
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 september – 20 oktober 2021 

P.M. 
(parochiële mededelingen) 

 

Maria Magdalena Parochie 

Wormer 

Startviering 12 september 10.00 uur 



 

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  20 oktober – 8 december 2021 uiterlijk 10 oktober 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  

Weer een kerk gesloten 

Mijn kerkelijke loopbaan begon toen ik met 
een vriendje na de Eerste Communie me 
aanmeldde om misdienaar te worden. Daar 
hoorde ook bij dat één keer per jaar de 
kerkgangers geteld werden tijdens de 51 
weekendvieringen. In 1970 begonnen we 
met 1.600 kerkgangers en dat liep terug in 
1984 naar 800 kerkgangers. Veertig jaar la-
ter zijn er van de 5 Beverwijkse parochie-
kerken nog maar 2 in gebruik.  
In de beginjaren als beginnende pastor, ik 
was een ‘jonkie’ met 23 jaren zoals ze in 
West-Friesland zeiden, was er de hoop dat 
een jonge pastor ook de jongeren zou bin-
den en om ze vooral ook weer naar de kerk 
te laten komen. Ik doe nog steeds mijn 
best, maar daar ben ik dus niet ten volle in 
geslaagd. Nu kan je daar erg ongelukkig 
van worden. Maar christen- zijn is nu een-
maal niet zo’n aantrekkelijke goede bood-
schap. Je moet nogal wat aandacht hebben 
voor anderen. De grondlegger is op een ui-
terst onplezierige wijze aan zijn einde ge-
komen. Je zou er iedere dag mee bezig 
moeten zijn én als je zegt dat je gelooft ver-
klaren ze je voor gek. 
In de jaren tot de eeuwwisseling was in ge-
sprekken ‘het niet meer naar de kerk gaan 
van hun kinderen’ en ‘niet meer gedoopt 
worden van hun kleinkinderen’ een terug-
kerend gespreksthema. Ouders vertelden 
over hun teleurstelling dat hun kinderen ge-
loven en de vormgeving daarvan met het 
naar de kerk gaan niet meer deelden. Wat 
generaties lang vanzelfsprekend was hield 
op. De moderne tijd, de televisie, de paus, 
de welvaart werden genoemd als eventuele 
oorzaken. ‘Maar’, werd er bijna altijd bij 
verteld, ‘het zijn goede mensen.’ En dat is 
ook het mooiste wat je van je kinderen kunt 
zeggen dat je ze begeleid hebt om uit te 
groeien tot mensen waar je trots op kunt 
zijn. Maar toch dat stukje praktiserend ge-
loven dat misten ze en dat doet zeer, zeker 
als je er zelf veel steun in ondervindt. Vaak 
waren het de ouders die hun geloof ook met 
handen en voeten in praktijk brachten in 
zorg en aandacht. 
In de jaren ’70 werd er in huize Bruijns een 
gesprek aangesneden door een broer die 
het in de kerk ook niet altijd even boeiend 
vond. ‘Waarom moeten we iedere zondag 
naar de kerk?’ Onze vader begon met een 
verhaal dat het wel meeviel, want in zijn tijd 
moesten ze iedere dag naar de kerk. Daar 
had hij gelijk in, maar als kind is ‘vroeger’ 
lang geleden. Onze moeder vertelde dat we 

