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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  30 juni – 1 september 2021 uiterlijk 20 juni 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  

Met Zaans en gebarentaal kom je overal 

Wanneer we naar het buitenland gaan, zijn 
we in staat om ons redelijk verstaanbaar te 
maken. Met wat Zaans, gebarentaal en 
Google Translate, kom je een heel eind.  
 
Taal is heel bijzonder: de taal om je uit te 
drukken, de taal om dingen een naam te 
geven. Taal heb je nodig om je verstaan-
baar te maken. Taal kan leiden tot begrip 
en onbegrip; het lukt niet altijd om de goede 
woorden te gebruiken, of om elkaar te kun-
nen (of willen) verstaan.  
Soms kan taal gebruikt worden om verschil-
len te vergroten: men wil elkaar niet ver-
staan.  
 
In de Bijbel kennen we twee verhalen met 
taal, verhalen met begrip en onbegrip. De 
spraakverwarring bij de bouw van de Toren 
van Babel leidde tot onbegrip: men kon el-
kaar niet meer verstaan en begrijpen.  
Het talenwonder op Pinksteren leidde tot 
begrip en eenheid.  
 
Op Eerste Pinksterdag heeft de lector altijd 
de uitdaging om de namen van al die volken 
goed uit te spreken: “Parten, Meden en Ela-
mieten…” 
Wie zijn al deze mensen uit de verschil-
lende volken die genoemd worden? 
Het zijn waarschijnlijk de Joden uit de dias-
pora: de Joden die niet in Israël wonen, 
maar erbuiten, bijvoorbeeld omdat hun 
voorouders naar die landen zijn gedepor-
teerd, of omdat zij er vrijwillig zijn gaan wo-
nen. Zij zijn in Jeruzalem voor het vieren 
van het Wekenfeest, een dankfeest voor de 
eerste vruchten van de oogst. Het is een 
van de feesten waarop de gelovige Joden 
het heiligdom van Jeruzalem pelgrimeren.  
 
Wie zijn al die mensen die genoemd wor-
den en waar komen zij vandaan? 
De schrijver van de Handelingen van Apos-
telen noemt verschillende volken, waarvan 
de meesten in volgorde van oost naar west 
worden genoemd.  
Allereerst de Parten, zij wonen ten zuiden 
van de Kaspische zee. Het land van de Me-
den is onder dat van de Parten, het land 
van de Elamieten is daar weer onder bij de 
Perzische golf. Het land van deze drie vol-
ken is nu ongeveer het gebied van Iran.  

De bewoners van Mesopotamië wonen in 
het huidige Irak. De bewoners van Judea 
zijn de inwoners van Jeruzalem en Pales-
tina.  
Kappadocië, Pontus, Asia, Frygië en Pam-
filië, zijn provincies in het huidige Turkije.  
Egypte: in Alexandrië woonden veel Joden, 
hetzelfde geldt voor het gebied van Libië bij 
Cyrene. De Romeinen die hier verblijven, 
ook in Rome woonden veel Joden, ze wa-
ren uit Rome naar Jeruzalem gekomen voor 
het feest. Het kan ook zijn dat hiermee de 
Romeinen worden bedoeld die in Jeruza-
lem wonen. Met Joden zowel als proselie-
ten worden bedoeld: Joods ben je vanaf je 
geboorte, de proselieten zijn diegenen die 
op latere leeftijd Joods zijn geworden. Ten-
slotte worden de Kretenzen, de bewoners 
van het eiland Kreta en de Arabieren ge-
noemd.  
 
Al deze mensen, met hun verschillende ta-
len en dialecten, zijn in staat om de horen 
wat de begeesterde apostelen zeggen. 
Daarmee is het Pinksterfeest een feest van 
verstaanbaarheid, van elkaar kunnen en 
willen verstaan. Het is een feest van elkaar 
willen begrijpen, zonder dat je dezelfde 
woorden gebruikt.  
 
In een wereld waarin communicatie steeds 
korter en sneller wordt, kunnen we soms 
wat van die geestkracht gebruiken om el-
kaar met wat Zaans en gebarentaal te be-
grijpen. Met Pinksteren kijken we met hoop 
en verlangen uit naar de komst van de 
Geest van Wijsheid, Raad en Liefde om el-
kaar te blijven verstaan.  
 
Alvast een zalig Pinksteren! 
 

Kapelaan Nico Kerssens 
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Hemelvaart 

Eindelijk was het dan zover,  
Gods tijd brak voor Hem aan 
Jezus zou in een ogenblik 
terug naar Zijn Vader gaan. 
 
Hij zei tegen Zijn discipelen:  
door de Geest die komen zal,  
zul je Mijn getuigen zijn 
in Jeruzalem en overal! 
 
En toen Hij dit gezegd had, 
verdween Hij in een wolk, 
en werd onttrokken aan de ogen 
van zijn eigen heilig volk 
 
Twee engelen die vroegen hen: 
waarom kijkt U naar Uw heer,  
deze Jezus die ten Hemel voer,  
komt op dezelfde wijze weer!  
 
Els Hengstman-van Olst 

Pinksterfeest 

Heer, zie ons hier in wachttijd,  
vierend in onze kamers, 
hoor hoe we zingen 
en bidden bij een scherm, 
de één beluistert ’s morgens,  
de ander in de middag, 
ook in de nacht en avond 
bezielt U onze stem. 
 
Wat zijn we sterk verbonden, 
juist in Coronatijd, 
gezegend heengezonden 
als licht in donkerheid. 
Ziet U ons licht wel schijnen, 
stralen we door de week? 
Dan viert U ook in deze tijd 
in ons het Pinksterfeest.  
 
Coby Poelman-Duisterwinkel 

 

K E R K E N P A D  

Nog even geduld 

Verlangend kijken we uit naar dat er weer 
meer kan in ons leven. De vaccinaties ge-
ven hoop dat er bescherming is tegen het 
covidvirus, maar berichten uit het buiten-
land met nieuwe varianten van het virus ge-
ven zorg. We kunnen nog steeds niets plan-
nen. In vroegere jaren werd u in dit nummer 
van het parochieblad uitgenodigd om mee 

te gaan op Kerkenpad en Bedevaart. Er zijn 
volop ideeën maar zonder dat er een natje 
en een droogje geregeld kan worden kun-
nen we niet op stap. Dus ook hier geldt: nog 
even geduld. In het zomernummer hopen 
we meer te kunnen melden.  
 

Ko Schuurmans en Matthé Bruijns
 
 
 

 

V A S T E N A C T I E  

Boekenmarkt 2021 

Net als voorgaande jaren willen we ook dit 
jaar weer een Boekenmarkt organiseren, 
alleen de datum is nog niet bekend, i.v.m. 
de coronamaatregelen. De opbrengst is na-
tuurlijk weer voor de Vastenactie. Wij zijn 
nog op zoek naar romans, detectives, lite-
ratuur, streekromans en biografieën. Kin-
derboeken, natuurboeken, kunstboeken en 
hobbyboeken hebben we voldoende op 
voorraad. Ook puzzels zijn welkom. 
De laatste tijd krijgen wij ook LP’s voor de 

verkoop aangeboden. Daar is zeker vraag 
naar, dus als u de zolder opruimt en u vindt 
nog LP’s dan kunt u deze altijd bij de kerk 
inleveren. U kunt op donderdagochtend 
tussen 09:00 uur en 11:30 uur altijd uw 
LP’s, puzzels en boeken afgeven in de pas-
torie. Ook kunnen wij in Zaanstad e.e.a. bij 
u thuis ophalen als dat nodig mocht zijn.  
 

