P.M.
(Parochiële mededelingen)

Maria Magdalena Parochie
Wormer

30 juni – 1 september 2021

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

PAROCHIETEAM
Voorzitter:
Wnd-voorzitter:
Penningmeester:

Secretariaat:

mw. Peggy Alting Siberg,
Haremakers 24,  6425977
mw. Ellen Meijer,
Hollander 34,  6421388
dhr. Cor Bijvoet,
Oosteinde 11,  6423130/
06-14443154
vacature

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

Lid:
Lid:
Lid:

dhr. Martin van Druten,
Talingstraat 17, 6423269
dhr. Sander Korver,
Dorpsstraat 175,  06-53439489
mw. Annelies Mol-Rozemeijer,
 6427555

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:
Kerkopbouw + gemeenschapsvorming:
Katechese:
Diakonie:
Liturgie:

dhr. Matthé Bruijns, petrusvis@planet.nl, 6281208
mw. Ellie Hoek-Nooij, Haanstraat 32,  6423046
dhr. Frans Hofstra, IJsvogelstraat 14,  06-18948746
mw. Ina van Kleef-Conijn, Lisboa 21,  6425259
vacature

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

Bezorging PM:
Kopij PM:
Misintenties vermelden PM:

mw. Ans Zwemmer-Wolkers, Lisweg 305, 1511 XP Oostzaan,  6841874
mw. Jolanda Boon-Sombroek,  6425194/dhr. Hans van Rooijen,  6424047
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 1 september 2021 - ? uiterlijk 22 augustus 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.
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PASTORAAL

VOORWOORD

Corona
De Coronatijd doet mij denken aan de
woestijntocht van het volk Israël. Ze waren
vrije mensen, ze waren op weg naar het beloofde Land (land dat overvloeide van melk
en honing. Een land om naar te verlangen),
maar het duurde en duurde eer zij er waren.
En wat ze dagelijks ervaarden was leegte,
teruggeworpen zijn op jezelf. Dan toch de
hoop levend houden, dat viel en valt niet
mee. Het afgelopen jaar werden we geleefd
door de coronastatistieken die op en neer
gingen.
Iedere leeftijdscategorie is hard geraakt
door alle maatregelen. Alle activiteiten lagen stil op het gebied van ontmoeting,
sport, recreatie. Alleen boodschappen
doen en naar de kerk (na aanmelding en
met een maximum) was toegestaan. Dit is
een groot lijden geworden, temeer daar ook
de lange duur het steeds zwaarder maakte
en het perspectief verdween. Het wachten
was op een vaccin. En nu er vaccins zijn
schrik ik er steeds weer van hoe argwanend
en zelfs agressief mensen zijn (waar ik het
helemaal niet van verwacht) ten opzichte
van de ‘verlossende’ prik. Juist door een
gebrek aan gevaccineerden kan het virus
voortgaan met zijn verwoestende werking.
De bijbel heeft voor woestijntijd een bijzonder getal namelijk: 40. Veertig staat voor in
een crisis verkeren. Jezus vastte 40 dagen
en 40 nachten. 40 Jaren trok het volk door
de woestijn nadat ze liever een gouden kalf
aanbaden dan de Levende God.
40 Staat voor een tijd waarin men de crisis
ondergaat voordat een nieuwe fase zal
aanbreken. Het afgelopen jaar is voor veel
mensen zo’n woestijnperiode geweest. Er
was eten en drinken, maar een mens leeft
voor meer dan brood alleen. Het sociale leven blijkt, meer dan ik mij bewust was, één
van de pijlers te zijn van levensgeluk.
Het was ook bijzonder te ontdekken dat de
lucht helder was omdat wereldwijd industrieën op beperkte wijze produceerden.
Onder de ‘rook’ van Schiphol was het opeens rustiger in de lucht. Files waren een
tijdlang verdwenen. Er werd nagedacht
over een nieuwe wijze van invulling van het
leven na corona. Moet je voor 29 euro naar
Barcelona kunnen vliegen bijvoorbeeld. Inmiddels komt het leven weer op gang en
blijken vele van de goede voornemens en
verwachtingen achterhaald te worden door
de economische werkelijkheid. We willen
weer verder marcheren op de weg die we

gingen, klimaatdoelen of niet, en na ons de
zondvloed (ook dat is een Bijbels thema).
Uiteindelijk trok na 40 jaar het volk van Israël hun beloofde land binnen. Maar één
keer per jaar vieren ze ook het Loofhuttenfeest. Overal verschijnen dan hutjes gemaakt van looftakken op een balkonnetje
maar ook bij kapitale villa’s. Een feest om
niet te vergeten waar je vandaan komt dat
je eens woestijnbewoner was zonder een
vast dak boven je hoofd. ‘Wanneer je je geschiedenis niet kent, ben je gedoemd haar
te herhalen‘, zegt een wijs woord.
Ik hoop, en neem aan wij hopen, dat deze
coronatijd snel achter ons ligt. Hoewel er
natuurlijk ook solidariteit gevraagd wordt
met de miljarden mensen die niet in de gelukkige omstandigheid zijn in het rijke deel
van de wereld te wonen en vaccins binnen
hun bereik hebben. Eén van de belangrijke
ervaringen van de woestijnreis was dat God
met hen mee bleef gaan. Ook al waren er
mensen die God onderweg vergaten, ze
werden niet door God vergeten! Onze reis
gaat ook verder en we vertrouwen dat God
daar bij met ons meegaat.
Een goede zomertijd toegewenst.
Matthé Bruijns, pastor