het samen ‘rijk’ hadden, dat er van alles 
voldoende was, dat we gezond waren. Dat 
het goed was om daar één keer in de week 
eens bij stil te staan en daar dank je wel 
voor te zeggen en te bidden voor mensen 
die het moeilijk hebben. Die woorden van 
mijn moeder raken mij nog steeds. Een mo-
ment om even rust te nemen en te overden-
ken. Mijn leven in contact te brengen met 
mijn diepste oorsprong: God. En als ik eer-
lijk ben: thuis komt dat er vaak niet van, in 
de kerk word je ‘vanzelf’ stil.  
Inmiddels is de kerk van de Martelaren van 
Gorcum, de vierde Zaanse kerkplek die 
verdwijnt (de buurt- en school-vierplekken 
nog buiten beschouwing gelaten), de Pax 
Christi en de Onze Lieve Vrouwe in Zaan-
dam-Zuid, de O.L. Vrouwe Geboorte in 
Wormerveer. Gemeenschappen gedragen 
door mensen die met hart en ziel hun gelo-
ven handen en voeten hebben gegeven en 
dat door wilden geven aan hun kinderen. 
En het maakt niet uit welke ‘kleur’ paro-
chies hebben ‘progressief, behoudend’ dia-
conaal, sacramenteel, allemaal worden 
ze/we kleiner. En we zitten in de beleving 
vast aan de gebouwen die we de laatste 
150 jaar hebben gebouwd als uitdrukking 
van dat geloven. Stenen die we in deze tijd 
in een ‘ander verband zouden metselen. 
Niet voor niets zijn er bijna in alle kerken 
plaatsen voor ontmoeting na de viering ge-
realiseerd.  
Ik kan er geen mooi afgerond verhaal van 
maken. De pijn van het verlies, het rauwe 
van het afgebrokene, de onmacht om de 
toekomst anders te doen dragen we met 
ons mee. En de verdere toekomst ziet er 
zorgelijk uit. Het einde van het kleiner wor-
den is nog niet in zicht. Het gevaar bestaat 
dat er steeds grotere afstanden afgelegd 
moeten worden naar een plaats waar ge-
meenschap gevonden kan worden, terwijl 
het juist één van de sterke punten van kerk 
is dat zij overal aanwezig was. Het jaar-
thema dat we meenemen is Verlangen en 
Hoop. Dat hebben we hard nodig: corona is 
nog lang niet weg en het minder worden 
van het christelijk geloof in ons deel van de 
wereld is nog lang niet gestopt. En toch is 
er Verlangen en Hoop, want hoe was het 
ook alweer? De apostel Paulus schrijft aan 
zijn tobbende, ruzie makende parochie van 
Korinthe: Nu echter blijven geloof, hoop en 
liefde, de grote drie; maar de liefde is de 
grootste.  

Matthé Bruijns, pastor 
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K E R K  M A R T E L A R E N  V A N  G O R C U M  

Sluiting 

In juli is, na jaren van onzekerheid, einde-
lijk een handtekening gezet onder het voor-
lopig koopcontract van de parochiekerk van 
de Martelaren van Gorcum.  
Sinds de kerk twee jaar geleden in de ver-
koop kwam heeft het lang geduurd, omdat 
de eerste bieder uiteindelijk afhaakte, en 
de coronacrisis voor verdere vertraging 
zorgde. 
De verkoop is het gevolg van een door de 
jaren heen teruglopend kerkbezoek, stij-
gende kosten en een kleiner wordende vrij-
willigersgroep. De parochie heeft gekeken 
naar een ruimte om als parochie op zondag 
samen te blijven komen en heeft deze ge-
vonden een paar honderd meter verder in 
de Boschjesstraat-hoek Museumlaan-Pink-
straat in de vroegere R.K. Marcellino kleu-
terschool.  
Daar kunnen ruimtes worden gehuurd van 
de BWZ, een Belangenvereniging Uitke-
ringsgerechtigden Zaanstreek. Daar kan 
worden vergaderd, gerepeteerd met het 
koor (indien dat weer mogelijk is) en ge-
vierd in een voormalig klaslokaal.  
De beoogde afsluitende viering zal op 12 
september zijn. Bijna 90 jaar is deze kerk 
het thuis geweest van de parochie. En op 

zolders, kelders en in kasten staan heel wat 
spullen opgeslagen die opgeruimd zijn of 
een andere bestemming krijgen. 
 
Op zaterdag 11 september is er gelegen-
heid van 10.00-15.00 uur om nog eens 
door de kerk en de bijruimten te lopen, her-
inneringen op te halen en afscheid te ne-
men. 
Op zondag 12 september is er om 10.00 
uur een slotviering. ’s Middags zal de 
laatste dienst gehouden worden waarbij de 
kerk aan de eredienst wordt onttrokken en 
het sacrament, paaskaars, parochieboeken 
en de bijbel de kerk zullen worden uitgedra-
gen. Het ligt in het voornemen om deze vie-
ring via livestream uit te zenden om 14.00 
uur via de website www.goedespoor.nl. 
Indien u belangstelling hebt om de af-
scheidsviering van 10.00 uur mee te ma-
ken, dan kunt u reserveren via de aanmeld-
knop op de website. 
Vanwege de corona maatregelen kunnen er 
maar een beperkt aantal kerkgangers zijn.  
Bij overtekening is er voorzien in een extra 
viering op zaterdagavond.  
 

Matthé Bruijns, pastor
 
 
 

B E G R A F E N I S V E R E N I G I N G  S T .  B A R B A R A  Z A A N D A M  

Opheffing 

Wanneer het gezegde “aan alles komt een 
einde” waar is, dan geldt dit nu helaas voor 
de R.K. Begrafenisvereniging St. Barbara 
te Zaandam – opgericht 8 juni 1902. 
 

