechtigheid dit jaar 
iets anders verlopen dan we gewend zijn. 
Voordat de bedienaar de asoplegging zal 
geven spreekt hij eerst de bekende woor-
den uit ‘Bedenk wel, stof zijt en tot stof zult 
gij wederkeren’ (Gen.3,19). Hij desinfecteert 
zijn handen. Dan doet hij een mondkapje 

voor. De woorden worden bij het opleggen 
van de as op uw hoofd dus niet bij ieder 
afzonderlijk gezegd door de bedienaar. Er 
wordt een beetje as op uw hoofd gestrooid 
maar uw voorhoofd wordt niet aangeraakt.  
Ik kan iedereen alleen maar een heel geze-
gende Veertigdagentijd toewensen!  
En ik doe dit, mede namens mijn collega’s, 
kapelaan N. Kerssens, diaken J. Hoekstra 
en pastoraal werker M. Bruijns.  
 

deken F. Bunschoten 
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 B O E K  

Je leven in één herinnering 

Stel dat in het hiernamaals al je herinneringen 
uit dit leven worden gewist, op één na. Welke 
herinnering kies jij om mee te nemen in de eeu-
wigheid? Die vraag stelt schrijver en onderzoe-
ker Jacky van de Goor in haar boek Je leven 
in één herinnering.  
 

"Dat ene moment dat mensen kiezen, dat is 
heel veelzeggend, heel betekenisvol, zonder 
dat het een mooi, of groots moment hoeft te 
zijn"  
 

De vraag welke herinnering je meeneemt het 
hiernamaals in, is afkomstig uit de film After 
Life van de Japanse regisseur Hirokazu Ko-
reeda. Voor haar boek verzamelde Van de 
Goor herinneringen van honderden mensen. 
Ze schijnen een verfrissend licht op de vraag 
wat er nu écht toe doet in het leven. 'Dat ene 
moment dat mensen kiezen, dat is heel veel-
zeggend, heel betekenisvol, zonder dat het 
een mooi, of groots moment hoeft te zijn. Er 
hangen geen labels aan. Mensen kiezen ook 
momenten die je zelfs lelijk zou kunnen noe-
men, of die heel klein en alledaags zijn.'  
 

De verhalen die ze optekenden variëren van 
geboortes, huwelijken, wereldreizen, tot alle-
daagse dingen als de kinderen in bed leggen, 
maar ook sterfgevallen en crises. 'Je krijgt het 
hele palet van het leven. En als je dan gaat 
kijken wat er onder die verhalen schuilgaat, 
dan is dat verbinding. We ervaren de zin van 
het leven in verbinding. In verbondenheid met 
anderen, met de natuur, of iets groters, alom-
vattends.' 
 

Het bijzondere aan de vraag, zo zegt Van de 
Goor, is dat het mensen dwingt om een herin-
nering uit het verleden te kiezen, die een appèl 
doet op de toekomst, die je meeneemt de eeu-
wigheid in. 'Bijna de helft van de ondervraag-
den kiest een moment dat niet per sé gelukkig 
is. Een twintiger die ik sprak, koos het moment 
waarop hij de kist van een overleden vriend 
naar het graf droeg. Of een man die het mo-
ment koos waarop zijn baby in zijn armen 
stierf. Hele verdrietige momenten, maar ook 

momenten die laten zien wat waardevol is in 
het leven. Ze leverden inzichten op, die van 
waarde zijn voor de toekomst.'  
 

Zo ervaarde de vader, door het leven uit zijn 
kind te voelen verdwijnen, wat dat is: leven. 
'De confrontatie met de dood, op een hele hef-
tige, lijfelijke manier, gaf hem een hele pure 
ervaring van wat het leven is. Alles werd heel 
helder, zuiver. Alle ruis, alle dingen waar je je 
druk om kunt maken, maar die er eigenlijk niet 
toe doen, vielen weg. Dat wilde hij meenemen, 
omdat hij vanuit die puurheid wilde leven. Het 
was een levensverrijkende ervaring, zei hij, die 
hij niemand toewenste.' 
 

Iets anders dat Van de Goor opviel, is dat er 
geen enkel verhaal over geld gaat. Datgene 
waar we ons doorgaans druk om maken, komt 
in geen van de herinneringen terug. Geld, een 
dikke auto, het tweede huis in Frankrijk, een 
salarisverhoging, het gaat daar niet over. Sta-
tus, macht of succes worden niet genoemd. 
Sterker nog: het woord succes wordt in geen 
van de interviews genoemd. Terwijl er honder-
den zelfhulpboeken geschreven zijn met het 
woord succes in de titel.'  
 

Je zou dus kunnen zeggen dat we ons te wei-
nig druk maken, om de dingen die er écht toe 
doen. Volgens Van de Goor is dat ook zo. 'We-
tenschappelijk onderzoek laat zien dat veel 
Westerse landen over het algemeen gelukki-
ger zijn, maar dat mensen in wat je ontwikke-
lingslanden zou kunnen noemen, meer zin er-
varen. Geluk gaat over positieve emoties, over 
hebben wat je hart begeert. Zin gaat over het 
gevoel een plek te hebben, ertoe te doen en te 
leven in verbinding. Veel problemen die we te-
genwoordig zien, burn-out, depressie, zijn ui-
tingsvormen van het verliezen van die verbin-
ding. Dan kun je het financieel en materieel 
heel goed op orde hebben, maar zonder ver-
binding, zonder het gevoel ertoe te doen, kom 
je toch in de zinloosheid terecht.'  
 

Tjebbe Venema, Redactie Brainwash 
  

https://www.uitgeverijtenhave.nl/boek/je-leven-in-een-herinnering/
https://www.uitgeverijtenhave.nl/boek/je-leven-in-een-herinnering/
https://www.brainwash.nl/academie/tjebbe-venema
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V O O R  J O N G  E N  O U D  

Jezus in ‘quarantaine’ 

De laatste maanden hoor je vaak dat men-
sen in quarantaine moeten omdat zij met 
het coronavirus besmet zijn. Misschien heb 
je daar zelf mee te maken gehad? Wat be-
tekent eigenlijk ‘quarantaine’?  
Als je een besmettelijke ziekte hebt, dan 
moet je wegblijven van andere mensen tot 
je weer beter bent om anderen niet ziek te 
maken. Vroeger kon je niet testen of ie-
mand nog besmettelijk was, dus moest je 
voor de zekerheid ongeveer 40 dagen 
wachten voordat je weer andere mensen 
mocht tegenkomen. En ‘ongeveer 40’, dat 
heet in het Frans: ‘quarantaine’.  
 
Op de eerste zondag van de veertigdagen-
tijd lezen wij in het Marcus-Evangelie: 
“In die tijd dreef de Geest Jezus naar de 
woestijn. Veertig dagen bracht Hij in de 
woestijn door, terwijl Hij door de satan 
op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij 
de wilde dieren en de engelen bewezen 
Hem hun diensten.” 
Dit klinkt niet erg leuk… in de woestijn is 
weinig water en te eten en je komt niemand 
tegen, 40 dagen lang: wat een quarantaine! 
Maar het was geen verplichting, Jezus was 
niet ziek: Hij voelde zich gedreven door de 
Heilige Geest, en dan werd hij op de proef 
gesteld... wat moeten we ons daar allemaal 
bij voorstellen? 
 