PM 48 e jaargang no.4: 30 juni – 1 september 2021

2

KERKENPAD-BEDEVAART

Dagje uit
Onder deze noemer gaan we als Zaanse
parochies al 20 jaar in de zomer een dagje
op stap. En in de laatste jaren werd de belangstelling zo groot, dat er zelfs drie reisdagen waren. Zo hebben we met elkaar al
heel wat steden en streken aangedaan.
Maar zoals zo veel ging dit evenement vorig jaar niet door. Ook nu is nog niet duidelijk of en wanneer het wel kan.
Kerken die we zouden willen bezoeken zijn
nog niet geopend voor een verkenning en
afspraken met restaurants zijn ook nog een
onzekere factor. Vandaar dat we onze reisplannen
naar
de
nazomer
hebben

verplaatst. In verband met het verschijnen
van de parochiebladen is dit wel lastig. We
zullen via de mededelingen in de kerk u op
de hoogte houden, maar als u er zeker van
wilt zijn dat u geen informatie mist kunt u
zich ook als geïnteresseerde aanmelden op
ons speciale emailadres:
zaanskerkenpad@ziggo.nl.
U krijgt dan vrijblijvend de informatie via de
email toegestuurd. Het reisdoel ligt dit jaar
in het Groene Hart.
Goede zomer toegewenst.
Ko Schuurmans en Matthé Bruijns

TITUS BRANDSMA

Enkele gedachten
Titus was Karmeliet en vanwege zijn verzet
werd hij door de Duitsers gearresteerd en
in juli 1942 in Dachau vermoord. Het Titus
Brandsma instituut in Nijmegen heeft een
boekje uitgebracht met teksten uit zijn
schriftelijke nalatenschap.
Onze tijd is – net als elke tijd – verwarrend
en ondoorzichtig, staat er in het voorwoord.
‘Troebel water’, noemt Titus Brandsma dat.

We worden overspoeld door wat er in ons
en om ons gebeurt, maar krijgen er geen
vat op. We peilen niet wat er zich onder de
oppervlakte afspeelt. Onze ogen doen zeer
van het turen. Ze zijn ‘door de stromen van
het leven vaak zo vertroebeld’, aldus Titus.
Een paar van zijn opgetekende gedachten
om te overwegen.
Matthé Bruijns

B IJ ZIJN REIS DOOR A MERIKA SCHRIJFT
HIJ IN 1935:

G EWOON HELPEN (1934)

Terwijl ik dit zit te schrijven, luister ik naar
het ruisen en bruisen van de Niagara Falls.
Deze wondere waterval wordt door miljoenen bezocht om zijn weergaloze schoonheid.
lk voor mij zie het liefst naar de diepere ondergrond van dit heerlijke natuurverschijnsel; niet oog en oor alleen zijn geboeid,
maar veeleer mijn verstand, dat nadenkt
over hetgeen door God in het water is gelegd.
lk zie niet slechts de rijkdom van de natuur
van het water, zijn niet te meten potentialiteit, ik zie God werken in het werk van zijn
handen en de openbaring van zijn liefde.
Niettemin, ook mijn oog en oor zijn geboeid
en telkens keer ik terug om te zien en te
horen.
lk heb menig ogenblik, waarin het laatste
genot overheerst.

Je moet je broeder helpen.
Zonder dralen. Zonder dubbelzinnigheid.
Je moet het Gelaat van Christus in hem
eren.
Achter al de verborgenheden van grootsteedse nood, achter al de wildheid van
grootsteedse decadentie, achter al de
waanzin van deze heidense steden staat,
het aller diepst, toch het beeld van de Heer.
Lichtend, gebiedend, verhullend.
Kniel neer voor het Gelaat van God in je
broeder.
Ben ik de hoeder van mijn broeder? 1k ken
hem toch niet.
1k heb geen contact met hem...
Ja, je bent de hoeder van je broeder. Schep
contact.
Niet vragen. Niet omzien. Niet oordelen.
Gewoon helpen.
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INGEKOMEN

Buiten dienst? In Uw dienst!
Je fietst door de
Achterhoek
en
geniet van het
landschap.
Je
rijdt door kleine
dorpen en kijkt
of de kerk open
is. Soms wel,
soms niet. Op
een terras drink
je koffie en raak
je aan de praat met de eigenaresse van het
tentje. Ze vertelt over de kerken die al gesloten zijn of nog gaan sluiten. Veelal tegen
de zin van de dorpelingen – kerkelijk of
niet. ‘Maar ja’, zegt ze, ‘de hoge heren houden geen rekening met de wensen van het
gewone volk!’ Thuis gekomen lees je de parochiebladen die je hebt meegenomen uit
de kerken. Je ontdekt hoe groot de parochiefederaties zijn en hoe mager het personeelsbestand is. Je snapt dat die paar pastores natuurlijk al die kerken niet meer kunnen bedienen, maar moet het zo? Van wie
zijn die kerken eigenlijk en wie moet het
laatste woord hebben als het over openhouden of sluiten gaat? Zijn dat niet de
mensen ter plaatse? De Achterhoek hoort
tot het aartsbisdom Utrecht. Dat hanteert
een streng beleid, sluit veel kerken en wil
volstaan met hier en daar een kerk waar
wekelijks de eucharistie gevierd wordt. Het
aantal beschikbare priesters bepaalt zo het
aantal kerken. De gelovigen moeten erop
uit om samen te komen. Gelukkig hanteert
ons bisdom een milder beleid. Ruim een
jaar geleden namen we afscheid van de
kerk in Wormerveer. Bijna iedereen was ervan overtuigd dat sluiting onvermijdelijk
was. Het aantal vrijwilligers was op. Maar
pijn deed het wel! Veertig jaar geleden
werkten er in de Zaanse parochies tien
priesters en een pastoraal werker. Hoeveel
pastores hebben we nu? En welke kerk
gaat binnenkort sluiten?
In Alkmaar sloot in 2019 de Sint Jozefkerk
definitief haar deuren. Er komen woningen
in. Anton Stolwijk schreef een prachtig
boek over het laatste jaar dat de kerk nog
in gebruik was. In zijn jeugd ging hij er samen met zijn ouders en broers naar toe. Hij
schreef het boek niet als buitenstaander,
maar was dat laatste jaar vaste bezoeker,
vrijwilliger en koorzanger.