De voornaamste reden van het opheffen 
van de vereniging is – naast het uitblijven 
van nieuwe bestuursleden – de hoge ge-
middelde leeftijd van de huidige bestuur-
ders. Het valt ons zwaar “Barbara” vaarwel 
te zeggen, niet voordat wij onze leden be-
danken voor het in ons gestelde vertrou-
wen. Het ga u goed!  
We gaan wel over tot opheffen, maar ge-
heel conform de statuten van de Vereni-
ging. Daarin staat dat 2/3 van de leden in 
een speciaal te houden jaarvergadering ak-
koord moeten gaan met ons voorstel.  
Vrijdag 23 juli j.l. is die vergadering gehou-
den bij BOKO Zalencentrum en de 

aanwezigen leden zijn unaniem akkoord 
gegaan.  
Wij gaan derhalve de inleggelden en depo-
sito’s retourneren aan de leden, maar eerst 
dient een eindbalans en een plan van ver-
deling bij de notaris te worden ingediend.  
De notaris zorgt voor deponering bij de Ka-
mer van Koophandel alwaar beiden stuk-
ken 2 maanden ter inzage moeten liggen.  
Als na 2 maanden geen verzet is aangete-
kend is de opheffing definitief en kunnen 
bedragen worden uitgekeerd.  
 

Voor aanvullende informatie kan men te-
recht bij barbarasecretariaat@gmail.com of 
bij de www.barbarazaandam.nl  
 

Namens het team van Barbara te Zaandam 
Henk Borst

 

  

http://www.goedespoor.nl/
mailto:barbarasecretariaat@gmail.com
http://www.barbara/
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S T .  P E T R U S K E R K  –  K R O M M E N I E  

Boeken/Platenmarkt  

Op zaterdag 11 september 2021 is er weer 
een grote Boeken/Platenmarkt in de St. Pe-
truskerk, Snuiverstraat 2, Krommenie. U 
bent van harte welkom van 10.00 - 16.00u.  
Na de Parkdienst in het Agathepark op zon-
dag 12 september is de Boeken/Platen-
markt ook open van 12.00-14.00 uur. 
 

We hebben dit jaar veel prachtige kunst-
boeken, kinderboeken (bijzondere originele 
kinderboeken uit de jaren ‘50). Ook kook-
boeken, romans, literatuur (w.o. Heinrich 
Böll, Joost Zwagerman, Peter Waterdrin-
ker), streekromans en heel veel thrillers. 
Ook veel bijzondere oude boeken voor de 
verzamelaar, waaronder Verkadealbums. 
De boeken gaan voor een zacht prijsje weg. 
Van Godfried Bomans tot Youp van ’t Hek, 
van Nicci French tot Saskia Noort. Een zeer 
gevarieerd aanbod voor lage prijzen. Het 
goedkoopste boek is € 1,00 en de duurste 
€ 25,00. De boeken staan overzichtelijk op 
soort en alfabet! Als extra krijgt iedereen bij 
aankoop van een of meer boeken een Boe-
kenweekgeschenk cadeau! 

Ook hebben we dit jaar een grote voorraad 
LP’s. Een unieke verzameling klassieke 
LP’s en natuurlijk ook Nederlandstalig, 
popmuziek uit de jaren ’70-‘80-‘90 (BZN; 
George Baker Selection, The Cats etc. 
etc.), sfeermuziek, cabaret. De prijzen van 
de LP’s variëren van € 1,00 tot €10,00  
 

Daarnaast zijn er ook legpuzzels voor € 
1,00 per stuk. 
 
In verband met de coronamaatregelen, zal 
de Boeken/Platenmarkt ruim worden opge-
zet, zodat de 1½ meter afstand in acht kan 
worden genomen. 
 

Kom vroeg, dan heeft u de beste keus! 
Want weg is weg. 
 

De opbrengst is voor de Vastenactie van 
2022. 
 

Voor meer informatie: 
Ton de Kleijn, 06 303 545 04  
Marco Mollee, 06 516 220 06

 
 
 

Gedichten 

LICHT 

 
Heer, 
zoals het licht 
doorbreekt uit de nacht, 
zich verspreidt 
en alle dingen aanraakt, 
zo breekt Uw liefde voor mij door 
uit de donkerste dagen. 
Geef mij de kracht 
het warme licht van Uw liefde 
op te vangen, 
en de dag zal gezegend zijn. 