Ton de Kleijn  06 303 54 504 
Marco Mollee  06 516 22 006
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D O O R  D E  P A U S  U I T G E R O E P E N  

Een jaar van St. Jozef 

Dit jaar is door de paus uitgeroepen tot een 
jaar van St. Jozef. Nu weten we vanuit de 
bijbel niet zoveel over hem. Hij draagt de 
naam van één van de 12 zonen van aarts-
vader Jakob. Jozef was de dromer, niet de 
slaapkop, maar een droomuitlegger. Toen 
hij door zijn broers als slaaf was verkocht 
wist hij de dromen van de vette en magere 
koeien van de farao te duiden als jaren van 
overvloed en schaarste en bracht het tot 
onderkoning van Egypte. Ook Jozef de ver-
loofde van Maria is een dromer. In een 
droom gewaarschuwd gaat hij met Maria en 
Jezus op de vlucht naar Egypte en vindt 
daar veiligheid net als zijn naamgenoot 
lang geleden. De heil ige Jozef had een de-
cennium geleden het tijdens de huizencri-
sis maar druk. Wanneer jij je huis wilde ver-
kopen moest je een Jozefbeeldje begraven, 
dat zou de verkoop bevorderen. Nu zouden 
vele mensen die beeldjes willen opgraven, 
huizen zijn immers onbetaalbaar gewor-
den. 
 
In het boekje ‘bidden in onzekere tijden’ dat 
in een aantal kerken aan het begin van dit 
jaar gratis beschikbaar is gesteld staat het 
volgende: 
Sint Jozef die slaapt. 
Paus Franciscus heeft nooit onder stoelen 
of banken gestoken zijn speciale band met 
de slapende Jozef. Want die zorgt ervoor 
dat de paus vredig slaapt, ondanks alle ver-
antwoordelijkheid. Er is een foto van zijn 
werkkamer met daarop een Madonna nog 
in cadeauverpakking, een gipsen beeldje 
van Sint Jozef en een slapende Jozef daar-
naast. Alle topstukken van de kunst zijn 
binnen handbereik voor paus Franciscus, 
maar hij kiest voor Sint Jozef. Dat hoort wel 
bij zijn leven, want die slapende Jozef had 
hij ook al op zijn kantoor in Buenos Aires. 
En de paus doet ook iets met die figuur van 

Jozef, hij schrijft zijn zorgen op een briefje 
en legt die onder het beeld van de slapende 
Jozef. Dan gaat hij slapen en vertrouwt op 
die voorbeeldige dienaar. Zijn vertrouwen 
is zo groot dat de paus een speciaal Jozef-
jaar heeft afgekondigd. Daarmee wil  hij Jo-
zef als voorbeeld tonen aan kerk en wereld. 
Ook al is er geen woord van hem opgete-
kend, paus Franciscus toont hem aan ons 
allemaal, vanwege zijn heiligheid zonder op 
te vallen. In een speciaal schrijven worden 
een aantal waarden aan deze Jozef toege-
schreven:  
-Zijn dienstbaarheid als vader 
-Zijn bescheidenheid en kwetsbaarheid 
-Zijn gehoorzaamheid en luisterbereidheid 
bij de droom om te vluchten en later ook 
weer terug te komen 
-Zijn moed om er te zijn als vader als dat 
niet vanzelfsprekend is 
-Zijn bereidheid om zorgen en lasten in 
stilte te aanvaarden, ook als het koud op je 
dak valt. 
 
Gebed tot Jozef 
De Allerhoogste heeft u veel gunsten bewe-
zen. 
De engel van de Heer verscheen in uw dro-
men terwijl u sliep, om u te waarschuwen 
en te begeleiden in uw zorg voor de Heilige 
Familie. 
Goede Sint Jozef, rustend in de Heer,  
vol vertrouwen op zijn almacht en goedheid 
zie om naar mij. 
Neem mijn noden op in uw hart, in uw dro-
men en leg ze voor aan uw Zoon. 
Help mij, goede Jozef, om de stem van God 
te horen om op te staan en vol liefde te le-
ven. 
Ik loof en prijs God met vreugde samen met 
u, mijn geliefde Jozef 
Amen
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T I T U S  B R A N D S M A  

Mensen in wie Gods licht doorschijnt 

We gaan op weg naar Pinksteren. Het feest 
waarin we gedenken dat de geest van God 
in mensen aanwezig kan komen en hun le-
ven kan veranderen. Nee, sterker nog Pink-
steren is het feest waarin gevierd wordt dat 
wij zelf ook kunnen veranderen. Dat wij 
meegenomen worden in denken en hande-
len waar we uit onszelf niet op zouden zijn 
gekomen. Zo’n ervaring van: waar heb ik dit 
vandaan, of ik wist niet dat ik dit kon. Men-
sen die dat heel in het bijzonder hebben er-
varen kwamen soms op een heiligenkalen-
der terecht. Mensen waarvan we zeggen: 
Als er een hemel is, en als hij/zij er dan niet 
komt, dan kan ik het helemaal wel verge-
ten.  
Ik wil één iemand onder de aandacht bren-
gen waarvan we zeggen dat is een mens 
waar God op een bijzondere wijze aan het 
licht is gekomen: 
 
Titus Brandsma werd 140 jaar geleden ge-
boren in de omgeving van Bolsward. Op 61-
jarige leeftijd werd hij vermoord in het con-
centratiekamp Dachau. Deze maand vindt 
in een Rome een vergadering plaats waar-
bij mogelijk de heiligverklaring van Titus 
een stapje verder komt. Hij werd karmeliet 
en was een veelbelovend student. Titus 
studeerde en promoveerde in Rome en te-
rug in Nederland werd hij leraar. Na de op-
richting in 1923 van de Katholieke Univer-
siteit in Nijmegen werd hij hoogleraar.  
Hij raakte betrokken bij het werk van tal van 
organisaties die de rooms-katholieke zuil in 
die tijd kenden. Zo was hij bestuurslid van 
de R.K. Vredesbond, een voorloper van de 
latere Pax-Christibeweging. Hij was gees-
telijk adviseur van de R.K. Journalistenver-
eniging.  
Brandsma nam in de jaren ’30 al krachtig 
stelling tegen de ideeën van het nazisme 
en veroordeelde in tal van publicaties en 
redevoeringen de anti-joodse maatregelen 
van het Hitlerbewind. In 1936 sloot hij zich 
zelfs aan bij het Comité van Waakzaam-
heid, opgericht door intellectuelen en kun-
stenaars uit allerlei richtingen. Dat was in 
die tijd opmerkelijk: er zaten in dit comité 
ook zogenaamde andersdenkenden. Aarts-
bisschop De Jong was bepaald niet geluk-
kig met Brandsma’s lidmaatschap en oe-
fende druk op hem uit om uit het comité te 
stappen. 
Dat Titus Brandsma niet als ‘heilige’ in de 
wieg was gelegd bleek uit het feit dat hij 