Misschien wou Jezus nadenken over zijn 
leven en zocht hij een rustige plek waar 
niemand hem zou afleiden… Of misschien 
wou hij zichzelf eens testen en kijken of hij 
niet bang werd, daar zo alleen…  Of mis-
schien wist hij dat hij een heel ander leven 
zou gaan leiden dan zijn ouders voor hem 
in gedachten hadden, en wou hij wat tijd om 
daarover na te denken… Of misschien 
dacht hij dat wanneer hij 40 dagen lang al-
leen in de woestijn kon blijven, hij vast  ook 
sterk genoeg zou zijn om te vertellen wat 

hij zelf dacht en geloofde, ook aan de ba-
zen van het land, ook aan de mensen die 
iets anders dachten.  
Op een dag kreeg Jezus enorme honger, 
en het was alsof er een stemmetje in hem 
fluisterde: ‘Ga toch eten halen. Je komt 
vast makkelijk aan brood.’ Maar Jezus hield 
vol. Hij dacht: ‘Er is toch meer dan brood 
alleen! Ik wil deze rust die ik van binnen 
voel niet opgeven.’ 
En dan leek het soms wel of er een donker 
stemmetje in Jezus fluisterde: ‘Wat doe ik 
hier? Misschien ben ik wel onoverwinne-
lijk… Als ik echt in God geloof, waarom zou 
God me dan niet redden? Wat kan mij nu 
overkomen?’ Maar uiteindelijk vond Jezus 
weer rust.  
Toch bleven de donkere gedachten komen. 
Op een keer stond Jezus naar de stad te 
kijken vanuit de woestijn. Hij zat nu al zo 
lang alleen… Hij wou graag terug. Als hij nu 
eens terugging en de baas zou worden van 
iedereen? Hij kon het makkelijk uitleggen, 
het leek wel een duivels stemmetje… Nee, 
hij zou niet luisteren naar die donkere stem.  
In hem was ook een andere stem… Een 
stem van licht, een stem van liefde. Hij wou 
naar deze stem luisteren! Deze stem zei 
hem: ‘Je bent krachtig. En je bent een en al 
liefde.’ Daar voelde Jezus zich dicht bij 
God. Hij werd rustig. De nare gedachten 
gingen weg. Hij voelde zich vanbinnen 
sterk. Hij wou er voor de andere mensen 
zijn… Voor altijd! 
(vrij naar Mt 4, 1-12 / bron: kerknet.be) 
 
Of misschien was het toch heel anders? Vul 
maar in wat Jezus volgens jou dacht in de 
woestijn. 
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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  N O O R D  

 HH. Martel v G. H. Petrus  MMkerk Wormer H. Jozef  

Za 13 feb  Eucharistie 
G. Noom 

  

Zo 14 feb 
6e zon dh jaar 

Digitale viering 
de kerk is geslo-
ten 
Oecumenische 
viering 

Eucharistie 
G. Noom 
60 jr priester  

Digitale viering 
de kerk is geslo-
ten Oecumeni-
sche viering 

Woord-Communie 
J. Hoekstra 

Wo 17 feb 
Aswoensdag 

K. Schuurmans M. Bruijns   Geen viering * Geen viering 

Za 20 feb  Eucharistie 
G. Noom 

  

Zo 21 feb 

1e zon 40 dgn 

Woord-Communie 
T. Molenaar 

Woord-Communie 
K. Schuurmans 

Geen viering * Woord-Communie 
R. Casalod 

Za 27 feb  Woord-Communie 
M. Bruijns 

  

Zo 28 feb 

2e zon 40 dgn 

Woord-Communie 
DOP 

Woord-Communie 
M. Bruijns 

Geen viering * Woord-Communie 
W. Waardijk 

Za 6 maart  Eucharistie 
G. Noom 

  

Zo 7 maart 

3e zon 40 dgn 

Woord-Communie 
M. Bruijns 

Woord-Communie 
T. Molenaar 

DOP Woord-Communie 
J. Hoekstra 

Za 13 maart  Eucharistie 
G. Noom 

  

Zo 14 maart 

4e zon 40 dgn 

Woord-Communie 
K. Schuurmans 

DOP Woord-Communie 
M. Bruijns 

Woord-Communie 
R. Casalod 

Za 20 maart  Woord-Communie 
M. Bruijns 

  

Zo 21 maart 

5e zon 40 dgn 

DOP Woord-Communie 
M. Bruijns 

DOP 
 

Woord-Communie 
W. Waardijk 

Za 27 maart  Eucharistie 
G. Noom 

  

Zo 28 maart 
Palmzondag 

Eucharistie 
G. Noom 

Woord-Communie 
M. Bruijns 

Eucharistie 
N. Kerssens 

Woord-Communie 
J. Hoekstra 

 
Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders 
aangegeven. DOP= Dienst onder leiding van parochianen   
 
 
*H. M. Magdalena te Wormer 
Vanwege het hoge aantal besmettingen en de risicovolle varianten heeft het paroch ieteam 
van de H. Maria Magdalenakerk besloten tot en met 6 maart de kerk gesloten te houden voor 
zondagse vieringen. 
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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  N O O R D  

 H. Bonifatius 
Oostzijde 12 
Zaandam 

H. Magdalena 
Kalf 160 
‘t Kalf Zaandam 

H. Odulphus 
Dorpsstraat 570 
Assendelft 

Za 13 feb Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo 14 feb 
6e zon dh jaar 

9.30 u. 
Eucharistie 
N. Kerssens 

11.00 u. 
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u. 
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Wo 17 feb 
Aswoensdag 

19.00 u. 
Eucharistie 
N. Kerssens 

9.00 u.  
Eucharistie 
N. Kerssens 

19.00 u. 
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Za 20 feb Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo 21 feb 

1e zon 40 dgn 

9.30 u. 
Eucharistie 
F. Schouten 

11.00 u. 
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u. 
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Za 27 feb Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo 28 feb 

2e zon 40 dgn 

9.30 u. 
Eucharistie 
N. Beemster 

11.00 u. 
Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u. 
Eucharistie 
N. Kerssens 

Za 6 maart Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo 7 maart 

3e zon 40 dgn 

9.30 u. 
Eucharistie 
N. Kerssens 

11.00 u. 
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u. 
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Za 13 maart Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo 14 maart 

4e zon 40 dgn 

9.30 u. 
Eucharistie 
F. Bunschoten 

11.00 u. 
Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u. 
Eucharistie 
N. Kerssens 

Za 20 maart Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo 21 maart 

5e zon 40 dgn 

9.30 u. 
Eucharistie 
F. Schouten 

11.00 u. 
Eucharistie 
N. Kerssens 

10.00 u. 
Eucharistie 
F. Bunschoten 

Za 27 maart Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie 
F. Bunschoten 

Zo 28 maart 
Palmzondag 

9.30 u. 
Eucharistie 
F. Bunschoten 

11.00 u. 
Eucharistie 
F. Bunschoten 

10.00 u. 
Eucharistie 
N. Beemster 

 
Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders 
aangegeven.  
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P A R O C H I E T E A M  

Nieuwsbrief 

VOORLOPIGE SLUITING KERK 

Allereerst willen we u een verdrietig maar 
in onze ogen juist besluit meedelen: Afge-
lopen zondag 17 januari, heeft voorlopig de 
laatste zondagse viering in onze kerk  
plaatsgevonden. Vanwege het hoge aantal 
besmettingen en de risicovolle varianten 
heeft het Parochieteam afgelopen donder-
dagavond - met pijn in het hart - besloten 
om onze Maria Magdalenakerk vooralsnog 
tot en met 6 maart gesloten te houden voor 
zondagse vieringen. Met dit besluit geven 
wij gehoor aan het dringende advies van de 
overheid om zoveel mogelijk thuis te blij-
ven en de contacten te beperken. Uiteraard 
kunnen er wel uitvaarten vanuit de kerk 
plaatsvinden met maximaal 30 aanwezi-
gen. Het kerkbestuur is op de hoogte ge-
steld van dit besluit Dit besluit is niet ge-
makkelijk voor ons geweest en we hebben 
er lang en goed over nagedacht. Uiteraard 
gunnen wij iedereen de mogelijkheid om 
zijn of haar geloof tijdens een viering te be-
lijden. Veel mensen halen daar troost uit in 
deze moeilijke tijden en dit gegeven heeft 
ons besluit dan ook des te moeilijker ge-
maakt. Andere kerken (ook in onze omge-
ving) gaan misschien (nog) niet hiertoe 
over, maar wij als Parochieteam willen 
onze verantwoordelijkheid niet uit de weg 
gaan. Niet de gemakkelijkste weg, maar in 
onze ogen wel de verstandigste.  
Wij hebben in het afgelopen jaar een aantal 
onlinevieringen voor u gemaakt en we heb-
ben gemerkt dat deze veel waardering heb-
ben gekregen. Echter, gezien de laatste 
berichten over uitbraken van het virus na 
het maken van onlinevieringen in het land, 
waar zelfs doden te betreuren vielen, is het  
niet waarschijnlijk dat wij onlinevieringen 
zullen gaan maken. 
Hoe graag hadden wij u een ander bericht 
willen brengen! Maar helaas zien we dat 
het gewoon niet goed gaat met het aantal 
besmettingen en ziekenhuisopnamen en 
ook het aantal mensen waar we afscheid 
van moeten nemen loopt nog steeds op.  
Uiteraard zullen wij constant de vinger aan 
de pols houden en kijken of versoepelingen 
gerechtvaardigd zijn, maar voorlopig moe-
ten we het hiermee doen. 
Wij hopen van ganser harte dat u begrip 
heeft voor ons standpunt en vooral dat u 
ermee om kunt gaan. Dat brengt mij met-
een op het volgende: 

BLIJF OMZIEN NAAR ELKAAR! 

