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Gedachten van een bezorgde parochiaan. 

 

Afgelopen zondag, de zondag na Pinksteren, stond het Feest van de heilige 

drie-eenheid centraal. Wij hoorden in de verhalen en ook in de overweging dat 

de opdracht die God aan ons heeft gegeven, zo lastig is om uit te voeren in 

deze tijd. 

 

Waar ik direct aan moest denken was de manier waarop wij als parochianen 

van de Maria Magdalena parochie met elkaar omgaan, als het ertoe doet. 

Wij zijn een parochie die zichzelf eigenzinnig noemt, wij verkondigen vaak De 

kerk, dat zijn wij samen. In die gedachte zijn we opgegroeid onder leiding van 

pastoor Jaap Jonker en dat heeft ons de afgelopen decennia heel sterk 

gemaakt. Wij zijn de parochie met  vele vrijwilligers. Het lukt ons nog steeds om 



met elkaar de kerk overeind te houden. Dat komt omdat veel mensen zich 

inzetten voor onze mooie kerk.  Maar ook door de mooie groep mensen die we 

met elkaar zijn. Wij zien om naar een ander als diegene dat nodig heeft. Het 

menselijk contact heeft onze parochie gevormd en houdt onze parochie bij 

elkaar. 

 

En dan opeens is er een virus die zich wortelt in onze fundamenten. Dat virus 

laten wij op dit moment veel schade aanrichten in dat fundament van Samen 

kerk zijn en omzien naar een ander. De vrijwilligers die zo graag een steentje 

bij willen dragen aan de kerk, kunnen opeens niet meer doen wat ze graag 

willen. Andere vrijwilligers hebben de taak om ons door de situatie te leiden 

zodat we er zo goed mogelijk uitkomen. En wat zien we gebeuren? 

De groepen en ook de kerkbezoekers staan tegenover elkaar. Er zijn 

momenten dat het lijkt alsof we elkaar de tent uit willen vechten. We laten ons 

niet vertellen hoe we ons moeten gedragen in de kerk. Een mondkapje op om 

elkaar, niet jezelf maar juist een ander, te beschermen, doen we niet. Je 

aanmelden omdat je daarmee een ander kunt beschermen, vinden we te veel 

gedoe. Vrijwilligers die bij de deur staan om dat in goede banen te leiden 

komen huilend thuis omdat ze door hun eigen parochianen op een toon zijn 

aangesproken die niet past bij Samen kerk zijn. 

 

Het lijkt er op dat we over een paar maanden van alle maatregelen af zijn. En 

dan? Hoe staat onze parochie met al zijn vrijwilligers ervoor? Zijn we er 

allemaal nog? Zijn er (on)herstelbare gaten in ons fundament geslagen? 

Hoe groot het verschil van mening ook is, hoe vervelend de boodschap kan zijn 

als je een zondag niet naar de kerk kunt omdat er al 30 mensen zijn 

aangemeld. De bedoeling achter iedere maatregel is steeds geweest dat we 

elkaar samen beschermen tegen Covid. 

 

We spraken deze zondag met elkaar uit in de geloofsbelijdenis Ik geloof in 

Gods Geest die werkzaam is in alle mensen die er ontvankelijk voor zijn. Ben ik 

nog ontvankelijk voor Gods Geest? De Geest die ik vertaal naar de overtuiging 



 

dat we Samen kerk zijn. Wat betekent samen? En wat leer ik van deze 

afgelopen periode waarin Gods boodschap op de proef werd gesteld in onze 

parochie? 

Ik hoop  dat we met elkaar tot bezinning en inzicht komen en ons realiseren dat 

we samen verder moeten. 

 

Een bezorgde parochiaan. 

   

 

 

 

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. 

https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=9b9b345c2e&e=63bdbef62f
https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=0ad07d90e0&e=63bdbef62f
https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=aa061eb52a&e=63bdbef62f


 

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  
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