keuzes maakte waar hij later op terug 
kwam. Zo is het opmerkelijk dat Titus 
Brandsma, de man die zich ferm keerde te-
gen de vervolging van joden in Duitsland 
door het Hitlerbewind, in het eerste jaar van 
de bezetting de Ariërverklaring onderte-
kende. Later protesteerde hij fel tegen het 
verwijderen van joodse leerlingen van ka-
tholieke scholen. Als tijdens de oorlog de 
Duitse bezetters ook de katholieke pers 
gaan verplichten om NSB-advertenties en 
andere propaganda op te nemen, komt hij 
in verzet. Als geestelijk adviseur bena-
derde hij namens aartsbisschop De Jong 
alle katholieke dagbladen met de bood-
schap elke vorm van medewerking aan na-
tionaalsocialistische propaganda te weige-
ren. Op 19 januari 1942 werd Brandsma 
door de Duitsers gevangengenomen. Via 
het 'Oranje-hotel’ in Scheveningen, kamp 
Amersfoort en de strafgevangenis van 
Kleef kwam hij tenslotte in het beruchte 
concentratiekamp Dachau terecht. Na we-
ken vol ontberingen en mishandelingen 
werd Titus, die al levenslang leed onder 
een zwakke gezondheid, uitgeput en dood-
ziek in het kamphospitaal opgenomen. Na 
enkele medische experimenten maakte een 
kamparts op 26 juli 1942 met een dodelijke 
injectie een einde aan zijn leven. 
Tijdens zijn leven heeft Titus Brandsma ge-
zocht naar de aanwezigheid van God in 
deze wereld. Kern van zijn opvatting was 
dat God verborgen aanwezig is in iedere 
mens én in de gehele schepping. Ieder mo-
ment schept God alles uit het niets tevoor-
schijn. Alles is in God en God is in alles. 
Daarom staat de gelovige niet los van het 
alledaagse leven, maar staat hij of zij er 
juist voluit in.  
Titus Brandsma liet zich kennen als een 
vrome, behulpzame, opgewekte en inte-
gere persoonlijkheid. Voor veel medege-
vangenen heeft hij te midden van alle on-
menselijkheid veel betekend. Mensen za-
gen het beeld van God in hem. 
Na het bekend worden van Titus' dood ont-
stond er al gauw een devotie rond zijn na-
gedachtenis. In 1985 werd hij zalig ver-
klaard.  En het proces tot heiligverklaring is 
inmiddels in een gevorderd stadium. 
Zijn teksten spreken na ruim 80 jaren nog 
steeds mensen aan. Het taalgebruik klinkt 
wat gedateerd, maar de betekenis van zijn 
woorden is nog steeds actueel. 
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V E R V O L G                                   T I T U S  B R A N D S M A  

De inwoning van God 
 
Wij moeten allereerst God zien als de diep-
ste grond van ons wezen, verscholen in het 
meest innerlijke van onze natuur, maar 
daar toch te zien en te aanschouwen, zodat 
wij ons zien in voortdurende aanschouwing 
Gods en Hem niet slechts aanbidden in ons 
eigen wezen maar evenzeer in alles wat be-
staat, allereerst in de medemens, maar dan 
ook in de natuur, in het heelal, alomtegen-
woordig en alles doordringend met het werk 
van zijn handen. 
Die inwoning en inwerking Gods moet niet 
enkel het voorwerp van intuïtie wezen, 
maar zich in ons Leven openbaren,  in onze 
woorden en daden tot uitdrukking komen, 
uitstralen in heel ons wezen en optreden. 
(1932) 

Matthé Bruijns, pastor 

 

 
Titus getekend door een medegevangene. 

 
 
 
 
 
 
 

I N  M E M O R I A M  M G R .  M .  D E  G R O O T  

Een leven voor het bisdom van Haarlem 

Op dinsdag 20 april overleed op 87-jarige 
leeftijd na een kort ziekbed Mgr. drs. Martin 
de Groot, oud-vicaris-generaal en oud-offi-
ciaal van het bisdom Haarlem-Amsterdam. 
In 1964 werd hij benoemd tot secretaris van 
het bisdom. Daarmee begon een leven van 
vijftig jaar dienstbaarheid aan ‘de Haar-
lemse kerk’, zoals hij zelf graag zei.  
Mgr. De Groot werd op 3 september 1933 
in Amsterdam geboren. Na zijn priesterwij-
ding op 11 juni 1960 werd hij kapelaan in 
Castricum, maar al een jaar later kreeg hij 
de benoeming om canoniek recht te gaan 
studeren in Rome. Na het behalen van het 
licentiaat werd hij secretaris van het bis-
dom en later ook kanselier en officiaal van 
de kerkelijke rechtbank. 
Hij heeft veel bisschoppen meegemaakt en 
nauw samengewerkt. Onder bisschop 
Zwartkruis werd hij bisschoppelijk vicaris, 
lid van het kathedraal kapittel en van het 
consultorencollege. In 1998 werd hij v ica-
ris-generaal en maakte hij deel uit van de 
Raad voor Economische Aangelegenhe- 

den. Voorts was hij bisschoppelijk adviseur 
voor de KRO en lid van het verantwoor-
dingsorgaan van het Pensioenfonds Neder-
landse Bisdommen en was hij betrokken bij 
talrijke raden- commissies, advies- en be-
heersstichtingen. 
Ook was hij als assisterend priester actief 
in de St. Jozefkerk in Haarlem. In 1985 
werd hij benoemd tot erekapelaan van Zijne 
Heiligheid de paus en in 2005 werd hij Rid-
der in de Orde van Oranje Nassau. Op 1 
december 2017 werd hij benoemd tot ere-
kanunnik van het bisdom Haarlem-Amster-
dam. 
Na zijn emeritaat bleef Mgr. Martin de 
Groot nog actief als promotor justitiae van 
de Haarlemse rechtbank en als rechter in 
de Interdiocesane Strafrechtbank van eer-
ste instantie. 
“Moge de Heer hem nu de eeuwige rust en 
vrede geven!”. 
 

Website Bisdom

 

  



6 

PM 48e jaargang no.3: 12 mei - 30 juni 2021 

 

I N G E K O M E N  

Kom Schepper Geest ... en heel! 

Mijn moeder zaliger kon goed naaien. Wij 
zagen er als kinderen doorsnee keurig uit. 
Of ik dat altijd leuk en praktisch vond? In 
de magere naoorlogse jaren toverde mijn 
moeder bijvoorbeeld van een jas van mijn 
grootvader een prachtig pakje voor mijn 
eerste communie. Oude foto's tonen het re-
sultaat. Ze was ook een meester in herstel-
len, in helen. Als je bij je spel met je beste 
broek in het prikkeldraad was blijven han-
gen, wist zij na flink gemopper de winkel-
haak bijna onzichtbaar te herstellen. Het 
kostte haar wel vele uren tot diep in de 
nacht. Nog zie ik haar zitten met twee bril-
len op achter haar oude naaimachine. 
Nieuwe creaties scheppen en helen wat 
stuk was: dat deed mijn moeder!  
Door deze herinnering kom ik als vanzelf bij 
Pinksteren. Dan zingen we Veni Creator 
Spiritus, Kom Schepper Geest... en Veni 
Sancte Spiritus, Kom Heilige Geest, waarin 
de woorden klinken sana quod saucium , 
heel wat is gewond.  
God noemen wij onze Schepper. Alles wat 
leeft, heeft Hij geschapen, zo geloven wij. 
In de Paaswake hoorden wij er over vertel-
len uit het eerste Bijbelboek Genesis: ‘In 
het begin schiep God de hemel en de 
aarde.’ En vervolgens: ‘De aarde was 
woest en leeg; duisternis lag over de diepte 
en de Geest van God zweefde over de wa-
teren.’ Vervolgens scheidt God de duister-
nis van het licht, het water van het land en 
schept hij de zon, de maan, de sterren en 
alle gewassen en dieren op het land, in de 
lucht en in het water. Als kroon op zijn 
schepping schept Hij tot slot de mens. We 
horen: ‘Laat Ons mensen maken naar ons 
beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heer-
sen ...over de gehele aarde.’ En toen? 
Toen rustte God op de zevende dag en zag 
dat alles wat Hij gemaakt had heel goed 
was. Goed oftewel in het Hebreeuws tof. 
Dat woord kennen wij wel. En daarna? Zei 
God toen: ‘Ga maar lekker heersen over de 
aarde!’? Je zou het haast wel denken als je 
ziet hoe wij met Zijn schepping, deze aarde 
omgaan. Maar er staat eigenlijk geen 