Respectvol schrijft hij over de vrijwilligers.
Hij begrijpt hun verdriet, gekoppeld aan realiteitszin. Ook hun kwaadheid over het gebrek aan begeleiding en hun negatieve oordeel over de Argentijnse paters die er benoemd waren. Niet omdat zij buitenlanders
waren, maar omdat ze gekomen waren om
de Hollandse gelovigen ‘te bekeren’, in
plaats van met hen op te trekken en hun
geloof te delen. Het boek zet je aan het
denken. Waarom zijn er zo weinig pastores? Gebrek aan roeping? Kom nou! Maar
wat wil je als je de ene helft van de mensheid buiten het ambt houdt en van de andere helft verwacht dat die celibatair leeft.
Petrus had toch een schoonmoeder en de
opa van een paus aan het begin van de
derde eeuw was het ook geweest. Waarom
wordt het aantal ongewijde maar toegewijde pastoraal werkers/sters steeds minder? Gebrek aan belangstelling? Nee, zij
worden niet meer benoemd. Is men bang
voor vervaging van het ambt? Waarom worden pastores niet meer in deeltijd aangesteld om naast hun civiel beroep in een parochie te werken? Was Paulus niet een tentenmaker? De oudkatholieke kerk kent
deze oplossing al jaren. Op die manier kunnen geloofsgemeenschappen blijven voortbestaan en samenkomen in hun kerk die
ook gebruikt wordt als ontmoetingsruimte
voor het dorp of de wijk. Voor het pastoraat
van nabijheid is men zeker bereid – zo blijkt
uit onderzoek – te blijven betalen. Een gesloten kerk en een rondtrekkende vaak onzichtbare pastor nodigt niet uit om de portemonnee te trekken. Gelovigen worden nu
gedwongen om op reis te gaan om samen
te vieren, om het Lichaam van Christus te
ontvangen. Maar zijn wij als gemeenschap
van gelovigen, zo leert onze Kerk, ook niet
het Lichaam van Christus? De kerk buiten
dienst? Waarom kiezen we niet voor een
ander beleid en zeggen we samen: we
staan in Uw dienst!
Ko Schuurmans, pastor
Anton Stolwijk, Buiten Dienst - toen God
kleiner moest gaan wonen en ik meekeek.
Uitgeverij de Geus 2021, 304 blz. € 21,50.
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De drie zonen
Drie vrouwen wilden water halen bij de rivier. Niet ver daarvandaan zat een oude
man op een bank en hij hoorde hoe die
vrouwen over hun zonen opschepten.
"Mijn zoon" zei de eerste, "is zo lenig dat
hij alle anderen ver overtreft. “
"Mijn zoon" zei de tweede, "zingt zo mooi
als een nachtegaal! Er is niemand die zo'n
mooie stem heeft als hij."
"En waarom zeg jij niets over jouw zoon?"
vroegen ze aan de derde vrouw, toen ze
merkten dat zij zweeg.
"Hij heeft niets waarover ik zou kunnen opscheppen" zei ze. "mijn zoon is maar een
gewone jongen; hij heeft niets bijzonders".
De vrouwen deden hun emmers vol en gingen naar huis. De oude man ging langzaam
achter hen aan.
De emmers waren zwaar en de vrouwen
waren moe en hun handen zwak.
Daarom hielden ze een rustpauze, want ze
hadden pijn in hun rug.
Toen kwamen er drie jongens hun

tegemoet.
De eerste ging op zijn handen staan en
maakte een paar radslagen.
De vrouwen riepen:
"Oh, wat een lenige knaap!". De tweede
zong zo mooi als een nachtegaal, en de
vrouwen luisterden vol aandacht en ze kregen tranen in de ogen van ontroering.
De derde liep naar zijn moeder toe, nam
van haar de zware emmer over en droeg
die naar huis.
Toen vroegen de vrouwen aan de man:
"Nou, wat zeg je van onze zonen?"
"Waar zijn jullie zonen?" vroeg de oude
man verwonderd.
"Ik heb maar één enkele zoon gezien!".
Leo Tolstoi
Volg de lijn en schrijf de letters op.
Wat wordt er gezegd?
De eerste letter is de J.
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VIERINGEN
H.H. Martelaren
van Gorcum
Koog a/d Zaan
Za 3 juli
Zo 4 juli
14 e zo dhj
Za 10 juli