HOOP 

 
geef elkander hoop 
dan gaat alles goed 
geef elkander hoop 
als j’ elkaar ontmoet 
 
niet met dure woorden 
een rede of een preek 
nee, zo maar bij de slager 
of in de apotheek 
 
op een caféterrasje 
of in de bioscoop 
al is het nog zo vluchtig 
maar geef elkander hoop. 
 
Uit “Van de schaduw en het licht” 
Toon Hermans.
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V O O R  J O N G  E N  V O O R  O U D ( E R )  

Wie niet wordt als kinderen 

Er was eens een zeer 
rijk man. Hij bezat al-
les wat een mens be-
denken kan en toch 
was hij niet gelukkig. 
Toen kwam hij op een 
dag langs zijn ouderlijk 
huis. Hij rook de bloei-
ende planten in de tuin 
en hoorde het carillon 
uit de kerktoren. Hij 

herinnerde zich de jaren van zijn jeugd en 
begon te huilen. 
Dit nu zag een oude priester, die in dit huis 
woonde. Hij ging naar buiten en sprak: 
`Vertel mij je verdriet, misschien kan ik je 
helpen.' `Het is geen verdriet', antwoordde 
de rijke man, `maar vreugde, omdat ik te-
ruggevonden heb wat ik niet meer wist: het 
geluk van mijn kinderjaren. Verkoop mij het 
huis. Ik zal u betalen wat u maar vraagt.' 
De priester dacht enige ogenblikken na. 'Ik 
kan ook elders gelukkig zijn. Want het ge-
luk zit niet in het huis, maar in het hart. Trek 
erin. Je mag ermee doen wat je wilt. Eén 
ding slechts vraag ik u: dat je de spreuk laat 
hangen die ik boven mijn bed heb aange-
bracht. Want een heel leven was nodig om 
er de waarheid van in te zien.'  
Dit beloofde de rijke man. En hij trok in het 
oude huis. Hij zag de spreuk boven het bed: 
'Het geluk ligt in ons.' Hij wandelde over de 
zolder waar hij als kind gespeeld had. Hij 
dwaalde door de gangen waarin hij als jon-
gen gehold had. Dit alles zag hij en de tra-
nen stonden hem in de ogen. Maar de 
derde dag verveelde hij zich al.  
‘Hoe gaat het?' vroeg de oude priester. 
`Gaat wel', antwoordde de rijke man, `maar 
het is niet als vroeger. Ik mis de knecht van 
mijn vader, en het kindermeisje. `Dat is 
spoedig verholpen, want zij beiden leven 
nog. Ik zal ze halen.' En de beide oude 
mensen trokken in het huis en bedienden 
zoals zij vroeger deden.  
'Hoe gaat het u nu?’, vroeg de priester na 
enige tijd. `Redelijk', antwoordde de rijke 
man, `maar het is niet meer als vroeger. Al-
les is veel kleiner geworden. Jaren geleden 

moest ik op mijn tenen staan om uit het 
raam te kijken. Ik herinner mij ook dat ik 
geholpen werd als ik op een stoel wilde 
klimmen. "Dat is spoedig verholpen', 
meende de oude priester, `laat het huis en 
alles wat erin staat opnieuw bouwen, maar 
dan tweemaal zo groot.'  
En het huis werd gesloopt en tweemaal zo 
groot weer opgebouwd. De ramen waren 
tweemaal zo hoog en ook de stoelen had-
den tweemaal de grootte van vroeger. De 
rijke man moest zich nu rekken, wilde hij uit 
het venster de tuin in kijken en hij werd ge-
holpen als hij plaats nam aan tafel. En zelfs 
de spreuk boven het bed werd uitgewist en 
in reusachtige letters herschreven.  
`Hoe gaat het?' vroeg de priester, 'is alles 
naar uw zin?' ‘Gaat wel’, antwoordde de 
rijke man, 'maar het is toch niet meer als 
vroeger. De knecht en de meid zijn te klein 
geworden. Vroeger kwam ik tot aan hun 
middel. En nu moeten zij elkander optillen 
om bij de knop van de kamerdeur te komen. 
Dit was vroeger anders. Ik vind het jam-
mer.' `Dat is spoedig verholpen', meende 
de oude priester, 'er wonen, niet ver van 
deze stad, twee reuzen. Zal ik ze sturen? 
Jij bent immers rijk genoeg.' En de twee 
reuzen kwamen. En zij hielpen hem als hij 
over de drempel stapte en tilden hem in zijn 
stoel. Maar de tweede dag nadat zij geko-
men waren verveelde hij zich weer. Maar 
de oude priester kwam niet meer langs om 
hem te vragen hoe het ging. Toen ging hij 
zelf naar hem toe en vond hem, lezend in 
zijn bijbel. Wat lees je?' `Ik lees', ant-
woordde de oude priester, `als je niet wordt 
als deze kleinen, zal jij het rijk der hemelen 
niet binnengaan.' 
‘Maar ik heb al les gedaan om die hemel te 
verkrijgen.' 
`Jij hebt niets gedaan', antwoordde de oude 
priester, `jij hebt slechts jouw omgeving 
vergroot. Maar je moet zelf klein worden. 
Het geluk is niet buiten ons. Het ligt hier, in 
u. Ik heb dit boven uw bed geschreven. En 
ik wenste dat ik het later boven jouw graf 
zou kunnen schrijven.'  
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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  