heersen maar beheren! Dat betekent dat 
we wél uit de schepping mogen putten, 
maar Gods creatie niet mogen uitputten. 
Dat wij vol respect als een heer en dame 
moeten omgaan met de natuur, de gewas-
sen, de dieren en onze medemensen. God 
is verantwoordelijk voor de hemel, de 
plaats waar alles goed is, vol van gerech-
tigheid, vrede en heelheid. De mens wordt 
in het scheppingsverhaal als beeld van God 
verantwoordelijk gesteld voor de aarde. 
Beeld van God zijn is dus geen statussym-
bool, maar een oproep, een appèl om ver-
antwoordelijk te zijn voor de aarde. Om ook 
daar heel wording, gerechtigheid en vrede 
te scheppen.  
‘Maar kunnen wij God helpen bij het behoe-
den en bewaren van zijn schepping?’ roe-
pen we nu vertwijfeld. ‘Wij zijn ook maar 
gewone mensen!’ Nu moeten we oppassen. 
Natuurlijk, we mogen niet hoogmoedig zijn, 
maar we moeten ook niet gaan lijden aan 
de zonde van de laagmoed, zoals de Duitse 
theologe Dorothee Sölle zo helder stelde. 
Gelukkig is daar Gods Geest, de Heilige 
Geest, die waait waar Zij wil. Niet voor niets 
horen wij met Pinksteren Paulus vertellen 
over de gaven van de Geest (1 Korinthe 
12), die ons geschonken worden om dienst-
baar en vol geestdriftige energie mee te 
werken aan het behoud van Gods schep-
ping. En in het Veni Creator zingen wij: ‘Gij 
schenkt ons uw gaven zevenvoud!' Welke 
gaven zijn dat? Wijsheid, gezond verstand, 
inzicht, sterkte, kennis en ontzag en liefde 
voor Gods Naam, een Naam die gedaan wil 
worden.  
Mijn moeder zaliger was gezegend met 
meer dan één van deze gaven. Zij schiep 
en heelde. Om te beginnen de kleren van 
haar kinderen in een krappe tijd. Nu wij 
nog. Laat de Geest van God met al haar 
gaven toch over ons komen om Zijn schep-
pingswerk voort te zetten! Dan vallen Pa-
sen en Pinksteren op één dag!  
 

Ko Schuurmans, pastor
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V O O R  J O N G  E N  V O O R  O U D ( E R )  

Op reis 

Op Pinksteren vieren we dat de leerlingen 
van Jezus moed kregen om het verhaal 
van Jezus te gaan vertellen. Ze werden 
enthousiast en gingen op reis. Dat lees je 
in “De Handelingen van de Apostelen”. Zij 
inspireerden ook weer anderen, zoals 
Paulus, om het woord te verspreiden. Pau-
lus, die eerst Saulus heette en toen een 
tegenstander van de apostelen was, be-
keerde zich toen hij onderweg was naar 
Damascus.  
Men heeft wel eens uitgerekend hoeveel 

de apostel Paulus gereisd heeft, en men 
kwam toen op grond van de gegevens in 
Handelingen tot de conclusie dat hij te 
land ongeveer 7800 km en ter zee onge-
veer 9000 km heeft afgelegd!  
https://www.bijbelseplaatsen.nl/plaat-
sen/478 
Natuurlijk begonnen de Apostelen in de 
omgeving van Jeruzalem.  
Filippus ging naar Samaria en Caesarea. 
En hieronder zie je kaartjes van de vier 
grote reizen die Paulus gemaakt heeft.  

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

    1e reis                                    2e reis 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

     3e reis 
 

                                                                         4e reis 
 
   (https://www.bijbelin1000seconden.be/menu/tiki-index.php?page=Paulus#Eerste_reis) 
 
 

Paulus schreef brieven aan de Romeinen,        
de christenen van Korinte, de Galaten, de     
christenen van Efeze, de christenen van Fi-
lippi, de christenen van Kolosse, de chris-
tenen van Tessalonica, en de Hebreeën.  
Johannes heeft op het eiland Patmos 

gevangen gezeten. Petrus zou in Rome zijn 
geweest. 
Kan je op de kaartjes of op Google Maps 
vinden waar al deze plaatsen lagen en hoe 
zouden ze nu heten? 

 
 
En ze reisden te                , per                     of met een                 of per    

https://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/478
https://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/478
https://www.bijbelin1000seconden.be/menu/tiki-index.php?page=Paulus#Eerste_reis
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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.Martelaren   
van Gorcum 
Boschjesstraat115  
Koog a/d Zaan 

H. Petrus  
Snuiverstraat 2 
Krommenie 

H. M. Magdalena 
Dorpsstraat 351 
Wormer 

H. Jozef  
Veldbloemen-
weg 2 Zaan-
dam 

Za 15 mei  Eucharistie 
G. Noom 

  
 

Zo 16 mei 
7e zo v. Pa-
sen 

Eucharistie 
G. Noom 

Woord-Communie 
M. Bruijns 

Woord-Communie 
R. Casalod 

Woord-Communie 
J. Hoekstra 

Za 22 mei 
 

 Eucharistie 
G. Noom 

  

Zo 23 mei 
Pinksteren 

Woord-Communie 
K. Schuurmans 

Woord-Communie 
M. Bruijns 

Eucharistie 
N. Kerssens 

Woord-Communie 
W. Waardijk 

Za 29 mei  Woord-Communie 
M. Bruijns 

  

Zo 30 mei 
Drieëenheid 

Woord-Communie 
M. Bruijns 

Woord-Communie 
T. Molenaar 

DOP DOP 

     

Za 5 juni  Eucharistie 
G. Noom 

  

Zo 6 juni 
Sacraments-
dag 

Eucharistie 
G. Noom 

Woord-Communie 
M. Bruijns 

Woord-Communie 
R. Casalod 

Woord-Communie 
J. Hoekstra 

Za 12 juni  Woord-Communie 
M. Bruijns 

  

Zo 13 juni 
11e zo v Pa-
sen 

Woord-Communie 
M. Bruijns 

Woord-Communie 
K. Schuurmans 

DOP Woord-Communie 
W. Waardijk 

Za 19 juni 
 

 Woord-Communie 
M. Bruijns 

  

Zo 20 juni 
12e zo v Pa-
sen 

Woord-Communie 
T. Molenaar 

Woord-Communie 
S. Baars 

DOP Woord-Communie 
M. Bruijns 

Za 26 juni  Eucharistie 
G. Noom 

  

Zo 27 juni 
13e zo v Pa-
sen 

Eucharistie 
G. Noom 

Woord-Communie 
M. Bruijns 

DOP Woord-Communie 
J. Hoekstra 

Za 3 juli  Woord-Communie 
S. Baars 

  

Zo 4 juli 
14e zo v Pa-
sen 

Woord-Communie 
S. Baars 

Woord-Communie 
R. Casalod 

Oecumenische 
viering 

Woord-Communie 
W. Waardijk 

 
 
   Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij 
anders  
   aangegeven. DOP= Dienst onder leiding van parochianen   
 
.  
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F O N D S W E R V I N G  V E N T I L A T I E  A C H T E R S C H I P  

Voor weer samen zijn en werken..  