Woord&Comm.
S. Baars

Zo 11 juli
15 e zo dhj
Za 17 juli

Woord&Comm.
K. Schuurmans

Zo 18 juli
16 e zo dhj
Za 24 juli

Woord&Comm.
T. Molenaar

Zo 25 juli
17 e zo dhj
Za 31 juli

Woord&Comm.
T. Molenaar

Zo 1 aug
18 e zo dhj
Za 7 aug

Woord&Comm.
M. Bruijns

Zo 8 aug
19 e zo dhj
Za 14 aug

Eucharistie
G. Noom

Zo 15 aug
Maria ten Hemel opn
Za 21 aug

Woord&Comm.
T. Molenaar

Zo 22 aug
21 e zo dhj
Za 28 aug

Woord&Comm.
M. Bruijns

Zo 29 aug
22 e zo dhj
Za 4 sept

Woord&Comm.
T. Molenaar

Zo 5 sept
23 e zo dhj

Eucharistie
G. Noom

IN

St. Petrus
Krommenie
Woord&Comm.
S. Baars
Woord&Comm.
R. Casalod
Woord&Comm.
K. Schuurmans
Woord&Comm.
T. Molenaar
Woord&Comm.
R. Casalod
Woord&Comm.
S. Baars
Eucharistie
G. Noom
Eucharistie
G. Noom
Woord&Comm.
S. Baars
Woord&Comm.
S. Baars
Eucharistie
G. Noom
Woord&Comm.
M. Bruijns
Woord&Comm.
M. Bruijns
Woord&Comm.
M. Bruijns
Eucharistie
G. Noom
Eucharistie
G. Noom
Woord&Comm.
M. Bruijns
Woord&Comm.
K. Schuurmans
Eucharistie
G. Noom
Woord&Comm.
M. Bruijns

REGIO

ZAANSTREEK NOORD

H. Maria
Magdalena
Wormer

H. Jozef

Geen oec. viering

Woord&Comm.
W. Waardijk

Woord&Comm.
R. Casalod

Woord&Comm.
J. Hoekstra

DOP

Woord&Comm.
R. Casalod

Eucharistie
N. Kerssens

Woord&Comm.
W. Waardijk

DOP

DOP

DOP

Woord&Comm.
R. Casalod

DOP

Eucharistie
G. Noom
J. Hoekstra

Eucharistie
N. Kerssens

Woord&Comm.
S. Baars

Woord&Comm.
M. Bruijns

Woord&Comm.
W. Waardijk

DOP

Woord&Comm.
J. Hoekstra

Zaandam

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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PAROCHIETEAM

De zomer komt eraan, met meer vrijheid!
De zomer lonkt, net als onze vrijheid. Wat
fijn dat zoveel mensen zich laten vaccineren en daarmee niet alleen vrijheid voor
zichzelf laat injecteren, maar ook voor onze
naaste. Dat biedt Hoop, en het Verlangen
naar nog meer ‘het oude normaal’ loopt op.
In de zomer liggen de meeste activiteiten
stil, maar gelukkig worden de vieringen
volop bezocht. Het is jammer dat een groot
koor nog niet mogelijk is, maar we hopen
dat u de afgelopen maanden toch met plezier geluisterd heeft naar de muziek en
zang.
En wie weet wat er allemaal in de komende
tijd meer mogelijk is, hopelijk weer koffie en
ontmoeting na afloop van de viering! Achter
de schermen wordt hard gewerkt om dit mogelijk te maken, zie het stuk verder in de
PM over de actie met betrekking tot de ventilatie.

M ONDKAPJE

Vanaf 26 juni gelden de volgende regels:

-Handen desinfecteren in het voorportaal;
-u betreedt via het Achterschip de kerk;
-u houdt 1,5 m afstand van elkaar.
-Kom alleen naar de viering als u klachtenvrij bent

De verplichting van het mondkapje is vervallen, maar als u zich er veiliger bij voelt,
kunt u dit naar behoefte blijven doen.
R EGISTRATIE
Registratie blijft verplicht. Bij voorkeur bij
vooraanmelding via de website of bij aankomst bij de deur in het Achterschip door
uw naam en telefoonnummer op het aanwezige schrijfblok te noteren.
M AXIMAAL 75 KERKGANGERS
In onze kerk kunnen in de 1,5 meteropstelling maximaal 75 kerkgangers plaatsnemen.
B ASISREGELS BLIJVEN

Z ANG
Er is meer mogelijk met zang, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het
Parochieteam zal dit bespreken met de
koorleiders.
Helaas is meezingen door de parochianen
nog niet toegestaan.
Voor meer info zie de site van de bisschoppen:
https://www.rkkerk.nl/dossiers/dossier-coronavirus/. Hier kunt u alle informatie vinden over de laatste veranderingen.
Het Parochieteam vraagt u vriendelijk de
regels te volgen.
Met Hoop en Verlangen houden we het samen vol, ‘Kerk zijn wij Samen’, laten we ook
Samen Kerk zijn voor elkaar.
Wij wensen u een mooie zomer toe!
Het Parochieteam
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Help ons ontmoetingscentrum ‘Het achterschip’ van de Maria Magdalena Kerk Wormer weer
geschikt te maken voor de vele samenkomsten.
Vele parochianen kijken al maanden uit naar ontmoeten en samen weer actief zijn in het nu
nog gesloten centrum.
Om de ventilatie van het Achterschip op orde te hebben is een aanpassing noodzakelijk. Voor
de financiering hiervan wordt met deze actie geld ingezameld.