Hoewel dit jaarthema alweer van even ge-
leden is, is het zaak deze boodschap nu 
meer dan ook levend te houden. We mogen 
minder naar buiten en elkaar ontmoeten en 
dat is voor velen onder ons erg moeilijk. 
Dagen duren lang als je niemand ziet of 
spreekt en de donkere winter maakt het 
nog veel moeilijker. Hoe fijn is het dan als 
je merkt dat er iemand om je geeft: een te-
lefoontje, een kaartje of een ander be-
richtje, misschien een bloemetje: het is  
vaak maar een kleine moeite maar het kan 
net even dat zetje zijn waardoor iemand 
zich minder alleen voelt, dat iemand weer 
een beetje licht laat zien. Wij als parochia-
nen van de Maria Magdalenakerk staan 
erom bekend dat wij er voor elkaar zijn als 
het er op aankomt. Laten we hier alstublieft 
mee doorgaan: met elkaar, voor elkaar, al 
is het dan op enige afstand.  

KERSTTIJD EN OUD EN NIEUW 2020:  

EEN KLEINE TERUGBLIK 

Iedereen heeft het wel gemerkt: afgelopen 
jaar waren de huizen en tuinen veel sneller  
versierd met lichtjes dan normaal, de stal 
en de kerstboom stonden eerder in de 
woonkamers en er werd alles aan gedaan 
om de wereld wat lichter en mooier te ma-
ken. Hoewel we kerstmis en oud en nieuw 
niet hebben kunnen vieren zoals we ge-
wend waren, met bomvolle kerst-
(nacht)vieringen en een fijne nieuwjaarsre-
ceptie, hebben we niet stil gezeten. Zo was 
daar eerst de mooie kerstkaart met vredes-
wens en een klein cadeautje als bijlage bij 
de PM. De OKM-groep die normaal de ge-
zellige kerstmiddag voor alleenstaande ou-
deren verzorgt, had geld ingezameld en 
leuke attenties gekocht voor hun doel-
groep. 
Kookgroep ’t Klepeltje bracht lekkere din-
gen rond zodat onze ouderen niet vergeten  
werden. Voor de kinderen en hun ouders 
was er een leuke onlineviering met Ko 
Schuurmans en de kinderen en leerkrach-
ten van basisschool Wormer Wieken. Een 
aantal mensen van All Ages heeft met pas-
tor Ria Casalod een mooie kerstnachtvie-
ring verzorgd die online kon worden beke-
ken.  
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V E R V O L G  P A R O C H I E T E A M  

Op eerste kerstdag en oudjaarsavond (of 
eigenlijk was het nog middag) waren er vie-
ringen in de kerk. Het mag dan misschien 
allemaal wat minder groot geweest zijn dan 
normaal, heel veel mensen hebben hun ui-
terste best gedaan om u toch te laten ge-
nieten van datgene dat kerst voor ons be-
tekent: het vieren van de geboorte van Je-
zus, die naar ons toegekomen is om ons de 
Vrede te brengen. Wij hopen dat u deze 
Vrede in uw hart heeft mogen ervaren. 
Heel graag willen wij iedereen die meege-
holpen heeft om dit alles mogelijk te maken 
van harte bedanken voor hun inzet en en-
thousiasme. Als Parochieteam hopen wij 
van harte: dat ons Verlangen naar betere 
tijden in onze harten mag uitgroeien tot de 
Hoop op een mooiere toekomst. Veel lieve 
groeten aan u allen!  

Het Parochieteam  

OKM 

Lieve Parochianen en donateurs! Iedereen 
die op wat voor manier een steentje bij 
heeft gedragen aan onze actie.... Heel erg 
bedankt! We hebben uiteindelijk 60 mooie 
kerstpakketten kunnen maken die bij onze 
trouwe ouderen zijn bezorgd die dit jaar 
niet op onze gezellige middag kunnen 

komen op 2de kerstdag. We kregen heel 
veel lieve en emotionele reacties vanuit de 
ouderen en dat komt mede door jullie, onze 
donateurs. 
We hopen het volgend jaar weer volgens 
oud recept te kunnen organiseren.Bekijkt u 
alstublieft voor een impressie van het pak-
ket en voor een overzicht van alle dona-
teurs het filmpje op de volgende pagina  
http://www.mariamagdalenawor-
mer.nl/okm-organisatie-kerst-middag/Hele 
lieve groeten en kerstknuffels van de Ou-
deren Kerst Middag Organisatie, 
Anne, Birgit, Koen, Fleur, Susanne, Kevin 
& Brenda 

BOUWPLAAT KERSTSTAL 

In de vorige PM stond een bouwplaat van 
een kerststal. Diverse kinderen zijn aan de 
slag gegaan. Zie hier het resultaat van één  
van de kerststalletjes. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Onlinevieringen 

Omdat wij u momenteel niets in de kerk 
kunnen aanbieden, verwijzen wij u naar de 
onlinevieringen van omliggende kerken. 
Wij hopen dat u hier houvast in kunt vin-
den.  
 
Eucharistie te volgen vanuit de H. Odulp-
hus in Assendelft: 
https://www.youtube.com/chan-
nel/UCvd_BPI2poDANw6ggDpIoKg/videos
?reload=9 
Vieringen te volgen van de St. Petrus Pa-
rochie in Krommenie: 
https://www.youtube.com/chan-
nel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w 
Vieringen te volgen van de Mattheuskerk in 
Zaandam: 
https://www.mattheuskerk.nl/foto-video/ 
Deze vieringen zijn op televisiescherm te 
zien als u daar Youtube op kunt ontvangen.  
 

Uiteraard kunt u op televisie ook de ndagse 
eucharistieviering via de KRO volgen.  
 
Via de Raad van Kerken Wormerland kun-
nen wij u ook onlinevieringen aanbieden 
via de volgende links: 
- De Wijngaard: 
https://www.youtube.com/chan-
nel/UCXBHIh9YE87J5fHbCT_3ofA 
- Doopsgezinde Vermaning 
https://www.youtube.com/chan-
nel/UCyOKK6pkuNmtDVTlzX_QUDw?pa-
ginaid=1068&code=404#4310 
- De Nieuwe Kerk (PKN) en de Dorpskerk 
in Jisp bieden geen vieringen aan via hun 
site. 
 
Wij hopen dat we snel in de gelegenheid 
zijn om de deuren weer te openen. 
Houd vol!  

Ellen Meijer 

https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=638c6795e4&e=872c384d62
https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=638c6795e4&e=872c384d62
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCvd_BPI2poDANw6ggDpIoKg%2Fvideos%3Freload%3D9&data=04%7C01%7C%7C151963149feb4cdec91a08d8b9610b2b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637463173753225308%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3s%2FJZAqwAYRtImp6TNJcWNBN6vCXL8uiSsZpf%2BRbZvw%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCvd_BPI2poDANw6ggDpIoKg%2Fvideos%3Freload%3D9&data=04%7C01%7C%7C151963149feb4cdec91a08d8b9610b2b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637463173753225308%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3s%2FJZAqwAYRtImp6TNJcWNBN6vCXL8uiSsZpf%2BRbZvw%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCvd_BPI2poDANw6ggDpIoKg%2Fvideos%3Freload%3D9&data=04%7C01%7C%7C151963149feb4cdec91a08d8b9610b2b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637463173753225308%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3s%2FJZAqwAYRtImp6TNJcWNBN6vCXL8uiSsZpf%2BRbZvw%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w&data=04%7C01%7C%7C151963149feb4cdec91a08d8b9610b2b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637463173753235267%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ji4lGz6T9KzkNXW3c5XxJ6wTiINQW6cBTrndRkqLCv0%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w&data=04%7C01%7C%7C151963149feb4cdec91a08d8b9610b2b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637463173753235267%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ji4lGz6T9KzkNXW3c5XxJ6wTiINQW6cBTrndRkqLCv0%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mattheuskerk.nl%2Ffoto-video%2F&data=04%7C01%7C%7C151963149feb4cdec91a08d8b9610b2b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637463173753235267%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MxADSd%2FjWqT%2FzHo7e1YOeOTXPrgE%2BKzDgZ4R0LIW2ko%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/channel/UCXBHIh9YE87J5fHbCT_3ofA
https://www.youtube.com/channel/UCXBHIh9YE87J5fHbCT_3ofA
https://www.youtube.com/channel/UCyOKK6pkuNmtDVTlzX_QUDw?paginaid=1068&code=404#4310
https://www.youtube.com/channel/UCyOKK6pkuNmtDVTlzX_QUDw?paginaid=1068&code=404#4310
https://www.youtube.com/channel/UCyOKK6pkuNmtDVTlzX_QUDw?paginaid=1068&code=404#4310
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D E  V O O R U I T Z I C H T E N  