 

 H.H. Martelaren 
van Gorcum 
Koog a/d Zaan 

St. Petrus  
 
Krommenie 

H. Maria Magda-
lena 
Wormer 

H. Jozef 
 
Zaandam 

Za 4 sept  Eucharistie 
G. Noom 

  

Zo 5 sept 
23e zo dhj 

Eucharistie 
G. Noom 

Woord-Communie 
M. Bruijns 

DOP Woord-Communie 
J. Hoekstra 

Za 11 sept  Geen viering   

Zo 12 sept 
24e zo dhj 

10.00 uur 
Woord-Communie 
M.Bruijns 
Marbosko 
 

14.00 uur 
Eucharistie en  
Slotviering 
F. Bunschoten,  
M. Bruijns en  
K Schuurmans 
Marbosko 

10.30 uur  
Oecumenische 
dienst  
Agathepark 
 

Startviering 
Woord-Communie 
K. Schuurmans 

Startviering 
Woord-Communie 
J. Hoekstra 
Mannenkoor 

Za 18 sept  Woord-Communie 
M. Bruijns 

  

Zo 19 sept 
25e zo dhj 

Startviering  
Woord-Communie 
M. Bruijns 

Woord-Communie 
S. Baars 

DOP Woord-Communie 
W. Waardijk 

Za 25 sept  Geen viering   

Zo 26 sept 
26e zo dhj 

Woord-Communie 
K. Schuurmans 

Startviering 
Woord-Communie 
M. Bruijns 

Eucharistie  
N. Kerssens 

Eucharistie  
G. Noom 

Za 2 okt  Woord-Communie 
T. Molenaar 

  

Zo 3 okt 
27e zo dhj 

Woord-Communie 
A. Dijkers 

Woord-Communie 
T. Molenaar 

Woord-Communie 
M. Bruijns 

Woord-Communie 
J. Hoekstra 

Za 9 okt  Eucharistie  
G. Noom 

  

Zo 10 okt 
28e zo dhj 

Eucharistie 
G. Noom 

Woord-Communie 
M. Bruijns 

Oecumenische 
viering  

Woord-Communie 
W. Waardijk 

Za 16 okt  Eucharistie  
G. Noom 

  

Zo 17 okt 
29e zo dhj 

Woord-Communie 
M. Bruijns 

Woord-Communie 
T. Molenaar 

DOP Dop 

Za 23 okt  Woord-Communie 
R. Casalod 

  

Zo 24 okt 
30e zo dhj 

Woord-Communie 
K. Schuurmans 

Woord-Communie 
R. Casalod 

Eucharistie  
N. Kerssens 

Eucharistie  
G. Noom 

 
 
Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders 
aangegeven.  
DOP= Dienst onder leiding van parochianen  
23e zo dhj= 23e zondag door het jaar 
 
 



6 

PM 48e jaargang no.5: 1 september – 20 oktober 2021 

 

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

Verlangen en Hoop, werkjaar 2021 - 2022 

Vol verlangen en hoop hebben we uitgeke-
ken naar het moment dat we met meer 
mensen samen kunnen komen. En dat lijkt 
met de nieuwe start van het werkjaar nu 
toch eindelijk te gebeuren. Weliswaar nog 
zeker tot en met 19 september op 1,5 m af-
stand, maar de voortekenen zijn gunstig.  
 