De behoefte aan samenzijn en samen-
doen groeit met de dag. Terug naar nor-
maal. 
We zien en voelen de noodzaak en ur-
gentie om de verschillende werkgroepen 
in onze parochiegemeenschap weer op 
te starten zodra het overgrote deel ge-
vaccineerd is en de RIVM-regels meer 
ruimte geven. 
 

Om het Achterschip als ontmoetingscen-
trum nu en de komende tijd verantwoord 
te kunnen gebruiken dient het op het 
punt van ventilatie te worden aangepast. 
Dat is zoals al eerder beschreven een 
flinke kostenpost 
Het parochieteam heeft, gesteund door 
reacties van parochianen, de afweging 
gemaakt met voor- en tegenargumenten 
en mogelijkheden in financiering. Mede 
gestimuleerd door een groepje parochia-
nen, is besloten met fondswerving het 
benodigde geld bijeen te krijgen (ca.€ 
32.000,-). 
Het Parochieteam vindt in het belang van 
voortzetting van en stimulans voor het 
werk in onze parochiegemeenschap en 
het gebruik van het Achterschip bij bijv. 
uitvaarten en concerten, voldoende aan-
leiding de aanpassing te gaan realiseren. 

En wel zo spoedig mogelijk, opdat met 
het nieuwe seizoen in zicht en verruimin-
gen van het RIVM weer gestart kan wor-
den met Samen Kerk in Wormer. 
 

Voor het verkrijgen van de gelden voor 
de ventilatieaanpassing in Het Achter-
schip worden, in overleg met onze werk-
groepen, verschillende acties gehouden 
en zal ook aan u, zo mogelijk, een finan-
ciële bijdrage gevraagd worden.  
Zoals aangekondigd starten we een 
crowdfundingsactie voor een groter be-
reik. Echter, wij zijn nog steeds in af-
wachting van de goedkeuring van het 
bisdom.  
 

Buiten de acties om kunt u nu reeds 
uw gift/bijdrage overmaken op het re-
keningnummer van onze parochie: 
IBAN NL75RABO 0374900019 ten 
name van Par. Maria Magdalena Kerk 
Wormer onder vermelding van ‘Venti-
latie Achterschip’. 
 

Meer nieuws in de volgende PM, de tus-
senliggende Nieuwsbrieven en de web-
site.  

Namens het Parochieteam, 
Martin van Druten

 
 

P A R O C H I E T E A M  

We zijn er bijna (maar nog niet helemaal) en  

gedeelde smart is halve smart 

We schrijven 2 mei 2021 en ik kom zo-
juist uit de kerk waar ik mocht mee-
draaien met de gastvrouw van deze week 
die het deurbeleid moest monitoren en 
uitvoeren. Op het lijstje staan 29 mensen 
die zich hebben opgegeven voor de vie-
ring van vandaag, compleet met tele-
foonnummer en emailadres. Om 9.30 uur 
druppelen de eerste kerkgangers naar 
binnen, volgens de maatregelen van het 
RIVM met mondkapje en op anderhalve 
meter afstand. De namen worden ge-
checkt en op het lijstje afgevinkt. Opval-
lend is dat er aardig wat mensen zijn die 
zich met een aantal van 3 hebben opge-
geven. “Ja, die en die komt er ook zo 
aan, we geven ons samen op. Wel zo 

handig”. En inderdaad, na 5 minuten is 
de club van 3 compleet en hebben wij 
weer 3 vinkjes afgestreept. Daarna wor-
den de handen gedesinfecteerd en zijn 
we er klaar voor. De grote, knaloranje 
verkeerspilonnen die de directe toegang 
door de “normale” deur versperren, da-
gen een aantal mensen uit om stiekem te 
willen afsteken, maar met enige zachte 
overredingskracht gaat iedereen toch via 
het Achterschip naar binnen. Regels, re-
gels, regels, we vinden ze allemaal niet 
leuk, maar och zo moeilijk zijn ze niet. 
Toch? Om 10.00 uur is (bijna) iedereen 
binnen en bergen wij de ingevulde lijst op 
en gaan naar huis. Naar huis? “Blijven 
jullie niet, meiden?”



10 

PM 48e jaargang no.3: 12 mei - 30 juni 2021 

 

V E R V O L G                        P A R O C H I E T E A M  

“Nee dat scheelt weer 2 man en anders 
zouden we boven het toegestane aantal 
van 30 uitkomen. Laten we ons nog even 
aan de regels houden”.  
 

Wie had ruim een jaar geleden gedacht 
dat we nu nog in de Corona-ellende zou-
den zitten? Het zou toch allemaal maar 
een paar maanden duren en als we ons 
aan alle regels zouden houden zou het 
echt na de zomer wel voorbij zijn. Dit 
zouden we gaan redden en dit gingen we 
samen doen. Beloofd! 
En wat deden we allemaal goed ons best: 
de anderhalve meter, de elleboogbe-
groeting en het mondkapje waren al snel 
gewoongoed geworden, we deden nog 
maar 1 of 2 x per week de boodschappen 
en namen die van de buurvrouw ook nog 
mee, verjaardagen en andere feesten 
werden niet gevierd, bezoekjes werden 
overgeslagen, vakanties werden uitge-
steld en weer uitgesteld, we lieten ons 
testen en weer testen en gingen in qua-
rantaine, we stuurden kaarten naar men-
sen die eenzaam waren, we haakten 
Paashartjes, knutselden Kerstpresent-
jes, verstuurden Valentijnsharten en 
kookten maaltijden en brachten verras-
singen langs. De kerk ging nog maar 
voor 30 mensen open, toen weer 100, 
toen weer 30 en toen zelfs dicht en 
daarna weer open voor 30 mensen. We 
konden het en we deden het want we za-
gen om ons heen dat er mensen heel erg 
ziek werden en overleden. Dat de harde 
werkers in de zorg zich te pletter werk-
ten, dat bedrijven en bedrijfjes omvielen 
en failliet gingen, dat er mensen depres-
sief werden en dat onze maatschappij en 
sociale leven totaal ontwricht raakten. 
“Nog even doorzetten”, en “met z’n allen 
kunnen wij dit”, waren veel gehoorde kre-
ten. Reikhalzend keken we uit naar de 
beloofde versoepelingen en als die er 
waren maakten we er ook zoveel moge-
lijk gebruik van. Stiekempjes probeerden 
we de grenzen van de regels op te rek-
ken en ons langs de grote, knaloranje 
verkeerspilonnen te wurmen. Want ja, 
Nederlanders zijn natuurlijk wel een vrij-
gevochten volkje en we waren er zo aan 
toe. En zo worstelden we ons door het 
jaar heen en werd het weer lente en ver-
baasden wij ons erover dat het allemaal 
zo lang duurde. De bekende stip aan de 
horizon, soms zagen we hem maar soms 
was hij ook in geen velden of wegen te 
bekennen. Ons Verlangen en daarmee 

onze Hoop werden danig op de proef ge-
steld. 
 