Het weer gebruiken van het Achterschip 

Zoals al eerder is gemeld is het Achterschip 
als parochieel centrum van onze Maria 
Magdalena kerk door het ontbreken van 
ventilatie, en als kleinere ruimte, onge-
schikt voor verblijf zolang de coronacrisis 
duurt. En die tijd duurt al zo lang…  
De vele actieve werkgroepen die onze pa-
rochie rijk is met activiteiten die voor de cri-
sis daar plaatsvonden worden node gemist.  
 
Het parochieteam heeft al eerder gekeken 
welke aanpassingen nodig zijn om het ach-
terschip te voorzien van de vereiste venti-
latie om ook na de pandemie weer bruik-
baar te houden voor de verschillende paro-
chiële activiteiten.  
Voor aanpassing van het achterschip vol-
gens de huidige eisen én die in de komende 
tijd komen de kosten naar verwacht rond de 
€ 32.000, --.   
 
Vorige keer werd de vraag gesteld, wie kan 
en gaat dat opbrengen en is dat het over-
wegen waard? 
Onze kerkbalans kent al enkele jaren een 
tekort. De renovatie van het kerkdak is al 
een aanzienlijke uitgave in de post gebou-
wenonderhoud.  

Financieel gezien is er toch wel een pro-
bleem voor de broodnodige verbetering van 
het achterschip van onze kerk.  

CROWDFUNDING 

Op aangeven van een aantal parochianen 
is de mogelijkheid voorgesteld om voor de 
ventilatievoorziening van het achterschip 
een crowdfunding te starten.  
Het parochieteam vindt dit een goed idee 
en voor de vele werkgroepen een mogelijk-
heid om binnen afzienbare tijd weer actief 
te zijn in een goed geventileerd centrum.  
Het parochieteam zal hierover met het 
kerkbestuur en bisdom overleggen.  
Voordat wij succesvol kunnen starten met 
een crowdfunding willen wij graag ook Uw 
mening of ondersteuning van het plan ho-
ren.   
Dit kunt u doen via email aan: secreta-
ris@mariamagdalenawormer.nl  
Nog vóór de volgende PM hopen wij u over 
het resultaat en de initiatieven te informe-
ren. 
 

Namens het Parochieteam 
Martin van Druten
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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 

In deze moeilijke tijden, veroorzaakt door 
het C. virus, is de wop ploeg er toch in ge-
slaagd verschillende werkzaamheden tot 
volle tevredenheid uit te voeren. Het onder-
houden van de buitenterreinen vergt nogal 
wat aandacht. Zoals de begraafplaats. De 
looppaden en het netjes houden van de 
graven zijn een bijna wekelijkse zorg. De 
pleinen rondom de kerk vragen voortdu-
rende aandacht. Het reinigen van de voor-
zetramen en het schilderen van de boeide-
len is tot volle tevredenheid uitgevoerd. 
Binnen in de kerk zijn er veel klusjes ge-
daan, te veel om op te noemen, maar wel 

belangrijk dat het is gebeurd. Voorts zijn er 
de “stille” werkers zoals de administratie, 
de mensen in de drukkerij, de beheerders 
van de kollektegelden en niet te vergeten 
de dames die de koffie en thee verzorgen. 
Door het C-virus moet dat op verschillende 
tijdstippen gebeuren om te grote groeps-
vorming te voorkomen. Toch af en toe wel 
een lastige situatie maar het enthousiasme 
is er niet minder door geworden. Dank voor 
jullie nooit aflatende inzet.  

Namens de Wop, 
J. Braan 

 
 
 
 
 

R A A D  V A N  K E R K E N  W O R M E R L A N D  

Vespers in veertigdagentijd 

Ook in dit door de Corona zo bedreigde 
voorjaar willen de kerken in Wormer zich 
voorbereiden in de komende Veertigdagen-
tijd op het Paasfeest.  
De Vespers worden opgenomen in De Wijn-
gaard, het kerkgebouw van de Nederlands 
Gereformeerde Kerk en worden via een 
livestream uitgezonden. De link hiervoor 
vindt u op onze website, http://www.maria-
magdalenawormer.nl/. 
De meditaties volgen het boekje Zaadjes 
op weg naar Pasen 2021, Het boekje is te 
verkrijgen bij https://bernemedia.com/pro-
ject/zaadjes-op-weg-naar-pasen-2021/, 
uitgegeven door de Norbertijnen abdij van 
Berne.  
 
Zes woensdagavonden om 19.00 uur.   
De voorgangers zijn:  
17 februari  Gezamenlijke opening 
24 februari Bart Vijfvinkel 
3 maart  Ben de Boer 
10 maart Jannie Nijwening  
17 maart  Jos van Steen 
24 maart Cees Beumer 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.mariamagdalenawormer.nl/
http://www.mariamagdalenawormer.nl/
https://bernemedia.com/project/zaadjes-op-weg-naar-pasen-2021/
https://bernemedia.com/project/zaadjes-op-weg-naar-pasen-2021/
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D I A C O N I E  

Acties 

De afgelopen weken zijn er toch wel enkele acties geweest  
die een goed doel geholpen hebben. 

KOP OP 

In november jl. kon u weer kerstbomen be-
stellen voor het goede doel “Kop op”. Vele 
jaren verkopen wij kerstbomen en voor 
kerst 2020 zijn er weer 120 bomen besteld. 
Ook hebben meerdere mensen een spon-
sorboom besteld, zodat gezinnen, die zich 
geen boom konden veroorloven, alsnog 
een boom kregen. Door het kopen van een 
kerstboom kunnen in de grote vakantie ver-
schillende kinderen een week lang genie-
ten van sport en spel. Kortom, allemaal 
blijde gezichten, want de bomen waren su-
per mooi en wederom weinig uitval van 
naalden. Ook dit jaar (in november) zullen 
we weer een beroep op u doen. 

PROJECT THEA MOM 

Ook het project Thea Mom is niet helemaal 
vergeten. Tineke de Best en haar vriendin 
hebben heel veel (kerst)kaarten gemaakt 
en verkocht zodat we eind december een 
bedrag aan haar konden overmaken. Dit 
geld zal in het bijzonder gebruikt worden 
voor oogoperaties. De teller staat momen-
teel op € 850,00 en op € 1.000,00 kunnen 
ze een arts laten komen om 25 mensen een 
oogoperatie te kunnen laten ondergaan en 
de bijbehorende medicijnen te geven. 
 

 
 

Thea en Marie Joof wensen u een heel 
goed 2021 in goede gezondheid. Zij danken 
u natuurlijk voor de bijdrage die u het afge-
lopen jaar heeft gedaan.  
 
Het uitgavenplaatje van De Noodpot in 
2020: 
Voor € 21.000,00 aan voedsel vanwege co-
vid 19. 
Voor € 10.500,00 aan 225 oogoperaties en 
oogmedicatie. 
Voor € 5.200,00 aan 650 klamboes die voor 
€ 8,50 per stuk gemaakt konden worden. 
 
Ook is geld gebruikt voor medicijnen Brufut 
HC en apotheek kliniek Marie Joof, keuken 
Brufut HC voor voeding patiënten. Zo ook 
wat studiekosten (universiteit) voor 3 stu-
denten.  
 
Wij hopen het aankomend jaar weer actie 
te kunnen voeren met meer mensen in de 
kerk zodat we Thea meer kunnen steunen.  
Wilt u rechtstreeks doneren op de Noodpot  
dan kan dat. 
Reknr. NL20INGB 069 62 38 209 t.n.v. TTM 
Mom t.g.v. Noodpot Gambia. 
 