Afgelopen zomer kon het Parochieteam het 
rustiger aan doen dan vorig jaar. De vierin-
gen liepen lekker, de ventilatie-actie is ge-
start en voortvarend verlopen, de koren 
zongen af en toe al met wat meer mensen, 
de tuin en het terrein rond de kerk konden 
bijgehouden worden. En de vieringen wer-
den goed bezocht, waarna veel mensen 
met elkaar afspraken om de zondag voor 
een deel gezamenlijk door te brengen. Fijn 
dat u elkaars gezelschap opzocht en zo 
reisgenoot voor elkaar kon zijn. De Ont-
moeting die zo belangrijk is!  
 

In de startviering zullen we u meer vertellen 
over hoe we het komende werkjaar op-
nieuw proberen op te starten. Dit alles ui-
teraard in overleg met de werkgroepen, 
commissies en koren.  
Ná de startviering willen we u graag met 
koffie en wat lekkers begroeten en spreken. 
Of dat binnen of buiten kan plaatsvinden, 
bekijken we kort voor de Startviering.  
 

Er zijn momenteel ca. 80 zitplaatsen in de 
kerk. Op de site van het RIVM is te lezen 
dat het kabinet van plan is om vanaf 20 
september te stoppen met de 1,5 m af-
stand. Dit betekent dat we meer plaats mo-
gen creëren in de kerkruimte. We wachten 
met spanning de volgende persconferentie 
af. 
Laten we hopen dat dat plan uitgevoerd kan 
worden, want net als u verlangen we ernaar 
om elkaar weer te ontmoeten in de kerk en 
in het Achterschip, koffie te drinken en af te 
spreken om samen iets op zondag te on-
dernemen of bij elkaar op bezoek te komen. 
En wat zou het fantastisch zijn als ook de 
werkgroepen, koren en commissies hun ac-
tiviteiten weer kunnen uitvoeren.  
 

Om dit voor elkaar te krijgen zijn we druk 
bezig met de realisatie van een goed ge-
ventileerd Achterschip. Hierover kunt u 
meer lezen elders in de PM.  
Vooralsnog dienen we ons nog even aan de 
1,5 m afstand te houden, of u nu wel of niet 
gevaccineerd bent. Hartelijk dank voor uw 
medewerking hierin.  
 

Tot ziens in of om onze Maria Magda-
lenakerk! 
 

Het Parochieteam

 

S T A R T D I E N S T  2 0 2 1  

12 September gaan we weer van start 

Er is weer het een en ander gebeurd het 
afgelopen jaar. Na een poosje helemaal 
geen kerkdiensten te hebben gehouden, 
mochten we overgaan naar 30 personen 
per dienst. Wel even van tevoren aanmel-
den en de regels respecteren die ons tot in 
den treure werden voorgeschoteld.  
Het verlangen naar het gewone leven zal 
bij velen van u op het verlanglijstje hebben 
gestaan en hoopten we dat het met al die 
maatregelen niet al te lang zou duren.  
Het zal u dus niet verbazen dat het nieuwe 
jaarthema is: “Verlangen en hoop.”  
Ik vermoed dat de meeste kerkgangers on-
dertussen wel gevaccineerd zijn en geluk-
kig hebben we met de nodige versoepelin-
gen te maken. Geen mondkapjes meer, 
geen strikte beperking van het aantal men-
sen tijdens de dienst, maar wel de 

anderhalve meter aanhouden. 
Of het zo zal blijven of dat de maatregelen 
weer worden aangescherpt, zal de toe-
komst moeten uitwijzen. Daarvoor moet u 
de nieuwsbrief maar in de gaten houden.  
 

Wij gaan in ieder geval op zondag 12 sep-
tember weer van start  
Pastor Ko Schuurmans zal met de pasto-
raatsgroep voorgaan en zoals het er nu 
naar uitziet, zullen we na afloop koffie/thee 
drinken met wat lekkers en op gepaste af-
stand, want zo’n nieuwe start mag toch best 
wel een extra tintje krijgen.  
We hopen u op bovengenoemde zondag te 
mogen begroeten.  

Namens de pastoraatsgroep, 
Frans Hofstra
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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  H E T  A C H T E R S C H I P  

Stand van zaken 

Binnenkort weer samen zijn en samen werken?      De basis is er!  