€x 1000

24
18
12
6

Het begin is er!
Dankzij donaties is al een goede start gemaakt en zijn meerdere toezeggingen gedaan.
Het geeft vertrouwen in het bereiken van de benodigde middelen voor de
aanleg van de vereiste ventilatie in ons Achterschip.
Het streven is nog steeds om, na instemming en vergunning, na de zomerperiode de aanpassing te realiseren.
Op de website en in de Nieuwsbrief wordt de actuele stand van de actie
bijgehouden.

Zorg ook voor nóg meer verse lucht.
En doneer.
Elke bijdrage is welkom.
Opdat we straks elkaar weer in het
Achterschip kunnen ontmoeten en
met onze koren, werkgroepen en
commissies aan de slag mogen.

U kunt uw gift/bijdrage overmaken op het rekeningnummer van onze parochie:
IBAN NL75RABO 0374900019 ten name van Par. Maria Magdalena Kerk Wormer
Onder vermelding van ‘Ventilatie Achterschip’.
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RAAD

VAN

KERKEN

WORMERLAND

Oecumenische viering op 10 oktober gepland
Wat is het alweer lang geleden dat we met
alle kerken van Wormer en Jisp een oecumenische viering hebben gevierd. En ondanks de steeds verdergaande versoepelingen zal dat op 4 juli ook nog niet zo zijn.
In de Maria Magdalenaparochie zal een reguliere zondagse viering plaatsvinden.
Op 10 oktober staat de volgende oecumenische viering gepland. Wij hopen toch echt
dat we die gezamenlijk kunnen vieren in
een volle kerk met veel zang en gebed.
De Raad van Kerken wil heel graag de officiële oprichting van de ‘Raad van Kerken
Wormerland’ met alle kerken samen vieren.
K ERKBED , ONDERDAK VOOR EEN KWETSBAAR
MENS , HELP MEE !
Graag brengen wij een initiatief van de
Raad van Kerken Amsterdam onder de
aandacht: ‘Kerkbed’. Team Kerkbed is een

organisatie die bedden bij particulieren
zoekt waar vluchtelingen en asielzoekers
korte tijd kunnen verblijven. Die tijd wordt
door het Wereldhuis van de Protestantse
Diaconie Amsterdam gebruikt om met de
gast naar bijvoorbeeld een advocaat of arts
te gaan. Maar soms is het nodig om even
op adem te komen. Er zijn nu ongeveer 25
adressen. En er zijn er meer nodig. Gastadres en logé worden begeleid om onaangename situaties te voorkomen en de duur
van het verblijf is gelimiteerd.
Wellicht treedt u buiten uw comfortzone
door deze stap te nemen, maar het blijkt
vaak een verrijking om even letterlijk ‘de
vreemdeling in je midden te hebben’.
Heeft u interesse of weet u iemand die hier
interesse in heeft, neem dan contact op met
Coen van Loon: cej.vanloon@kpnmail.nl.
Ellen Meijer

WOENSDAGOCHTENDPLOEG (WOP)

Onderhoud kerk
Na alle coronamaatregelen, waarbij de helft
van de ploeg niet actief was, kunnen langzamerhand de werkzaamheden hervat worden mede door de vaccinaties. Dit geeft
meteen de leeftijd van de ploeg aan. Er kan
door het mooie weer buiten gewerkt worden
wat het risico op besmetting beperkt, al gelden wel de bisdom- en parochieteamrichtlijnen. Hier valt mee te werken.
Het schoonmaken van de voorzetramen en
het glas-in-lood bevindt zich in de laatste
fase, alleen de westelijke kant bij het priesterkoor moet nog gedaan worden. Eigenlijk
had dit vorig jaar klaar moeten zijn, maar
de beperkende maatregelen hebben het
functioneren van de wop ernstig vertraagd.
Toch blijven de medewerkers enthousiast.
Met name de buitenpost heeft heel veel
werk verricht, vooral nu het mooie weer
zich aankondigt. Alles groeit en bloeit maar
moet wel onderhouden worden. Soms zijn
er drie mensen tegelijk aan het gras
maaien, het terrein rondom de kerk is nogal
uitgebreid. Ook de parkeerplaatsen blijven
aandacht vragen in verband met onkruid
bestrijden. De mensen op de rolsteiger

verdienen ook een pluim, want het kan behoorlijk warm zijn tegen de kerkmuur als
daar de zon op schijnt. Ondertussen hadden we in de kerk een kleine lekkage bij de
aula omdat op het dak een leipan was verschoven. Dit was een reparatie eventjes
tussendoor. Het schilderwerk op aanvaardbare hoogte voor de wop is ook weer ter
hand genomen, want het verval gaat gewoon door. Een jaartje wachten kan eigenlijk niet, maar het was niet anders. Eerstvolgende project is het onder houden van
de galmplanken in de klokkentoren. Wie
eventjes omhoogkijkt ziet genoeg! Voorts
vraagt de pastorietuin het nodige onderhoud. Voor ziet het er netjes uit, maar achter komen we er niet eens aan toe! Waarschijnlijk wordt dit een herfstklusje. Helaas
wordt de wop ploeg al kleiner maar het
werk niet minder, graag zouden we er nog
wat enthousiastelingen bij hebben (de koffie is altijd goed). Kom op woensdagochtend een keer langs en zie wat er allemaal
gedaan wordt!
J. Braan
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Contact Pastoraatsgroep
Wanneer u weet dat er iemand ziek is, in
het ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, of dat er iemand een hele tijd niet
aanwezig is geweest in uw werk groep binnen de kerk, wilt u het ons dan laten weten?
Zit u zelf ergens mee bijv. over de vieringen, 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