Ina van Kleef
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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 weten?  
Zit u zelf ergens mee bijv. over de vierin-
gen, 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 
 

De Pastoraatsgroep 
 

 
 
 

Bedankt! 

Blij verrast was ik voor de kerst om via de 
OKM een kerstpakket te ontvangen. Ont-
roerd ben ik door deze aandacht voor ons,  
ouderen in Wormer. 
 

Mevrouw A. Rem-Karsten  
Faunastraat 152 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bedankt! 

Zaterdagmiddag 19 december stonden er 2 
leuke jongedames aan mijn deur met een 
kerstpakket! Deze leuke actie had de kerst-
werkgroep bedacht als alternatief voor de 
kerstmiddag. Ontroerd was ik dat er zoveel 
moeite voor mij was gedaan! Heel erg be-
dankt. 

Mevrouw Butter 
 
 
 
 
 
 
 

Een woord van dank 

Aan de vrijwilligers van: 
-de OKM-groep die mij hebben verrast 
voor de Kerstdagen met hun geweldig 
pakket en het Ouderen Kerstmagazine wat 
ik van A tot Z heb gelezen. Fantastisch 
hoor. 
-Kookgroep ’t Klepeltje. Zij hebben hun 
gasten het afgelopen jaar diverse malen 
verrast, omdat zij niet aan tafel konden 
schuiven in het Achterschip. Voor de 
Kerstdagen werden ook wij door deze vrij-
willigers niet vergeten. Hartelijk dank da-
mes en heer voor jullie inzet.  
-de KBO. Omdat voor de leden de maan-
delijkse middagen niet door konden gaan 
bracht het bestuur ook 'n leuke attentie.   
Ik wens een ieder een gezond en corona-
vrij 2021 toe. Ik hoop van harte dat het 
vaccin het virus de kop indrukt en hoop 
dat wij elkaar eens dit jaar kunnen ont-
moeten. Ik heb mij niet vergeten gevoeld 
met zoveel lieve betrokken mensen om mij 
heen. 

Corry Blom 
 
 
 

  

PM rooster seizoen 2021/2022 

(48e – 49 jaargang) 

 Copydatum Looptijd 

   
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 - ? 
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I N  M E M O R I A M

 

THEO VAN PUTTEN 

Op 30 november is Theo van Putten over-
leden. Hij was 77 jaar. Hij was de oudste in 
een gezin met 8 kinderen. Direct na hun hu-
welijk kwamen Theo en Hilde in de Aris-
straat in Wormer wonen. Ze kregen er hun 
twee kinderen en hebben er jaren ge-
woond. En in de weekenden van het voor-
jaar tot en met vroege herfst waren ze op 
de boot bij het ZO-eiland in het Alkmaar-
dermeer. Heerlijke weekenden met het ge-
zin en zeilvrienden. En geregeld werden 
ook familie en vrienden uitgenodigd om een 
dagje mee te genieten. Ook de zomerva-
kanties werden doorgebracht op de boot.  
Zeilen was niet alleen zijn hobby, het zat in 
zijn bloed. Hij werd er blij van. Theo hoefde 
maar in de buurt van zijn zeilboot te komen 
– al lag die in de winter op het droge – en 
hij begon te fluiten.  
Theo was rustig, gezellig, vrolijk, behulp-
zaam en bescheiden. Actief achter de 
schermen. Hij was een echte familieman. 
Ook in de jaren dat hij met Hilde voor het 
werk in Sint Job in ’t Goor woonde,  kwamen 
de kinderen – inmiddels volwassen - gere-
geld een weekendje langs. 
Toen de kleinkinderen kwamen, woonden 
Theo en Hilde inmiddels weer in Wormer. 
Theo was trots op zijn zeven kleinkinderen 
en genoot van ze. Heerlijk vond hij het als 
ze mee gingen zeilen of met de Fuut voeren 
door het Wormer- en Jisperveld. Zelf was 
hij geen voetballer, maar geregeld stond hij 
bij WSV langs het veld als een van zijn 
kleinkinderen moest voetballen.  
Groot was het verdriet toen Hilde in 2019 
werd getroffen door een herseninfarct en 
met enorm veel liefde heeft hij voor haar 
gezorgd. Nog groter werd zijn verdriet toen 
duidelijk was dat hij niet meer voor haar 
kon zorgen, omdat hij zelf ziek werd. Akelig 
snel liet zijn gezondheid het afweten. Zijn 
overlijden kwam voor hem als verlossing, 
maar wat wordt hij gemist. Dat hij mag rus-
ten in vrede. 

Kirsten Vredevoort-Van Putten 
 

 

FRANS HEINE 

“Intens verdrietig zijn wij door het overlijden 
van mijn allerliefste humoristische en zorg-
zame man, onze fantastische vader, 
schoonvader en trotse opa”. Deze woorden 

schreven Els en de kinderen op 10 decem-
ber 2020 bovenaan de overlijdensaankon-
diging van hun geliefde Frans.  
Omringd door alle liefde en zorg overleed 
Frans op 76-jarige leeftijd in vz Guisveld. 
Vanwege een zware voortschrijdende Park-
inson, verbleef Frans daar de laatste 16 
maanden van zijn leven. Frans werd als 
jongste van het grote gezin van schoenma-
ker Heine geboren aan de Marktstraat, 
recht tegenover de OLVG-kerk. Hij ont-
moette zijn Els tijdens zijn studie, en zij 
trouwden in de Jozefkerk in Alkmaar. Sa-
men begonnen zij hun gezin boven zijn 
Apotheek aan de Zaanweg. Twee zonen 
Alexander en Stefan, werden geboren en 
later zorgden zij met Sindy en Rolien voor 
zijn trots van vijf kleinkinderen. Frans was 
een echt familiemens en hij kon intens ge-
nieten van elk moment dat zij met elkaar 
rond de tafel zaten. In zijn actieve leven 
was Frans de apotheker in Wormerveer. 
Geliefd en gewaardeerd bij allen die hem 
om raad en daad vroegen. Frans wist met 
een humoristische kwinkslag de harmonie 
en juiste koers voor ogen te houden. Hij 
vervulde met zijn talenten ook vele taken in 
kerk en samenleving. Het kerkbestuur van 
de OLVGeboorteparochie en de ernaast 
gelegen basisschool Toermalijn, de Rotary, 
Monumentenzorg en de Historische Vereni-
ging, De Vermaning en nog vele anderen, 
konden op Frans zijn inbreng rekenen. Hij 
was overal een gezien mens, mede door 
zijn vriendelijke karakter, zijn voorkomend-
heid, zijn belangstelling en zijn organisato-
rische kwaliteiten. Helaas openbaarde zich 
10 jaar geleden bij Frans een ernstige vorm 
van Parkinson. Heel verdrietig dat hij een 
voor een zijn taken moest neerleggen en 
afhankelijk werd van de zorg van zijn Els en 
anderen. Intens triest dat hij als apotheker 
zoveel medicijnen klaarmaakte voor ande-
ren en er nu geen afdoend medicijn was 
voor zijn eigen slopende ziekte. De laatste 
moeilijke maanden hebben zij samen toe-
geleefd naar zijn afscheid. Frans dankte 
hen en beloofde hen allemaal dat hij vanuit 
de hemel voor hen zou blijven zorgen. Van-
uit zijn grote geloof en liefde, vertrouwen 
wij Frans toe aan Gods eeuwige geborgen-
heid.  
Na zijn afscheid hebben we zijn lichaam be-
graven, dichtbij zijn grote broer Gerard, op 
de Noordsterweg in Wormerveer.  
Rust zacht Frans, in Gods Vrede. 
 