De “Actie verse lucht” is een succes ge-
worden! 
In enkele maanden tijd is met de gestarte 
actie “verse lucht” het streefbedrag al op de 
verzamelrekening bereikt. Nu, eind augus-
tus, staat de teller op € 33.000,-.  
Dankzij de vele gulle en spontane bijdragen 
van onze parochianen is dit in zeer korte 
tijd gerealiseerd. Geweldig! Wij zijn u daar-
voor zeer dankbaar.  
Het laat zien dat het verlangen naar het 
weer zo spoedig mogelijk Samen Kerk Zijn 
leeft in onze parochiegemeenschap en de 
urgentie om de werkgroepen weer op te 
starten gevoeld wordt. 
Nu de basis er is kunnen we van start gaan 
met de ontvangen offertes. Na instemming 
en overige formaliteiten sturen we aan op 
een zo spoedig mogelijke start van het 
werk. 
 
Echter, in ventilatieland zijn wij in deze pe-
riode niet de enige aanvrager en zijn lever-
tijden langer geworden. Hoe lang is op mo-
ment van schrijven nog onbekend, maar ze-
ker 2 maanden. Die tussentijd gaan we 

gebruiken voor overleg en voorbereiding 
voor de overige werkzaamheden voor het 
Achterschip.  
Gebruik van de ruimte in het Achterschip 
blijft zolang nog minimaal tot beperkt.  
 
Via de Nieuwsbrief en website wordt u over 
de actuele voortgang en aanvullende werk-
zaamheden verder geïnformeerd. In de vol-
gende PM het eindresultaat en de nieuwe 
initiatieven van onze werkgroepen.  
 

Namens het Parochieteam, 
Martin van Druten 

 
Uw vrijwillige bijdrage nog niet kunnen 
doen? 
 
Voor de afwerking in het Achterschip is nog 
steeds elke bijdrage welkom. 
U kunt deze overmaken op het rekening-
nummer van onze parochie: 
IBAN NL75RABO 0374900019 ten name 
van Par. Maria Magdalena Kerk Wormer. 
Onder vermelding van ‘Ventilatie Achter-
schip’.
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S I T U A T I E  G A M B I A  

Oproep: gift, steriele handschoenen, goede sportschoenen 

Allereerst hartelijk bedankt voor uw bij-
drage aan de actie Klamboe. Door uw bij-
drage is al gauw het resultaat behaald 
welke we in januari voor ogen hadden.  
Alle klamboes zijn klaar en uitgedeeld, zo-
wel in de naaste omgeving als elders in Ma-
diana. Zo ook de medicijnen voor de lokale 
health posts en verbandmiddelen zijn met 
onze chauffeur Pateh Gibba en ons meege-
gaan op de rondtrip. Pateh was erg blij met 
deze opdracht daar hij hiermee ook weer 
een centje verdiende voor zijn familie. Het 
was heel fijn om niet zelf achter het stuur 
te zitten zodat we wat konden rondkijken in 
de omgeving. Ondanks dat we inmiddels de 
2e injectie gehad hebben blijven we alert en 

voorzichting. 
De nood in Gambia blijft en wij hopen dat u 
ons een warm hart blijft toedragen. Op 18 
augustus is Thea haar verjaardag (schrijft 
Tom Mom) misschien wil u haar alsnog ver-
rassen met een gift welke zij weer besteed 
aan de bevolking.  
Mocht u steriele handschoenen maat M en 
L hebben of nog “goede”  sportschoenen in 
de meest gevraagde maten 42 en 43.  
 
Mede namens Marie een blije, warme en 
dankbare groet Thea Mom / De Noodpot 
Gambia.  
Rek.nr. NL20INGB 0696238209 t.n.v. TTM 
Mom, Hoorn t.g.v. Noodpot Gambia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

K B O  S E N I O R E N B E L A N G  W O R M E R L A N D  

 
Beste mensen, 
 
Het is bijna zover, dat we u weer een ge-
zellige middag kunnen bieden. We begin-
nen met het optreden van ’t Westfries Col-
lectief. 
We komen samen in het gebouw van de 
Vendeliers aan de Knollendammerstraat, 
elke 4de woensdagmiddag om 14.00 uur. 
Ben heeft gezorgd voor een gezellige en in-
teressante invulling van deze middagen. In 
mei 2022 maken we ook een trip met de 
bus.  
 