Maar gelukkig: daar was het vaccin!! Dit 
zou alle problemen gaan oplossen en 
ons weer terugbrengen naar een normaal 
leven. Eindelijk, de stip aan de horizon 
was een enorme lichtgevende bal gewor-
den. Nu zou het toch niet meer lang du-
ren? Vaccinatieschema’s werden opge-
steld en weer aangepast (wie mocht als 
eerste en wat is wijsheid?), ruimtes wer-
den ingericht en de eerste prikken wer-
den gezet. In plaats van over het weer, 
was nu de meest gehoorde vraag: “Heb 
jij em al gehad?”. En nu  zijn we aange-
land in mei 2021. Vele ouderen zijn in-
middels ingeënt, vaak al voor de 2e keer. 
Het gaat met horten en stoten, de ene 
week zijn er jubelende cijfers en de an-
dere week is het weer hommeles. En ook 
al is een deel van onze bevolking inge-
ent, een nog groter deel is dat nog altijd 
niet en zij moeten geduldig wachten op 
hun beurt. En laten wij dat nou alstublieft 
blijven doen: geduldig zijn! Want alleen 
door geduldig en solidair met elkaar te 
zijn, kunnen we het aan om ons aan de 
regels te blijven houden die nog zo 
broodnodig zijn. Natuurlijk, we zijn het al-
lemaal meer dan zat en dat maakt ons 
soms recalcitrant en we doen en zeggen 
dingen die we normaliter helemaal niet 
zouden doen of zeggen. Want we zijn 
toch allemaal sociale mensen die het 
beste met onze medemensen voor heb-
ben? Nou dan. Het feit dat we de blik op 
de toekomst mogen richten is heel erg 
fijn. Een toekomst waarin het waarschijn-
lijk nooit meer zal worden zoals het was, 
maar waar we ook onze weg weer in zul-
len vinden. Waarin we de deuren van de 
kerk ook weer wagenwijd open mogen 
zetten en we onze feesten en verdrietige 
momenten weer met elkaar mogen delen. 
Ik kijk er al naar uit. En u ook, dat weet 
ik. 
Maar ondertussen moet ook ik nog even 
geduldig en solidair zijn en ik hoop dat 
we dat allemaal zullen zijn. Met elkaar, 
voor elkaar. Op weg naar een nieuwe we-
reld, waar Verlangen verwordt tot echte 
Hoop. De Hoop die ons samenbrengt en 
onze wensen waarheid laat worden.  
 

Veel groeten namens het Parochieteam, 
Annelies Mol 
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V A S T E N A C T I E  2 0 2 1  

Soepactie voor klamboes in Gambia 

Onze parochie heeft een soepactie op touw 
gezet voor klamboes in Gambia bij het pro-
ject van Thea Mom. Wat was dat een groot 
succes. Maar liefst ruim 60 liter soep heb-
ben we verkocht. En van alle kanten kregen 
we blijde gezichten. Thea mailde ons dat de 
totale opbrengst van de soep (netto-op-
brengst: € 791,35) en de vele donaties van-
uit Wormer € 1.100,00 bedraagt. Hiervoor 
kon zij diezelfde dag nog 120 klamboes be-
stellen bij de kleermakers. Daardoor had-
den zij ook weer werk en eten. Onder deze 
klamboes kunnen nu 600 kinderen weer 
veilig slapen. 
Later berichtte Thea ons dat ook door an-
dere acties en donaties al bijna € 8.308,85 
was binnengekomen. Goed voor 923 klam-
boes. In het begin werd geopperd om voor 
1.000 klamboes te gaan. Dat was een 

droomwens. Maar zie na 5 weken staat de 
teller op 923. Er is nog € 691,15 nodig om 
de 1.000 te halen.  
De eerste serie van 300 klamboes is klaar 
en wordt verspreid.  
Thea en Marie hebben inmiddels een covid-
vaccinatie ontvangen. Ook daar zijn zij heel 
blij mee.  
Vanuit Gambia heel veel dank voor uw bij-
dragen.  
Ook wil ik iedereen bedanken voor de be-
stellingen en de mooie reacties. 
 
U kunt nog steeds doneren 
(NL20INGB0696238209 tnv TTM Mom / tgv 
De Noodpot/Klamboe). 
 

Ina van Kleef 

 
 
 
 
 

B E D A N K J E  

50-jarig huwelijk 

Lieve Maria Magdalenaparochianen 
 
Half april werden wij plotseling verrast met 
een stapel felicitaties met ons 50-jarig hu-
welijk. 
Vanwege de coronamaatregelen konden 
we geen groot feest vieren, dus hadden we 
aan niemand verteld dat we dit jaar 50 jaar 
getrouwd zijn…  
Als alternatief zouden we met kinderen en 
kleinkinderen een lang weekend naar de 
Efteling gaan, maar ook dat plan moest 
vanwege corona worden verschoven.  
Uiteindelijk zijn we met ons tweeën een 
fietstocht gaan maken vanuit een hotel in 
Brabant. Het bleef een schamel alternatief. 
Gelukkig was het wel mooi weer.  
Toen kwamen er plotseling allemaal felici-
taties, digitaal en per post, ook uit Wormer! 
Wat een verrassing! Prompt veranderden 
wij van een stelletje vluchtelingen in een 
heus gouden bruidspaar. Het maakte met-
een alles goed!  

Maar, hoe wisten al die mensen dan van 
ons jubileum??? (Achteraf blijkt dat onze 
kinderen het hadden rondgemaild.)  
Dus lieve mensen uit Wormer; Hartelijk be-
dankt voor jullie gelukwensen. Heerlijk om 
te merken hoezeer we nog met elkaar ver-
bonden zijn.  
Ons zilveren jubileum vierden we nog met 
Pastor Jaap Jonker, als voorganger. En 
ons 40-jarig huwelijksfeest vierden we ge-
lijk met mijn afscheid van de parochie.  
Dat is dus alweer 10 jaar geleden!! Het 
voelt als de dag van gisteren.  
Op afstand leef ik nog steeds met jullie 
mee, en in de oecumenische ‘Raad van 
Kerken Wormerland’ blijf ik nog echt me t 
Wormer verbonden.  
Hopelijk kunnen we dat na de coronacrisis 
ook daadwerkelijk vieren.  
Tot dán.  
Hartelijke groeten, ook namens Jan, van 
jullie voormalige pastor  

Jos van Steen
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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 

Door de aanhoudende corona perikelen is 
de wop gedoemd tot het vrijwel geheel stil-
leggen van de werkzaamheden. Het wei-
nige dat er af en toe kan gebeuren nood-
zaakt niet om de hele ploeg in te schakelen. 
Het is dan ook noodzakelijk om de werk-
zaamheden te verdelen onder de werkers. 
De buitenpost kan nog steeds zijn werk 
voortzetten, vooral nu alles weer bloeit en 
groeit. Het kerkhof vraagt in deze tijd al 
meer onderhoud evenals de omliggende 
terreinen. De fietsenstalling is losgekop-
peld van zijn paaltjes om daarachter mak-
kelijker te kunnen werken. Het groot onder-
houd aan de verschillende installaties in de 

kerk heeft ook weer plaatsgevonden zodat 
we nog steeds in een veilige en warme kerk 
de viering kunnen volgen (al zou je dat af 
en toe niet zeggen) maar hier gelden nog 
steeds de richtlijnen van het bisdom.  
Genoeg activiteiten buiten de wop om. Er is 
ondertussen wel een rolsteiger aan de 
oostzijde van de kerk gezet (dit wel door de 
wop) om de voorzetramen en de glas-in-
lood-ramen te kunnen reinigen. We hopen 
zo spoedig mogelijk weer te kunnen starten 
met de volledige wop ploeg. 
 

J. Braan

 
 
 

O E C U M E N I S C H E  V I E R I N G  O P  9  M E I  

Moederdag 

Op 9 mei jl. heeft een oecumenische viering 
plaatsgevonden in de Wijngaard. Deze vie-
ring stond in het teken van Moederdag met 
een hoofdrol voor Maria, de moeder van Je-
zus.  
 