Ria Casalod
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ALIDA THERESIA BRANTJES-VAN BAARSEN 

Op de kortste dag van het jaar is Ali 
Brantjes, weduwe van Klaas Brantjes, na 
een mooie afscheidsdienst door haar kin-
deren naar het crematorium gebracht, want 
liggen onder de grond vond ze maar een 
eng idee.  
Ali werd geboren in de Z.O.-Beemster. Ze 
groeide op in een gezin met 10 kinderen. 
Het was een warm gezin met koeien op stal 
en altijd genoeg fruit in de boomgaard. In 
de zomervakantie hielp ze met het krenten 
van de druiven. Ook moesten er peren wor-
den geplukt. Later had ze verschillende 
baantjes. Eerst in de huishouding en 
daarna samen met haar zus Wil op het 
naaiatelier bij Sopar. Daar hebben zij een 
prachtige tijd gehad. Met veel plezier 
maakten ze bh’s en korsetten. 
Tijdens de stijldanslessen in Purmerend 
werd ze verliefd op Klaas. Na een verke-
ringstijd van 6 jaar ging ze bij Klaas in Wor-
mer wonen. Ze kochten een huis in de Ma-
riastraat, waar hun twee kinderen Guda en 
Nico werden geboren. Vele jaren later wa-
ren zij trotse opa en oma van twee kleinkin-
deren, waar zij graag op pasten. Dat de 
kleinkinderen Stefan en Dennis niets te kort 
zijn gekomen, bleek wel uit hun woorden 
van bewondering en  dankbaarheid. 
In 2003 overleed Klaas en moest Ali alleen 
verder. In 2006 verhuisde ze naar een mooi 
appartement dicht bij het centrum van Wor-
mer en kocht Nico het ouderlijk huis.  In het 
appartement heeft ze nog 14 jaar met veel 
plezier mogen wonen. 
Ali ging graag op pad. Meestal met de fiets. 
Tot en met haar 86ste kon je haar regelma-
tig tegenkomen in of rond het dorp. Ze was 
heel blij dat beide kleinzoons in Wormer 
een huis hadden gevonden en vol bewon-
dering heeft ze nog de nieuwbouwwoning 
van Stefan kunnen bewonderen. 
Helaas, die middag, ging het mis.  Ze brak 
haar bovenbeen, wat uiteindelijk het gevolg 
bleek te zijn van haar nierziekte van enkele 
jaren terug.  
Een moeilijke tijd brak aan, maar ook nu 
verbaasde ze de kinderen weer. Ze ver-
bleef vervolgens nog 2 weken in de hospice 
in de Middenbeemster met heel veel lieve 
mensen om zich heen. Van elk bezoek ge-
noot ze volop, maar uiteindelijk werd de 
pijn te erg en besloot ze dat het genoeg 
was. Het was goed zo… Dat ze samen met 
haar man Klaas en andere dierbaren mag 
rusten in vrede.  

Frans Hofstra 

 

LENY BRONKHORST-VAN DEN HEUVEL 

Op 30 december 2020 hebben we in onze 
Maria Magdalenakerk afscheid genomen 
van Leny Bronkhorst, die op 98-jarige leef-
tijd in het Guisveld overleed aan Covid 19. 
Leny was in 1922 geboren in ‘s Hertogen-
bosch. Tijdens haar jeugd en in de oorlogs-
jaren woonde zij op verschillende plaatsen 
in Brabant. 
In 1947 trouwde zij met Bertus Bronkhorst. 
Zij kregen 2 zoons en 2 dochters. Aanvan-
kelijk woonde het gezin in Gorinchem en la-
ter in Heerlen, waar Bertus werkte bij de 
Staatsmijnen. In 1995 kwamen Leny en 
Bertus vanuit Limburg naar Wormer. Zij 
woonden aan de Zaandammerstraat.  
In datzelfde jaar overleed hun oudste zoon 
Bert. Niets is zo moeilijk als het verliezen 
van een kind, ook als dat kind al lang geen 
kind meer is… 
Leny en Bertus hebben zich in Wormer he-
lemaal gesetteld. Zij waren zeer betrokken 
bij de parochie. Vaste deelnemers aan de 
gesprekken bij de koffie, aanvankelijk nog 
in de pastorie. Leny was jarenlang een 
trouw lid van het Caeciliakoor, tot de klim 
naar de koorzolder te bezwaarlijk werd.  
In 2000 overleed Bertus heel onverwacht 
en moest Leny alleen verder.  
In 2001 nam zij deel aan onze parochiereis 
naar Israël waar wij geweldige herinnerin-
gen aan hebben bewaard. Met het klimmen 
van de jaren werd Leny letterlijk steeds 
wankeler, waardoor het niet verantwoord 
meer was om alleen te blijven wonen en zij 
besloot om in een verzorgingshuis te gaan, 
al werd het huis in Wormer nog niet ver-
kocht. Wie weet zou ze nog terugkomen… 
Als het coronavirus er niet was geweest 
had ze wel 100 kunnen worden… Nu heeft 
ze met weinig mensen om zich heen haar 
laatste weken gesleten, tot vlak voor kerst-
mis de dood kwam. Op de voorlaatste dag 
van het jaar hebben we haar uitgevaren. 
Haar kinderen en kleinkinderen hebben 
haar lange leven herdacht met verhalen, 
zang en gedichten. Vanaf het koor zongen 
4 leden van het Caeciliakoor haar lieve-
lingslied; dat de dode leven mag en de 
steppe zal bloeien. Leny was een lieve, 
warme persoonlijkheid, een geweldige 
moeder en grootmoeder, een sterke vrouw 
naar lichaam en geest. God weet, is zij nu 
In Paradisum, net als haar zoon Bert en 
haar man Bertus.   

                          Pastor Jos van Steen 
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JAN MAK 

Op 15 april 1938 is Jan Mak geboren. Hij 
groeide op aan de Zaandammerstraat. Hij 
ging naar de Jozefschool en met meester 
Kamp als onderwijzer was het logisch dat 
er gevoetbald moest worden bij WSV. 
Jan was sportief en via het veldspel be-
landde hij onder de lat als keeper. Dat voet-
ballen heeft hij nog heel lang gedaan, later 
ging hij ook tennissen en biljarten bij de 
club (Verenigingsgebouw). 
Voor wat betreft de liefde had hij zijn oog 
laten vallen op El Demouge. Dat was toen 
nog niet wederzijds. In Zaandam bij een 
van de dansavonden in de Bont is de vonk 
overgeslagen. Ze trouwden en werden ou-
ders van vier dochters. 
Jan heeft altijd hard gewerkt voor het be-
drijf waar hij werkte, soms ook thuis tot laat 
in de avond met de koptelefoon op zijn 
hoofd zodat hij geen last had van de gelui-
den van zijn gezin. 
Hij was echt trots op zijn vier meiden. Als 
ze uit eten gingen en een restaurant binnen 
kwamen, werden ze vol bewondering aan-
gekeken. Met de vraag of ze allemaal bij 
hem hoorden, werd met een volmondig ‘ja’ 
beantwoord. 
Nadat de dochters hun bestemming hadden 
gevonden, kwamen er kleinkinderen en in-
middels een achterkleinzoon. 
Het leven bestaat niet alleen uit werk, dus 
op een gegeven moment was het genieten 
van de andere dingen. Er kwam meer tijd 
voor de kleinkinderen, de tuin, sporten, va-
kanties. Samen hebben ze mooie verre rei-
zen gemaakt buiten Europa. 
Helaas ook bij Jan werd langzaam zijn we-
reld kleiner. Alles verandert. De zorg voor 
Jan wordt te zwaar voor El en dan moet je 
loslaten en het aan anderen over laten. Dat 
valt niet mee. 17 Januari 2021 is na 82 jaar 
zijn leven geëindigd. 
Dan komt er een einde aan het samen-zijn. 
Je wilt degenen die een deel van je leven 
is niet missen, maar je gunt hem die je lief-
hebt zijn rust. Jan is aan zijn reis begon-
nen, naar de andere kant van het leven. 
 

