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Na de startviering 

 

Wat was het fijn om zoveel mensen te zien in de Startviering en vooral om 

elkaar daarna te ontmoeten. Met Verlangen en Hoop hebben we hiernaar 

uitgezien en dit is een zeer hoopvol begin van het nieuwe werkjaar. De 

werkgroepen en commissies zijn gevraagd om te inventariseren hoe en 

wanneer zij hun werkzaamheden weer willen opstarten. Dat is direct opgepakt. 

Fijn en heel bijzonder om te zien hoe onze gemeenschap in de herfst weer tot 

bloei komt!   

 

 

Koffie na en vergadering in de kerk 

Nu de versoepelingen doorzetten is besloten om de 

‘koffie na’ op zondag wat prettiger te laten verlopen. Dat 

betekent dat er achter in de kerk (dus niet in het 



 

Achterschip) tafels en stoelen worden geplaatst, waar 

koffie uitgeserveerd kan worden, en ook vergaderd en 

overlegd kan worden  
 

 

Maatregelen volgens het Bisdom 

Er kan gelukkig weer steeds meer. De nieuwe regels zijn opgenomen op de 

site van de bisschoppen. Hier kunt u dat nalezen: 

https://www.rkkerk.nl/nederlandse-bisschoppen-laten-anderhalve-meter-regel-

los-bij-voldoende-ventilatie/ 

Onderstaand treft u alvast het belangrijkste aan:  

• registratie is niet meer nodig; 

• de anderhalve meter afstandsregel kan worden losgelaten, mits er 

voldoende geventileerd kan worden; 

• koorzang is weer toegestaan.  

 

 

Stoelopstelling in de kerk 

Deze week zijn er meer stoelen teruggezet in de kerk. De stoelen staan iets 

dichter bij elkaar, maar wel op afstand voor degenen die zich daar prettiger bij 

voelen. Het is nog niet in de oude vertrouwde opstelling, maar we blijven erin 

geloven dat dat weer komt. 

Voor uitvaarten worden de vergader- en koffietafels verwijderd en weer 

teruggezet na afloop. Dat vraagt veel van onze vrijwilligers, maar op deze 

manier kunnen er bij een uitvaart zo’n 150 stoelen geplaatst worden. 

Zie hierbij een foto met de stoelopstelling  

 

https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=0a688db175&e=63bdbef62f
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Overige maatregelen van de bisschoppen 

In een ander document van het bisdom kunt u de overige maatregelen nalezen. 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2021/09/Overige-regels-in-verband-

met-corona-per-25-september-2021.pdf 

Wij lichten er een paar uit:  

• Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de 

elleboog, 

thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht 

in binnenruimtes. 

• De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud blijft 

gehandhaafd. 

• De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog 

gehandhaafd. Wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn. 

• Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden dan met het 

doorgeven van collectemandjes/-schalen, dus via collectebus bij de 

uitgang, een bankoverschrijving of een gift-app. 

https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=7c6e4d9fd2&e=63bdbef62f
https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=7c6e4d9fd2&e=63bdbef62f


Wij vragen u om uw verantwoordelijkheid hierin te nemen. Bij voorbaat dank 

voor uw medewerking. 

  

Hoe gaan we als parochie verder?  

Na 1,5 jaar in een veranderde samenleving begint het PT steeds meer te 

beseffen hoeveel impact het invoeren en handhaven van de maatregelen op 

ons en onze kerkgemeenschap heeft gehad. De samenhang van onze 

parochie, het Samen Kerk Zijn, de onderlinge band en die met de 

buurparochies zijn af en toe behoorlijk onder druk komen te staan en dat heeft 

zijn sporen nagelaten. 

Kortgeleden is het Parochieteam daarom nog eens bij elkaar gekomen om te 

bespreken waar wij staan, waar we naar toe willen en hoe we dat kunnen 

bereiken. Pastor Jaap Jonker heeft het Samen Kerk Zijn als fundament onder 

onze parochiegemeenschap met haar vrijwilligers nagelaten. Wij vinden het 

daarom belangrijk om het Samen Kerk Zijn nieuw elan in te blazen en daar 

gaan we de komende maanden tijd en energie in steken. 

Net binnengekomen: na een uitvoerig gesprek met het regiobestuur blijft Cor 

Bijvoet aan als penningmeester voor onze Maria Magdalenaparochie. Daar zijn 

wij ontzettend blij mee en opgelucht over! 

  

Vertrek kapelaan Nico Kerssens uit Wormer 

Eind september vertrekt kapelaan Nico Kerssens uit de pastorie en gaat wonen 

de pastorie van de Bonifatius, Zaandam. Kapelaan Nico blijft maandelijks 

voorgaan in de eucharistie in onze Maria Magdalenakerk, dus hij verdwijnt niet 

uit beeld. 

Wij hopen dat kapelaan Nico een fijne tijd in Wormer heeft gehad en wensen 

hem alle goeds op zijn nieuwe plek. 

Het vertrek van de kapelaan levert wel een financieel gat op voor onze 

parochie. Wij zijn in gesprek met deken Floris Bunschoten c.s. hoe dit opgelost 

kan worden. Wordt vast vervolgd! 

  

Nu de herfst haar intrede heeft gedaan en de donkere dagen komen, zijn wij blij 



 

dat we elkaar weer uitgebreider mogen ontmoeten. Wij wensen u toe dat uw 

gezondheid en het weer het toelaat om onze mooie Maria Magdalenakerk te 

blijven bezoeken. 

Tot ziens! 

 

Namens het Parochieteam 

Ellen Meijer  

 

 

 

Raad van Kerken-oecumene 

 

Dit jaar zal er geen oecumenische viering op zondag meer plaatsvinden. Dat 

betekent dat er op 10 oktober een regulier zondagse viering zal zijn. Op 1 

november a.s. komt de Raad van Kerken wel bij elkaar om de adventsvieringen 

voor te bereiden. Deze zullen op de 4 woensdagen voorafgaand aan Kerstmis 

worden gevierd. In de PM en de NB zult u hier verder over geïnformeerd 

worden.  

 

 

 

Uitstapje tentoonstelling Maria 

Magdalena in Utrecht 

Op 20 november wordt er een 

uitstapje georganiseerd naar de 

tentoonstelling Maria Magdalena in 

het Catharijneconvent in Utrecht. Op 

12 oktober is er een  bijeenkomst in 

de Nieuwe kerk van 19.30-21.00 u. 

Ter voorbereiding (ook voor wie niet 

meegaat) een bijeenkomst op 

dinsdag 12 oktober aanstaande (de 

bijbelkringavond) van 19.30 tot 21.00 

uur in de Nieuwe Kerk.  
 



 

In verband met grote belangstelling voor de tentoonstelling, opgave voor het 

museumbezoek zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor 11 oktober bij Bart 

Vijfvinkel, predikant@pknwormer.nl, 0619685110. 

  

Toegangsprijs: museumjaarkaart € 3, zonder museumjaarkaart € 17. 

  

We spreken af bij het museum  om 13.30 uur (samen reizen is gezellig. 

Treintijd wordt voorgesteld. Na afloop wellicht samen ergens wat drinken).  

 

 

 

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. 

mailto:predikant@pknwormer.nl
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https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=cc9fd948de&e=63bdbef62f
https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=274fe34c18&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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