 

U kunt de viering terugzien op 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

 
 
 

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  

  

PM rooster seizoen 2021/2022 

(48e – 49 jaargang) 

 Copydatum Looptijd 

   
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

 

COR MEIJER 

Op 17 maart 2021 is in het ZMC Cornelis 
Petrus Meijer overleden. Cor mocht 81 jaar 
worden en was de trouwe zorgzame man 
van Gré en een geliefd mens uit de samen-
leving. Cor werd geboren in Jisp op de 
Stolpboerderij “Nooit Gedacht” en was de 
jongste in het gezin van 5 en enige zoon. 
In de weidsheid en ruimte van het Jisper-
land groeide Cor op en bleef zijn hele leven 
wonen in zijn geboortehuis. Hij droomde 
ervan om dierenarts te worden, maar Cor 
volgde de grote wens van zijn vader op om 
de familieboerderij over te nemen. Cor 
werd veeboer met vaarland in het Wormer- 
en Jisperveld. Later, al “dansend op half-
vasten”, ontmoetten Cor en Gré elkaar in 
Warder. Gré moest wel door Cor overge-
haald worden om de schoonheid van Jisp 
te leren waarderen. Ondanks het vele om-
ringende water, was de liefde voor Cor 
sterk genoeg om de grote stap te durven 
zetten. Op 22 mei 1969 trouwden zij elkaar 
en beloofden elkaars eeuwige trouw in lief 
en leed. Helaas werd het geluk van het ou-
derschap hen onthouden. Desondanks wa-
ren er altijd neefjes en nichtjes op de grote 
boerderij te logeren. Evenals de vele kin-
deren uit de buurt die bij Cor en Gré altijd 
een goed gevulde snoep-pot aanwezig wis-
ten, maar vooral twee grote warme harten 
vonden. Met alle hartelijkheid werd ieder-
een omringd en gastvrij onthaald.  
Helaas ging de gezondheid van Cor niet 
zonder medische slag of stoot. Ruwweg 
geteld heeft hij minstens 30 keer in het zie-
kenhuis een behandeling of operatie on-
dergaan. Maar zijn ongebroken gelovig 
fundament in een God die met je meetrekt 
en waar je op kan steunen en vertrouwen, 
was zijn drijfveer en levensmotto. Daarbij 
bezat Cor een positieve levenslust, enorme 
humor en inzet waardoor hij zo lang moge-
lijk bij zijn Gré kon blijven. Buurman en 
vriend Tames was zijn grote hulp, steun en 
toeverlaat bij het boerenwerk en onder-
houd aan de boerderij. De laatste week van 
zijn leven kwamen Cor en Gré door valpar-
tijen, samen in het ziekenhuis terecht. Gré 
knapte weer op maar Cor ging zienderogen 
achteruit. Nog eenmaal rond zijn bed sa-
men bidden en hopen. Maar helaas heeft 
hij deze strijd niet kunnen winnen. Zijn ei-
gen Gré heeft die laatste avond de Rozen-
krans voor hem gebeden. 

 
 
 
 
Verdrietig, maar ook vredig en sterk waren 
zij tot het allerlaatste moment samen. Tot-
dat het Licht het donker van de nacht brak 
en de hemelpoort zich opende voor deze 
sterke en kwetsbare man, maar vooral 
lieve trouwe dienaar. Op de dag van zijn 
afscheid had de hele gemeenschap van 
Jisp de vlaggen halfstok gehangen. Daar-
tussendoor werd Cor in zijn eigen boot op 
weg gevaren naar de kerk, waarna zijn li-
chaam, volgens zijn laatste wens, is begra-
ven op het mooie kerkhof van Jisp. We 
wensen Gré heel veel sterkte in de lege da-
gen zonder haar levensmaatje. 
Cor, rust in vrede. 

Ria Casalod, pastor 

 

 

ANDRÉ VREDEVELD 

Andreas Frederik, André, werd op 4 juli 
1929 in Amsterdam geboren. André was 
een Amsterdammer, vol met Amsterdamse 
humor. Hij kon de dingen nuchter bekijken 
en met een grapje kon hij weer verder.  
André werkte bij de groenvoorziening en 
later bij de boomverzorging van de hoofd-
stad. Ook in zijn vrije tijd hield hij zijn eigen 
tuin en die van anderen goed bij.  
André was getrouwd met Riek Vredeveld – 
van Diemen. Nadat hij weduwnaar was ge-
worden, leerde hij Bep Commandeur ken-
nen, die weduwe was geworden. Zo kwam 
André in het gezin Commandeur en werd 
een vaderfiguur voor haar kinderen. Sa-
men genoten zij van de natuur, maakten 
reizen en liepen de vierdaagse.  
Tot op hoge leeftijd woonden zij aan de 
Kerkstraat in Wormerveer. Op zijn 90e ver-
huisde hij naar het Ventjagersplein in Wor-
mer en na een tijdje ging Bep in Torenerf 
wonen. Hier is zij op 21 oktober 2020 over-
leden. Na een korte tijd alleen, is André op 
15 maart in het ziekenhuis overleden.  
Op 20 maart was de crematieplechtigheid 
in Zaandam. Met het Bijbelverhaal van de 
Oude boom, die diepgeworteld staat en tot 
op hoge leeftijd goede vruchten draagt, 
hebben we afscheid van hem genomen. 
Moge hij rusten in vrede. 
 

Nico Kerssens, kapelaan
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I N  M E M O R I A M

 

GERARD KENTER 

‘Wat je niet ziet, dat is er niet.’ 
 

20 Maart kwam er een einde aan het leven 
van Gerard Kenter. 
Op 29 maart heeft de familie in besloten 
kring op het kerkhof afscheid van hem ge-
nomen. 
Gerard werd op 4 oktober 1943 geboren 
aan het Oosteinde.  
Na zijn huwelijk met Truus hebben ze eerst 
in Purmerend gewoond. Wormer bleef trek-
ken. Toen ze het huis tegenover zijn ouder-
lijk huis aan het Oosteinde konden kopen, 
kwamen ze terug.  
Ze werden de ouders van Marcel en Mi-
randa en inmiddels was hij ook een trotse 
opa.  
Anderhalf jaar geleden kreeg hij klachten, 
het was helaas kanker. 
Zijn laatste rit naar het kerkhof maakte hij 
in de nieuwe rode auto van zijn kleinzoon. 
Ze hadden immers afgesproken samen nog 
een tochtje te maken, maar dat ging helaas 
niet door. In deze laatste tocht heeft hij zijn 
beloofde rit samen met opa vervuld.  
Dat Gerard samen met zijn 4 broers mag 
rusten in vrede. 

Ellie Hoek-Nooij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RIE KIJZER-HOOIJSCHUUR 

 
Ook Rie Kijzer-Hooijschuur, die geboren 
was op 20 mei 1930 is op 27 maart 2021 
overleden.  
In de laatste fase van haar leven woonde 
ze in Torenerf. 
 