                                Ellie Hoek-Nooij 

 

NIC THOMA 

Maandag 18 januari is Nic  Thoma overle-
den op 86-jarige leeftijd in het Hospice in 
Alkmaar. 
Nic werd geboren in Den Oever op Wierin-
gen. Zijn militaire dienst vervulde hij op De 

Kooij waar hij Wil van Amersfoort uit Den 
Helder leerde kennen. 
Zij trouwden elkaar in 1960. Het begin van 
een ruim 60 jaar durend huwelijk, dat ge-
lukkig op 2 februari van het vorig jaar, net 
voor de uitbraak van het coronavirus, nog 
groots gevierd is. Nic werkte bij Rijkswater-
staat en vanwege verhuizing van het werk 
verhuisde het gezin mee. In de loop van ja-
ren werden een zoon en een dochter in Den 
Helder geboren en ze verhuisden naar de 
nieuwbouwwijk Hoefplan in Alkmaar. Nic 
was sportief: voetbal en volleybal en ging 
graag naar AZ. Toen hij in Amsterdam 
moest werken kwamen ze in 1978 naar de 
nieuwe wijk Westerwatering.  
Ze waren betrokken bij de parochies waar 
ze woonden. Nic had vele hobby’s en lief-
hebberijen, hij speelde accordeon. En Nic 
hield zeker van netjes, dat gold voor hem 
zelf (koper poetsen in de kerk met over-
hemd en stropdas) tot aan zijn auto. Hij 
hield van gezelligheid en een praatje ma-
ken hoorde daar ook bij. Samen hadden Wil 
en Nic een groot sociaal netwerk.  
Op zijn 59e levensjaar kon hij met pensi-
oen. Een periode waarin ook de 5 kleinkin-
deren geboren werden. Ze genoten volop 
van hun opgroeiende nageslacht en onder-
namen veel met hen. Nic was een man die 
hield van tradities en van appeltaarten ma-
ken die dan weer werden uitgedeeld. Hoog-
tepunten voor opa en oma waren de vakan-
ties met het gezin. Van Preston Palace kon-
den ze eindeloos genieten wanneer ze za-
gen dat hun kleinkinderen genoten.  
In 2014 verhuisden ze naar een apparte-
ment in Wormer. Ze werden als trouwe 
kerkgangers zeer gemist in de Koog en 
voelden zich in Wormer ook weer thuis.  
Nic heeft heel wat operaties en behandelin-
gen ondergaan en doorstaan en steeds  
weer krabbelde hij op, geholpen en liefde-
vol verzorgd door zijn Wil. 
Wij gedenken onze vader en opa vol liefde, 
trots en respect. Wij zijn dankbaar voor alle 
kracht, humor en bovenal de liefde die wij 
van hem hebben gekregen. Wat blijft zijn de 
mooie herinneringen.’ 
Ook stond er op de rouwkaart ‘Altijd samen, 
nooit alleen, onafscheidelijk, altijd één .’ 
Toen zijn vrouw toch snel overleed eind ok-
tober kon hij niet alleen blijven. De laatste 
maanden vond hij in Alkmaar een goede 
plek en is op derde kerstdag zijn verjaardag 
nog gevierd. Net als bij Wil kon er maar een 
beperkte kring bij de uitvaart aanwezig zijn 
en onder een januarizon is zijn lichaam te 
ruste gelegd in het familiegraf op de be-
graafplaats in Wormer. 

Matthé Bruijns 
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Jaardiensten 

JAN BUTTER 

Op 25 januari was het een jaar geleden dat 
Jan Butter op de leeftijd van 86 jaar rustig 
is overleden. Jan was de oudste in het ge-
zin van negen kinderen Butter en ook hij 
werd melkboer. 
Toch had hij andere plannen.  
Hij had inmiddels via een avondopleiding 
zijn diploma zweminstructeur gehaald. 
Eerst gaf hij in de Watering les daarna 
werd hij gevraagd om badmeester te wor-
den in het nieuwe zwembad ’t Zwet in Wor-
mer. Dat heeft hij gedaan van 1974 tot 
1991. Vele kinderen - zeg maar half Wor-
mer - hebben door hem het zwemdiploma 
uitgereikt gekregen.  
Hij ging met vervroegd pensioen, maar hij 
verveelde zich nooit. 
Jan was WSV. Zijn inzet voor de club was 
zijn lust en zijn leven, hij is daarvoor be-
loond als erelid van WSV en werd benoemd 
tot ridder van Oranje Nassau voor al zijn 
anderen vrijwilligerswerk. 
In 1961 trouwden hij met Lenie Konijn en 
ze gingen aan de Dorpsstraat in Wormer 
wonen. Ze werden verblijd met 3 dochters, 
die terugkijken op een mooie jeugd. De fa-
milie werd uitgebreid met kleinkinderen en 
zelfs een achterkleinkind. Jan was daar su-
per trots op. De gezondheid van Lenie liet 
veel te wensen over. Jan deed er alles aan 
om het voor Lenie, maar ook voor zichzelf, 
dragelijk te maken. Zelfs verhuizen naar 
het Ventjagersplein hoorde daarbij. Na de 
dood van Lenie, brak voor Jan een moei-
lijke tijd aan. Langzaam ging hij achteruit. 
Toen bij hem kanker werd geconstateerd, 
wilde hij niet verder behandeld worden.  
Hij is nu weer verenigd met zijn vrouw Le-
nie. Dat ze samen moge rusten in vrede. 

JO HOEK-RANDSHUIZEN 

Ook voor Jo Hoek-Ranshuizen is het een 
jaar geleden dat ze op 2 februari is overle-
den. 
Het huwelijk met Jaap Hoek werd compleet 
met de komst van Rody. Ze mochten ook 
nog de trotse opa en oma worden van Tim 
en Anouk. 
Jo was actief betrokken bij veel dingen: de 
voetbal de Jozefschool, collectes lopen, 
Tafeltje-dekje-maaltijden rondbrengen en 
het rijrooster daarvan maken. 
Ze heeft zich ingezet voor onze parochie 
eerst samen met pastoor Tuin als lectrice 
en was betrokken bij het opstarten van de 

woorddienstgroep.  
Ze was ook fel. Als er iets niet naar haar 
zin was kon ze toch heel scherp uithalen, 
dat had ze zelf ook wel door. 
Jo was altijd samen met haar zus Agaath. 
Het was een moeilijke tijd voor Jo na het 
verongelukken van Agaath.  
Ze was taai. Toen bleek dat ze last had van 
een lekkende hartklep volgde een zware 
operatie, ze kreeg een nieuwe hartklep. Ja-
ren later was de klep aan vervanging toe 
en daar herstelde ze ook weer van. 
Vanuit de Haanstraat volgde een verhui-
zing naar het Torenplein waar Jaap en Jo 
samen nog mooie jaren hebben gehad. Na 
het overlijden van Jaap heeft ze nog volop 
genoten van alles wat mogelijk was. 
Jammer, Jo moest vanwege haar zwakker 
wordende hart de laatste jaren rustig leren 
leven, dat viel wel eens niet mee. 
En dan op 2 februari 2020 is het ineens af-
gelopen. Dat ze samen met Jaap mag rus-
ten in Vrede. 

BEN AL 

Een jaar geleden is Ben Al op 17 februari 
onverwacht overleden. Ben werd op 31 mei 
1938 aan de Dorpsstaat geboren. 
Het leven van Ben speelde zich vooral af 
tussen Dorpsstaat 150 en 162, in verschil-
lende huizen heeft hij altijd in dezelfde 
buurt gewoond. Ben was een man met 
lange, hechte vriendschappen.  
Hij leerde Ina Kee kennen, met wie hij later 
trouwde. Het werd het begin van een le-
venslang samenzijn. Ben en Ina werden 
ouders van Elma, Agnes en Marco. 
Met zijn aanwezigheid, met zijn liefde en 
zorg heeft hij de wereld mooier en rijker ge-
maakt voor zijn gezin. 
Een andere levenslange vriendschap, was 
die met de familie Ammeraal. Ben ging bij 
de firma Ammeraal werken en heeft mee-
geholpen aan de opbouw en uitbouw van 
het bedrijf. Ook toen hij niet meer kon wer-
ken, bleef de vriendschap.  
Enkele keren zijn hij en Ina naar Australië 
gereisd om de familie aldaar te bezoeken.  
Op zaterdag 22 februari was de uitvaart-
plechtigheid van Albertus (Ben) Al Bij de 
uitvaartplechtigheid is de parabel van de 
talenten gelezen, omdat Ben in zijn leven 
met zijn talenten heeft gewerkt, zijn kansen 

heeft benut. Moge hij rusten in vrede.
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TINY MEIJER-ETTEMA 