60 jaar getrouwd

Bedankje
Een stukje dorp is niet meer.
Arnold was tot het einde betrokken bij alles
wat er gebeurde. Zijn praatje met de
woensdagochtendploeg tijdens de koffie.
Later kwamen de mannen bij ons thuis en
zo bleef hij op de hoogte van alles wat er
gebeurde.
Zijn hart lag bij de kerk. Hij had zelfs het
oude torentje weer terug willen plaatsen,
een dagkapelletje willen realiseren om zo
maar even naar binnen te kunnen. Dat is
uiteindelijk het Achterschip geworden, door
invloed van mij misschien.
Een Dorpsmens. Bij zoveel families geschilderd. Het was altijd een feest, grappen
en geintjes.
Wij willen eenieder bedanken voor het geweldige afscheid, een mooie uitvoering van
de uitvaart door zijn koorvrienden (gregoriaans gezongen) en de mensen die ervoor
zorgde dat het afscheid goed verliep. Ook
dank dat zo veel mensen aan hem hebben
gedacht, Wat zijn we rijk met zo’n goede
gemeenschap. Lieve mensen allemaal bedankt.
Gré Floore

28 Mei was voor ons een bijzondere dag:
we waren 60 jaar geleden getrouwd.
Dit hebben wij, mede door onze kinderen
en ondanks alle beperkingen, goed kunnen
vieren.
Wij zijn verwend met veel bonbons, prachtige bloemen en heel veel kaarten met lieve
teksten.
Ook op 6 juni hebben wij dit herdacht in
onze eigen MM Kerk met een prachtige viering begeleid door het CC koor die ook geweldig hun best hebben gedaan onder leiding van Ruud Luttikhuizen.
Het was bijzonder!
Ook onze voorgangster Ria Casalod heeft
zich ervoor ingespannen, ondanks dat zij
heel schor was. Ria, BRAVO.
Zelfs onze kinderen waren enthousiast:
"Wat een mooie persoonlijke viering" was
hun oordeel.
Iedereen die hieraan meegewerkt heeft
hartelijk dank.
Ton en An Oudejans

De redactie wenst u een
fijne zomer(vakantie).
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H ENNY DE L EEUW -S OMBROEK

A RNOLD F LOORE

Deze doorzetter moest zich overgeven,
haar lichaam trok het niet meer.
Op 19 mei is ze op 81-jarige leeftijd overleden. We gunden haar nog zoveel meer in
dit leven. Het leven waar ze volop van heeft
genoten.

Op 6 juni stopte het lichaam van Arnold met
leven. Zijn geest had nog wel willen blijven,
maar een afschuwelijke ziekte had hem in
15 jaar ondermijnd. Arnold, een boom van
een kerel, waar iedereen tegen leunen kon;
Uiteraard zijn Gré, met wie hij 58 jaar getrouwd was, maar ook zijn kinderen en de
7 kleinkinderen, die allemaal dol waren op
hun opa.
Zijn leven lang heeft Arnold zich ingezet
voor de mensen om hem heen. Als vakman
schilder en als vriend, voor iedereen die
hulp nodig had, gewoon omdat hij zo in elkaar zat…
Op 17 juni 1936 werd hij geboren, hier in
Wormer. In onze Maria Magdalenakerk is
hij gedoopt en zaterdag 12 juni is hij ook
van hier uitgevaren. Hoeveel voetstappen
heeft hij hier niet gezet in de tussenliggende 85 jaar, vooral als fantastische tenor
van het Caecilakoor. Maar ook samen met
heel veel andere vrijwilligers heeft hij gewerkt aan ons kerkgebouw, met name tijdens de bouw van het Achterschip in 2000
en de jaren daarna met de woensdagochtend-ploeg, tot zijn lichaam niet meer deed
wat hij wou…
Toen verhuisde hij met Gré van de Zaandammerstraat naar een appartement aan
de Kokerstraat. Langzaam maar zeker verloor hij steeds meer bewegingsvrijheid en
werd hij afhankelijk van de hulp van anderen. Heel veel toegewijde helpers hebben
dag en nacht voor hem klaargestaan. Allemaal hielden ze van hem, van zijn humor
en zijn dankbaarheid. Het is bewonderenswaardig hoe iemand die zoveel moet inleveren, zoveel levensvreugde weet te behouden!
Hij was een geweldig mens, die voortleeft
in de herinnering van heel veel mensen.
Wij wensen hem eeuwige vreugde in het
huis van de Vader, waar een plaats voor
hem is bereid.

