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7 Maart a.s. gaan de deuren weer open!
Beste Parochianen

In het laatste Parochieteam-overleg hebben we besloten om vanaf 7 maart de
kerk te heropenen en kunt u de viering van 10.00 u bijwonen.
Hoewel de RIVM-cijfers niet direct hoopvol stemmen, menen wij toch dat we de
kerk moeten openen. Hiermee varen we mee op de koers van de overheid,
waar gekozen wordt voor een ‘ingecalculeerd risico’.
Het voelt dubbel voor ons, wij voelen ons verantwoordelijk voor de veiligheid en
gezondheid van onze parochianen, maar snappen ook de hang naar de
zondagse viering; en de ontmoeting na de viering, ook al is dat maar zo
vluchtig.
Hopende dat er inmiddels veel parochianen zullen zijn ingeënt (en daardoor
beter weerbaar tegen het virus) onderstrepen we met de heropening het belang

van saamhorigheid, betrokkenheid en onderlinge verbondenheid in onze
parochie.

Veiligheidsmaatregelen
Uiteraard blijven wij de veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Dat betekent
nog steeds:
-vooraf registreren via de website of telefonisch;
-maximaal 30 parochianen in de kerk;
-handen desinfecteren bij binnenkomst;
-1,5 m afstand, zowel binnen als buiten de kerk
-mondkapjes op bij entree van het kerkgebouw en deze ophouden tot u op uw
plaats zit;
-niet hardop meezingen met de solisten;
-na afloop van de viering uw mondkapje weer opdoen, voordat u opstaat en de
kerk verlaat.

Wij doen een beroep op u om de eigen verantwoordelijkheid niet uit het oog te
verliezen: voelt u zich niet fit, blijft u dan thuis. Hartelijk dank voor uw
medewerking.

Verwarming in de kerk
Met de sluiting van de kerk in de afgelopen periode hebben we hopelijk de
ergste koudeperiode achter de rug. Dit betekent echter niet dat het vanaf
nu aangenaam warm in de kerk zal zijn. De ventilatie is nog niet op orde,
de kerkdeuren blijven daarom op een kier staan om een goede
luchtcirculatie te waarborgen. Het kan dus behoorlijk fris zijn.
Neem gerust een extra omslagdoek of fleecedeken mee.

Wij wensen u alle goeds en hopen u op 7 maart te kunnen begroeten.
Het Parochieteam
Ellen Meijer

Palmpasen
Op zondag 28 maart is het Palmzondag. We zijn gewend om de dagen ervoor
een Palmpasenstok te versieren in het Achterschip en op zondag de verhalen
te horen in de viering. Dit jaar zal dat anders gaan.

We maken doe-het-zelf-pakketten om thuis de Palmpasenstok mooi te
versieren. Daarbij komt er uitleg en natuurlijk een haantje. Het verhaal van de
Goede week zullen we ook bijvoegen.

Om te weten hoeveel pakketten we kunnen maken, willen we graag weten
hoeveel kinderen er stokken willen versieren.
Daarvoor kunt u zich opgeven met een mailtje naar het
emailadres gezinsvieringwormer@gmail.com.
Zet daarin hoeveel pakketten er nodig zijn, of u nog een
stok in huis heeft en graag het huisadres i.v.m. het komen
brengen van het pakket. Opgeven kan vanaf nu tot en met
14 maart.

Op deze manier hopen we toch de gedachte en vrolijkheid
van Palmpasen met elkaar te kunnen delen.

De werkgroep gezinsviering

Vastenactie 2021 !!
Soep voor een klamboe!

In het kader van de landelijke Vastenactie steunt onze parochie dit jaar Thea

Mom in Gambia. Zij heeft aangegeven dat er een grote behoefte is aan
Klamboes in de strijd tegen Malaria. Het grootste aantal slachtoffers van deze
ziekte valt in de leeftijd van 0 tot 5 jaar. Nr 1 op de lijst van preventieve
maatregelen is de klamboe. Met één grote klamboe help je 5 kinderen om geen
malaria op te lopen.
De klamboes worden ter plekke genaaid door plaatselijke kleermakers. Zij
kunnen zo weer de rijst verdienen voor de families. Op deze manier snijdt het
mes aan twee kanten!
Dit jaar is het niet mogelijk om, in het kader van de Vastenactie, de jaarlijkse
“sobere maaltijd” te organiseren. Om toch de Vastenactie te steunen
organiseren wij een SOEP-ACTIE!
U bestelt een lekkere vers gemaakte soep, wij brengen die bij u thuis en de
opbrengst komt ten goede aan de Vasten/klamboe-actie Meer hierover vindt u
in een volgende nieuwsbrief of in een pamflet in uw brievenbus.
Houd dus uw mail en brievenbus de komende tijd in de gaten!

Liturgieplanning
Zodra de planning bekend is kunt u die hier lezen.

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