 

THEA KIPPERSLUIS-DIJKMAN 

Op 9 april overleed in Nieuw Groenland 
Thea Kippersluis. 
Theresia Jacoba Maria, Thea, werd op 28 
mei 1930 in Amsterdam geboren. Ze ging 
werken bij Verkade. Als ‘meisje van Ver-
kade’ ontmoette ze haar collega Gerard 
Kippersluis, met wie ze in 1952 trouwde. 
Ze gingen in Wormer wonen, onder andere 
op de Dorpsstraat en later in de Fortuin-
straat en nog op andere plaatsen in Wor-
mer. Thea werd de moeder van 7 kinderen, 
ze deed haar best om haar kinderen een 
onbezorgde jeugd te geven.  
In 1999 overleed Gerrit, Thea ging in de 
buurt van haar dochter in Assendelft wo-
nen. Toen haar gezondheid minder werd, 
verhuisde ze naar Nieuw Groenland. Hier 
was zij een van de vaste bezoeksters van 
de kerkelijke vieringen op woensdagoch-
tend. 
In haar leven wisselden de vreugde en het 
verdriet elkaar af. Toch probeerde ze er 
steeds weer het beste van te maken. Ze 
genoot van de mensen om zich heen, 
vooral als oma van haar kleinkinderen.  
Op 16 april was in de Maria Magdalenakerk 
de uitvaartplechtigheid, waarna ze op de 
Algemene Begraafplaats bij haar man is 
begraven. 
Moge ze rusten in vrede. 

Nico Kerssens, kapelaan 
 
 

 
 
 

Bedankje 

Lieve mensen, 
Uw aanwezigheid bij de uitvaart, uw bloe-
men, kaarten, brieven, telefoontjes en be-

zoekjes na het overlijden van 
 

Bruun Berkhout 
 

hebben ons diep ontroerd. 
 

Wij ervaren dit als een grote steun bij het 
verwerken van dit grote verlies.  

Hartelijk dank daarvoor. 
 

Agie Berkhout-Mijnen 
Kinderen, kleinkinderen  
en achterkleinkinderen 
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R O O S T E R S  

Mei 

Donderdag 13 mei   10.00 uur 
Hemelvaartsdag 
 
Viering onder leiding van een parochiaan 
Voorganger: Ben Commandeur 

Jan Carel Nijdam 
Noby Warbout-Willems 
Joop Teel 

Zondag 16 mei   10.00 uur   Orgelspel Piet 
7de zondag van Pasen 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor R. Casalod 

Cees van Diepen 
Barend Blom 
Piet Sombroek 
Eelke van der Pal 
Margaretha Leliveld 
Jaap Zijp, Annie Zijp-Graas 
Steun voor het gezin 

Zondag 23 mei   10.00 uur   Orgelspel Piet 
Feest van Pinksteren 
 
Eucharistieviering 
Voorganger: Kapelaan N. Kerssens 

Piet Heijne en overleden familieleden 
Theo Hooft 
Ouders Boerlage-Piet 
Jan en Gré Konijn-Boerlage 
Ben Schipper 
Joop Teel 
Cor Meijer 

Zondag 30 mei   10.00 uur   Pianospel Serge 
H. Drie eenheid 
 
Dienst onder leiding van een parochiaan 
Voorganger: Ton van Overbeek 

Ouders van Schagen-Hofland, Nicolientje 
Ouders Klos-Nielen en Agnes 
Toon Vermeulen 
Cees Vermeulen 
Kees Bentvelzen 
Theo Timmer - Bets Timmer-Ootes 
Henk Mak - Tiny Mak-de Vries 

 

Juni 

Zondag 6 juni   10.00 uur   orgelspel Piet 
10de zondag door het jaar 
Sacramentsdag 
 
 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor R. Casalod 

Uit dankbaarheid voor 60-jarig huwelijk van 
Ton en An Oudejans 
Ouders Willems, ouders Martens 
Harry Hanou 
Ouders Bentvelzen-Mijnen 
Netty Sjouw-Peters 
Zita Bentvelzen-Dopstra 
Cas van ’t Hoff 
Nico Witteveen 
Cor Meijer 
Overleden familie Witteveen-Schavemaker 
Pastor Jaap Jonker 
Piet Sombroek 

Zondag 13 juni   10.00 uur   Pianospel Serge 
11de zondag door het jaar 
 
Dienst onder leiding van een parochiaan 
Voorganger: Margret Dijkstra 

Gerhard Holtman 
Jaap en Carla de Vos 
Ouders van ’t Ent-Duijn - Truus en Agaath 
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R O O S T E R S  

Juni 

Zondag 20 juni   10.00 uur   Pianospel Serge 
12de zondag door het jaar 
Slotviering / Vaderdag 
 
Dienst onder leiding van een parochiaan 
Voorganger: Kiki Kint 

Eelke van der Pal 
Ouders Boerlage-Piet 
Jan en Gré Konijn-Boerlage 
Ben Schipper 
Harry Hanou 
Noby Warbout-Willems 
Joop Teel 

Zondag 27 juni   10.00 uur   orgelspel Piet 
13de zondag door het jaar 
 
Dienst onder leiding van een parochiaan 
Voorganger: Frans Hofstra 

Barend Blom 
Margaretha Lelieveld 
Piet Heijne en overleden familieleden 
Toon Vermeulen 
Cees Vermeulen 

 

Juli 

Zondag 4 juli   10.00 uur   Pianospel Serge 
14de zondag door het jaar 

Ouders Willems, ouders Martens 
Hans Beenen 
Herman Meijer 
Bert de Leeuw 
Cas van ’t Hoff 
Theo Timmer - Bets Timmer-Ootes 
Henk Mak - Tiny Mak-de Vries 

 

Helaas nog steeds geen diensten in Torenerf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collectemandje 

Steun de Maria Magdalena kerk met uw bij-
dragen: NL68INGB0001975365  
t.n.v. RK kerkbestuur. 
 
 

Intenties 

Heeft u nog geen intenties doorgegeven? 
Bel me 6423046 of doe een briefje in mijn 
brievenbus.  

 Ellie Hoek-Nooij 
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R O O S T E R S  

 

Datum Kosters Lezers en lezeressen Koffie- 
schenkers 

Do 13 mei 
Hemelvaart 

K. Bank 
0652408011 

Liesbeth Patist  

Zo. 16 mei G. Konijn 
642 6212 

Willy Klijn  

Zo. 23 mei 
Pinksteren 

P. van Diepen 
642 1282 

Ton van Overbeek  

Zo. 30 mei C van Vliet 
0654626623   

Monique van Zanten  

Zo. 6 juni K. Bank 
0652408011 

Frans Hofstra  

Zo. 13 juni P. van Diepen 
642 1282 

Ellie Hoek  

Zo. 20 juni G. Konijn 
642 6212 

George Kristians  

Zo. 27 juni C van Vliet 
0654626623 

Kirsten Vredevoort  

Zo. 4 juli K. Bank 
0652408011 

Rob Berkhout  

 
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@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkwerk(st)ers 
 

Groep B: Do. 20 mei 13.30 uur 
Frans Dijkstra 
Hetty Dijkstra 
Suze Korver 
Erica Feenstra 
Jaap Braan 
Dea Schoenmaker 
Ton Oudejans 
 
 
 
 
 
 
 

Groep C: Do. 10 juni 13.30 uur 
Piet van Diepen 
Hannie Kuiper 
Tiny van Diepen 
Lies Graas 
Henk Floore 
Ton Klos 
Jacintha Rossenaar 
 
 
 
 
 
 

 
  

mailto:ham.de.metter@gmail.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@gmail.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 
 
 
 
 

 
 

mailto:nieuwsbriefmmwormer@gmail.com
mailto:secretaris@mariamagdalenawormer.nl
mailto:j.m.duijn@quicknet.nl
mailto:ham.de.metter@gmail.com
mailto:kirsten.vredevoort@gmail.com
mailto:f.rijs@quicknet.nl
mailto:secretaris@ipci-zaanstreek.nl
mailto:patriciabeenen@zonnet.nl
https://maps.google.com/?q=Kees+Jongensstraat+19&entry=gmail&source=g
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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 

 