Henny is op 25 juli 1939 geboren als achtste kind in het grote gezin Sombroek waar
12 kinderen het levenslicht zagen. Ze
groeide op in De Rijp.
Door haar huwelijk met Wouter de Leeuw
kwam ze midden jaren 60 in Wormer te wonen aan de Kuijperstraat.
Met de geboorte van Sandra en Marcel was
het gezin compleet.
Het waren mooie jaren daar in de buurt.
Ze kochten een boot waarvan het gezin
volop heeft genoten. Ze gingen ermee op
vakantie of lagen gewoon aan de overkant
van het Zwet samen met buren die ook een
boot hadden, een vriendschap voor het leven.
In 2009 overleed Wouter, en kwam ze er
alleen voor te staan, dat ging haar goed af.
Henny stond volop in het leven. Ze stond
voor iedereen klaar. De kleinkinderen zorgden ook voor plezier in haar leven. Tussen
de middag en uit school was oma er voor
hen.
Ze was een actieve vrouw niet alleen in het
bestuur van de kolfvereniging, ook voor
Wormerwonen en huurders voor huurders.
Haar motto was als je je ergens voor inzet
moet je het goed doen. Ze zwom, ze at op
zondag met vriendinnen, was gast bij het
eten eens in de maand in het Achterschip.
Haar zus Annie was een heel belangrijk
persoon in haar leven, ze waren onafscheidelijk, wat hebben ze veel aan elkaar gehad.
Een paar jaar geleden kwam het aanbod
van de woningbouw of ze wilde verhuizen
naar een appartement. Zo verhuisde ze
met nog meer mensen uit haar buurt naar
de Rietvinkkade. Met oog en zorg voor elkaar was het daar goed wonen. Het is jammer dat ze er niet langer van heeft mogen
genieten.
Huil niet omdat ik er niet meer ben, maar
glimlach omdat ik er was.
Dat ze nu samen met Wouter mag rusten in
vrede.

Pastor Jos van Steen

Ellie Hoek-Nooij
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R ON B INKEN
Na een moedige strijd heeft Ron Binken
geboren op 31 augustus 1960 op 7 juni afscheid moeten nemen van het leven.
Ron woonde aan het Oosteinde, was getrouwd met Monique en vader van twee
dochters.
In het gezin van Wim en Ria Binken-Mak
was hij van de 8 kinderen de jongste.
Het verdriet om zijn heengaan is groot, niet
alleen voor zijn gezin maar ook voor zijn
moeder.

Na het overlijden van zijn vader ging hij alle
dagen even bij zijn moeder langs.
Het is dan ook verdrietig dat ze dit op hoge
leeftijd mee moet maken. Wat zullen ze
hem missen nu hij uit hun midden is weggevallen.
We wensen de nabestaanden veel sterkte
toe.
Ellie Hoek-Nooij

ROOSTERS
Datum
Zo. 20 juni
Zo. 27 juni
Zo. 4 juli
Zo. 11 juli
18 juli
25 juli
1 aug.
8 aug.
15 aug.
22 aug.
29 aug.
5 sept.

Kosters
G. Konijn
C. van Vliet
K. Bank
G. Konijn
P. van Diepen
C. van Vliet
G. Konijn
K. Bank
P. van Diepen
C. van Vliet
P. Kramer
G. Konijn

642 6212
642 5539
06-52408011
642 6212
642 1282
642 5539
642 6212
06-52408011
642 1282
642 5539
642 7234
642 6212

Lezers en lezeressen
George Kristians
Kirsten Vredevoort
Rob Berkhout
Ton van Overbeek
Liesbeth Patist
Elly Hoek
Frans Hofstra
Willy Klijn
Monique van Zanten
Kirsten Vredevoort
George Kristians
Liesbeth Patist

Koffie-schenkers

Kosters: bij verhindering graag onderling ruilen. Co ördinatie: Paul Kramer (6427234)
Lezers en lezeressen: Bij verhinderding graag onderling ruilen en doorgeven aan Gerard Commandeur (6425356). Coördinatie: Ria de Metter-Zuijderwijk, ham.de.metter@quicknet.com

Kerkwerk(st)ers
Groep A: Do. 8 juli 13.30 uur
Corrie Schavemaker
Henny van Druten
Tiny van Vliet
Cor Bijvoet
Jaap Conijn
Tineke Schuitemaker
Ina van Kleef

Groep B: Do. 12 augustus 13.30 uur
Frans Dijkstra
Hetty Dijkstra
Suze Korver
Erica Feenstra
Jaap Braan
Dea Schoenmaker
Ton Oudejans
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ROOSTERS

Juli
Zondag 4 juli 10.00 uur
Pianospel Serge en solisten
14de zondag door het jaar
Voorganger: Jos van Steen

Zondag 11 juli 10.00 uur
Pianospel Serge en solisten
15de zondag door het jaar
Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor R. Casalod

Zondag 18 juli 10.00 uur
Orgelspel Piet en solisten
16de zondag door het jaar
Dienst onder leiding van een parochiaan
Voorganger: Paul Kramer
Zondag 25 juli 10.00 uur
Orgelspel Piet en solisten
17de zondag door het jaar
Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan N. Kerssens

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
Dick Bakker en Aad
Bruun Berkhout
Ouders Neeft-Westra en Wim
Kees Al
Cor Meijer
Henk Walta
Jaap en Carla de Vos
Ouders Bentvelzen-Mijnen
Netty Sjouw-Peters
Zita Bentvelzen-Dopstra
Theo Hooft
Gerhard Holtman
Noby Warbout-Willems
Toon Vermeulen
Jaap Zijp, Annie Zijp-Graas
Steun voor het gezin
Rie Koelemeijer
Margaretha Lelieveld
Ria Meijer-Zuidinga
Piet Heijnen en overleden familieleden
Henny de Leeuw-Sombroek
Piet Sombroek