Vorig jaar kregen we bericht uit Finster-
wolde dat op de mooie datum van 22-02-
2020 Tiny Meijer-Ettema in alle rust is 
overleden. 
Vanuit de Maria Magdalena Kerk hebben 
we afscheid van haar genomen. 
We herinneren ons haar als een trouwe pa-
rochiaan die zich hier thuis voelde. 
We denken ook aan haar zorgzaamheid en 
inzet, haar optimisme, de zorg en liefde 
voor haar man Bauke en zoon Sander. 
Voor Bauke heeft ze alles gedaan wat mo-
gelijk was tijdens zijn ziekte, om zijn leven 
zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Met een enorme inzet van Tiny is het gelukt 
heel lang samen te blijven. 
Na het overlijden van haar man Bauke in 
2015 was Tiny op na al die jaren zorg. Het 
ging niet meer. Ze werd vergeetachtig en 
na een val volgde een verblijf van drie we-
ken ziekenhuis. Daarna heeft haar zoon 
haar in huis genomen. 
Na een paar weken was er in Winschoten 
een plek voor haar in het verzorgingshuis. 
Dat was wel even wennen, maar ze kon het 
prima met de verzorging overweg. 
Zo heeft Tiny nog volop kunnen genieten 
van Sander, schoondochter Sylvia, klein-
dochter Rosanna en achterkleinzoon Je-
remy die dol was op oma Tiny. 
Omgekeerd waren ze dankbaar dat ze haar 
hebben mogen begeleiden in haar laatste 
levensdagen. 
Het 88ste levensjaar van Tiny was bijna af-
gelopen, dan mag je terugkijken op een 
voltooid leven dat is afgerond. Bauke en 
Tiny rusten in Vrede 

WALLI PRANGER-STORCK 

“Degene die ik liefheb verlaat ik, om Jos 
die ik liefhad terug te vinden”. Op Schrik-
keldag 29 februari 2020, na het ontvangen 
van het Sacrament van de zieken en om-
ringd door haar dierbaren, overleed Walli 
Pranger-Storck. Een lieve moeder en oma, 
die 86 jaar mocht worden.  
Moeder was hartelijk en stond altijd voor 
hen klaar. In goede en in slechte tijden was 
en bleef zij de lieve zorgzame en gezellige 
moeder. Ze kon genieten van de kleine din-
gen van ‘t leven. Al dansend, zingend en  
 
 
 
 

 
 
fietsend ging zij haar gezin voor. Zij kun-
nen terugkijken op een onbezorgde jeugd 
in een kinderrijke buurt in Zaandam. 
Walli bakte graag en goed, was zelf stapel-
dol op chocolade. De altijd aanwezige cake 
en gevulde koektrommel wordt met een 
glimlach opgeroepen en waarschijnlijk nog 
steeds gemist. 
Altijd vrolijk totdat 10 jaar geleden Alzhei-
mer bezit van haar gedachten nam en zij 
haar onmacht moest erkennen. Zware tij-
den voor haar en haar man Jos. In 2015 
verhuisden zij samen naar het Ventjagers-
plein. Een jaar later werd Walli op de ge-
sloten afdeling opgenomen. In september 
2018 overleed haar man Jos. Walli vergat 
veel in haar bestaan, maar haar liefde voor 
haar Jos vergat zij nooit. De laatste weken 
hebben haar kinderen moeder tot het einde 
van haar leven met liefde omringd. Dat ze 
samen in de eeuwigheid mogen rusten in 
Vrede. 

ANNIE HUIJGEN-KUIJPER 

Het was 7 maart 2020 toen Annie kwam te 
overlijden, een half jaar na het overlijden 
van haar man Ber Huijgen met wie ze vanaf 
1959 was getrouwd  
Twee dochters en een zoon werden gebo-
ren. Ze was geen knuffelmoeder, dat had 
ze nooit geleerd, maar ze was wel een ont-
zettend lieve moeder. Het gezin kwam op 
de eerste plaats en ze had een groot hart.' 
Die bereidheid om te helpen was er ook 
toen er een schoonzus overleed en er ge-
holpen moest worden in dat gezin. 
Voor de kinderen werd alles gedaan. Vrien-
den waren altijd welkom. Haar man Ber 
was sociaal uitermate actief. Hij kon dit al-
lemaal doen omdat Annie daarin naast hem 
stond. Samen genieten van de kleinkin-
deren, achterkleinkinderen, ze pasten op 
en ondernamen veel met hen.  
Vier jaar geleden kreeg ze kanker in haar 
gezicht, een grote verminkende operatie 
was het gevolg, maar ze kwam er door-
heen. Ze accepteerde de situatie en ging 
verder. Haar man had steeds meer zorg 
nodig, Annie zorgde voor hem tot aan het 
einde. Zelf had ze al nieuwe plannen om 
nog een reisje te maken die zomer.  
Plotseling kwam deze sterke vrouw aan 
haar einde. Dat ze samen mogen rusten in 
Vrede.                             Ellie Hoek-Nooij 
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Maart 

Zondag 7 maart   10.00u   Pianospel Serge 
3de zondag van de 40-dagen tijd 
 
 
Dienst onder leiding van een parochiaan 
Voorganger: Paul Kramer 
 
Deurcollecte 

Jaardienst Annie Huijgen-Kuiper 
Ber Huijgen 
Dick Bakker en Aad 
Jan Plas en Josefine Plas 
Jan Blom 
Ouders Willems, ouders Martens 
Helena Koelemeijer-Ostheimer 
Cas van ’t Hoff 
Gerhard Holtman 
Jeanne Videler-van der Bijl 
Kees Al 
Anne-Marie Straman-Bank 

Woensdag 10 maart   19.00 uur 
Vastenvespers 

 

Zondag 14 maart   10.00u   Pianospel Serge 
4de zondag van de 40-dagen tijd 
 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor M. Bruijns  
 
 
Deurcollecte 

Herman Meijer  
Bert de Leeuw 
Ouders Neeft-Westra en Wim 
Ouders Bentvelzen-Mijne 
Netty Sjouw-Peters 
Zita Bentvelzen-Dopstra 
Kees Bentvelzen 
Hans Beenen 
Theo Hooft 

Woensdag 17 maart   19.00 uur 
Vastenvespers 

 

Zondag 21 maart   10.00 uur   Orgelspel Piet 
5de zondag van de 40-dagen tijd 
 
Dienst onder leiding van een parochiaan 
Voorganger: Kiki Kint 
 
Deurcollecte 

Dick Rozemeijer 
Jaap en Carla de Vos 
Noby Warbout-Willems  
Jaap Zijp, Annie Zijp-Graas 
Steun voor het gezin 

 

Woensdag 24 maart    19.00 uur 
Vastenvespers 

 

Zondag 28 maart   10.00 uur   Orgelspel Piet 
Palmzondag 
 
Eucharistieviering 
Voorganger: kapelaan N. Kerssens 
 
Deurcollecte 

Nico Witteveen 
Overleden familie Witteveen-Schavemaker 
Ria Meijer-Zuidinga 
Margaretha Leliveld 
Piet Heijne en overleden familieleden 
Piet Sombroek 
Toon Vermeulen 
Cees Vermeulen 

Helaas nog geen diensten in Torenerf.  

 
Vanwege het hoge aantal besmettingen en de risicovolle varianten zal met pijn in het 
hart onze Maria Magdalenakerk vooralsnog tot en met 6 maart gesloten blijven voor 
zondagse vieringen. 
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De kerk is gesloten tot en met 6 maart a.s. Vanaf die datum worden 
onder voorbehoud de roosters weer ingevuld.  
 
 

Datum Kosters Lezers en lezeressen  Koffie-schen-
kers 

Zo 7 mrt C van Vliet    642 5539 Ellie Hoek   

Zo 14 mrt G. Konijn    642 6212 Ton van Overbeek   

Zo 21 mrt K. Bank    06-52408011 Rob Berkhout   

Zo 28 mrt P. van Diepen    642 1282 Frans Hofstra   
 

Kosters: bij verhindering graag onderling ruilen. Coördinatie: Paul Kramer (6427234) 
Lezers en lezeressen: Bij verhinderding graag onderling ruilen en doorgeven aan Gerard Comman-

deur (6425356). Coördinatie: Ria de Metter-Zuijderwijk, ham.de.metter@quicknet.com
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkwerk(st)ers 
 

 
Groep A: Do. 11 maart 13.30 uur 
Corrie Schavemaker 
Henny van Druten 
Tiny van Vliet 
Cor Bijvoet  
Jaap Conijn  
Tineke Schuitemaker  
Ina van Kleef 
 
Groep B: Do. 11 maart 13.30 uur 
Frans Dijkstra 
Hetty Dijkstra 
Suze Korver 
Erica Feenstra 
Jaap Braan 
Dea Schoenmaker 
Ton Oudejans 
 
 

Groep C: Do. 11 maart 13.30 uur 
Piet van Diepen 
Hannie Kuiper 
Tiny van Diepen 
Lies Graas 
Henk Floore 
Ton Klos 
Jacintha Rossenaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:ham.de.metter@quicknet.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@quicknet.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 
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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 

 


