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Moederdag 

 

Op zondag 9 mei vieren we 

Moederdag. Dit jaar kunnen we dat 

wel vieren, weliswaar met een 

klein aantal in de kerk, maar toch.  

 

 

De tekstgroep van die dag heeft dit thema aangegrepen om de liturgie aan te 

laten sluiten op krachtige vrouwen uit de bijbel, ongeacht of ze moeder zijn of 

niet. Mw. Ellie Hoek zal voorgaan en helder en duidelijk het licht laten schijnen 

op de zogeheten POWERVROUWEN van die tijd! 

Meldt u zich bijtijds aan? 

Tot zondag  

 



 

 

 

Oecumenische viering 

 

Helaas zijn er nog steeds geen 

gezamenlijke oecumenische 

vieringen mogelijk.Gelukkig hebben 

we wel de mogelijkheid om de 

oecumenische vieringen online te 

zetten.   
 

 

Op 9 mei wordt een oecumenische viering opgenomen in de Wijngaard. Deze 

viering staat in het teken van Moederdag met een hoofdrol voor Maria, de 

moeder van Jezus. 

  

U kunt de viering om 10.00 u live volgen via onderstaande link 

https://www.youtube.com/channel/UCXBHIh9YE87J5fHbCT_3ofA 

of terugzien via de site van de Maria Magdalenakerk, onder tabblad Raad van 

Kerken Wormerland/vieringen, de eerste link na De Wijngaard. Wij wensen u 

veel kijkplezier. 

 

De Raad van Kerken Wormerland 

   

 

 

Komt u op zondag naar de Kerk? 

 

Dan kunt u een plekje RESERVEREN via de rode button op de site van onze 

parochie. 

Hierbij de instructies:  

•  Klik op deze link http://www.mariamagdalenawormer.nl/ en vervolgens 

op de rode button. 

https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=11afba7772&e=63bdbef62f
https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=ba797831a7&e=63bdbef62f


 

•  Kies de viering door rechts in het blokje op het pijltje naar beneden 

te  klikken. 

•  Vul uw gegevens in en met hoeveel personen u komt. 

•  Controleer uw e-mailadres. 

•  Vink de vakjes aan bij gezondheidsverklaring en toestemming. 

•  Als laatste klikt u op de rode knop: versturen. 

Let op dat u een bevestiging krijgt van uw reservering! Anders is er wat mis 

gegaan en staat u niet op de lijst. 

Reserveren via de computer kan tot zaterdag 17:00 uur. 

N.B. Soms komt er een blokje met foto’s in beeld. Dit is om te controleren dat 

uw aanmelding niet van een robot afkomstig in. Beantwoord de vraag die er 

boven staat door de gewenste blokjes aan te klikken. Daarna ontvangt u de 

bevestiging. Mocht het toch niet lukken, dan kunt u op vrijdagmiddag tussen 

14-15 u telefonisch reserveren bij mw. Joke Weenink. Haar telefoonnummer 

vindt u in de PM in het colofon. 

Bent u plots verhinderd? Meldt u zich dan via dezelfde manier op de site 

af. Dan kan een ander voor u in de plaats naar de kerk. 

Vergeten te reserveren? 

Wij kijken graag of er nog plaats is. Als er nog plaats is, noteren wij uw 

gegevens op de registratielijst en kunt u de viering bijwonen. 

Als u zonder reservering naar de kerk komt, verzoeken wij u te accepteren dat 

er misschien geen plaats meer is. Het is voor de gastvrouw/heer heel vervelend 

om aan parochianen te moeten mededelen dat het maximale aantal al bereikt 

is. Een discussie bij de entree van de kerk hierover maakt het nog vervelender, 

voor uzelf, maar vooral ook voor de gastvrouw/heer. 

 

Dank voor uw begrip en medewerking.  

 

 



 

Liturgieplanning 

De planning van de vieringen kunt u 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  

  

   

 
 
 
 
 

https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=e2e6b70fc0&e=63bdbef62f
https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=8dab7a6768&e=63bdbef62f
https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=5d6004c18c&e=63bdbef62f&c=49008f96ed
mailto:secretaris@mariamagdalenawormer.nl
https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=dc3385670a&e=63bdbef62f