Augustus
Zondag 1 augustus 10.00 uur
18de zondag door het jaar
Pianospel Serge en solisten
Dienst onder leiding van een parochiaan
Voorganger: Kiki Kint
Zondag 8 augustus 10.00 uur
Pianospel Serge en solisten

Jaardienst Tiny Mak-de Vries
Henk Mak
Ouders Willems, ouders Martens
Cas van ’t Hoff
Cor van Diepen
Theo Timmer-Bets Timmer-Ootes
Theo van Putten
Cor Meijer
Jaap en Carla de Vos

19de zondag door het jaar
Dienst onder leiding van een parochiaan
Voorganger: George Kristians
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ROOSTERS

Augustus
Zondag 15 augustus 10.00 uur
Orgelspel Piet en solisten
Maria ten hemel opneming
Voorganger: Jos van Steen

Zondag 22 augustus 10.00 uur
Orgelspel Piet en solisten
21ste zondag door het jaar

Jaardienst Ted Schermer
Dick Bakker en Aad
Noby Warbout-Willems
Gerhard Holtman
Toon Vermeulen
Cees Vermeulen
Pastor Jaap Jonker
Hans Beenen
Margaretha Lelieveld
Ria Meijer-Zuidinga
Piet Heijnen en overleden familieleden

Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan N. Kerssens

Zondag 29 augustus 10.00 uur
Pianospel Serge en solisten
22ste zondag door het jaar

Ouders Bentvelzen-Mijnen
Netty Sjouw-Peters
Zita Bentvelzen-Dopstra
Jan Butter en overleden familieleden
Piet Sombroek

Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor M. Bruijns

September
Zondag 5 september 10.00 uur
Pianospel Serge en solisten

Cas van ’t Hoff
Dick Bakker en Aad
Ouders Willems, ouders Martens

23ste zondag door het jaar
Dienst onder leiding van een parochiaan

Helaas nog geen diensten in Torenerf.

Collectemandje

Intenties

Steun de Maria Magdalena met uw bijdragen:
NL68INGB000.19.75.365
t.n.v. RK kerkbestuur.

Heeft u nog geen intenties doorgegeven?
Bel me 6423046 of doe een briefje in mijn
brievenbus.
Ellie Hoek-Nooij
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WERKGROEPEN/COMMISSIES/OVERIGEN
Online Nieuwsbrief:
Femke Rijs en Willy Klijn
: nieuwsbriefmmwormer@gmail.com

Stichting Evenementen Wormer:
Secr. mw. Geerie Butter-Voorn
Ventjagersplein 17,  6423919

Project-jeugdkoor: Vacant
Info: M.M. parochie,  6421216
secretaris@mariamagdalenawormer.nl

Kerkwerken:
mw. Corrie Schavemaker-Conijn
Kollergang 2,  6424836

Koor All Ages:
: allages@live.nl

Onderhoudsgroep
(woensdagmorgen):
dhr. Jaap Braan  6425049

St. Caeciliakoor:
Mw. Marian Duijn-de Boer,
Dorpsstraat 310,  6421581
: j.m.duijn@quicknet.nl

Stuurgroep Vorming en toerusting:
mw. Liesbeth Patist-Dupon
Roerdompstr 6,  6421111

Maria Magdalenakoor:
mw. Bep van Overbeek-de Leeuw,
Oosteinde 61,  06-42928673

Parochie-administratie:
mw. Corrie Schavemaker-Conijn
Kollergang 2,  6424836

Kosters:
dhr. Paul Kramer,  6427234

Koffieschenkers:
mw. Trees Walta,  6421616

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

Weekendautorijders:
mw. Florensia Kramer,  6427234

KBO Seniorenbelang Wormerland:
mw. Trees Walta
Beerstraat 8,  6421616

Communiekatechese:
mw. Kirsten Vredevoort-van Putten,
 06-13393436,
: kirsten.vredevoort@gmail.com

Zonnebloem:
dhr. Piet Jongh
Wollegrasstraat 27,  6425276

Lezers:
mw. Ria de Metter-Zuijderwijk,
: ham.de.metter@quicknet.com

Woorddienstgroep:
dhr. Ben Commandeur,
Koningsvarenstraat 194,  6425356
Werkgroep gezinsviering:
Femke Rijs, 075-6408305
: f.rijs@quicknet.nl

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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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

Internet correspondenten voor u
Geen stressvolle momenten meer.

Plaats hier uw advertentie!

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
BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

A. KASKES
SINDS 1838

DORPSSTRAAT 94- WORMER
TEL. 075 – 6421241
FAX: 075-6425531

BEENDERS
STUKADOORS
EN GEVELISOLATIE B.V.
Wand- en plafondafwerkingen, Sierpleisters,
Gevelisolatiesystemen
Bruynvisweg 28, 1531 AZ Wormer
Tel.: 075-6400780 Faxnr : 075-6400988
Internet: www.beendersbv.nl

Hier kan uw advertentie staan!!!
www.somass.nl

BOUWBEDRIJF SOMASS
Specialisten in restauraties en replica’s

Plaats hier uw advertentie!