 
 
 

 
Hebt u interesse, komt u dan gerust eens 
langs. 
De contributie gaat met het nieuwe jaar in 
en is € 30,00 per persoon.  
Wanneer u er niet heen kunt, omdat u geen 
vervoer heeft, is er de mogelijkheid dat u 
gehaald/gebracht wordt. Laat het ons we-
ten. 
Aanmelden wel voor elke bijeenkomst. 
Wilt u dit uiterlijk op dinsdagochtend voor 
de KBO middag aanmelden bij Ria Hooft 
(075-6423377) 
 

Met hartelijk groeten, 
 

Ben Commandeur, Ria Hooft,  
Gea Piet en Trees Walta
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R A A D  V A N  K E R K E N  W O R M E R L A N D  

Oecumenische viering 

Op 10 oktober is er in principe een oecu-
menische viering in onze Maria Magda-
lenakerk gepland. De uitwerking hiervan 
wordt besproken na het uitbrengen van 
deze PM, daarom kunnen we u nu nog niet 
veel vertellen, alleen dat de Raad van Ker-
ken heel graag de officiële oprichting van 
de ‘Raad van Kerken Wormerland’ met alle 
kerken samen wil vieren. 
Wij hopen dat het plan van de overheid om 

vanaf 20 september de 1,5 m afstand los te 
laten daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. 
Het zou geweldig zijn om elkaar in groten 
getale te kunnen ontmoeten en begroeten 
op 10 oktober.  
 

Via de Nieuwsbrief en in de mededelingen 
op zondag 3 oktober houden wij u op de 
hoogte over de oecumenische viering.  
 

Ellen Meijer 
 
 
 
 
 
 

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 

Het schoonmaken van de voorzetramen 
gaat de laatste fase in. Aan de westzijde 
van de kerk moet er nog een stel ramen in-
gezet worden en dan is dit werk eindelijk 
klaar. Door de coronaperikelen heeft dit erg 
veel tijd gekost doordat soms niet mocht 
worden gewerkt. In totaal stonden we 
twaalf weken op non-actief, daar tussen-
door uitvaartdiensten en vakant ies. Door 
de uitgedunde ploeg kun je niet altijd de 
werkzaamheden uitvoeren die je zou willen 
doen. Dit geldt ook voor de buitenpost die 
met man en macht strijd voert tegen het op-
rukkende onkruid rondom de kerk. Dat het 
er toch nog netjes uitziet mag toch wel een 
prestatie genoemd worden, dit geldt overi-
gens voor alle werkzaamheden van de hele 
wop-ploeg. De laatste boeidelen werden 
van een nieuwe verflaag voorzien, zodat ze 
er weer 5 tot 6 jaar tegen kunnen. 

Ondertussen is er een begin gemaakt om 
de galmplanken in de toren van een nieuwe 
verflaag te voorzien. Dat wordt weer een in-
tensieve klus, want ze moeten allemaal los 
gemaakt worden voor een goede behande-
ling. Totaal 80 planken die er ook weer 
moeten worden ingezet. Overigens is het 
boven in de toren 5 graden kouder dan be-
neden, fijn in de zomer maar met het najaar 
in zicht toch niet zo prettig. Het koffiezetten 
is door iemand anders overgenomen met 
bij toerbeurt assistentie van de dames. Er 
is in en rondom de kerk nog genoeg te doen 
en het zou fijn zijn als we er enkele mensen 
bij zouden krijgen, kom gerust eens langs 
op de woensdagochtend om te kijken of er 
iets te doen is dat jouw belangstelling 
heeft.                                          

 J. Braan

 
 

Ter nagedachtenis 

Door het overlijden van Arnold Floore is 
een van de nestors van de wop ons ontval-
len. Arnold was een man die zich volledig 
inzette voor onze Maria Magdalena kerk en 
dan met name op de woensdagochtend als 
een van de leidinggevende mensen. Zijn 
opgeruimde en aanstekelijke inzet zorgde 
voor een ontspannen sfeer. Helaas noopte 
een ziekte hem tot het afstand nemen van 

ijn geliefde wop-werkzaamheden. Wel hield 
hij contact met de werkers om op de hoogte 
te blijven Uiteindelijk bleek zijn ziekte te 
sterk voor zijn lichaam. Zijn naam zal on-
verbrekelijk verbonden blijven aan de 
Woensdagochtendploeg. 

Namens de wop, 
 J. Braan
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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 
 
 

 

Klaverjassen 

Beste Klaverjassers, 
 
Helaas nog geen positief bericht, omdat de 
ventilatie in het Achterschip nog maanden 
op zich laat wachten en het op dit moment 
een opslagplaats voor stoelen uit de kerk 
is. Heel jammer, maar het is niet anders.  
 
Lieve Groeten van Guus en ook van Gré. 
An en ik zijn bij Gré op bezoek geweest, 
helaas zit er bijna geen verbetering in haar 
situatie. 

 

 
 
 
 
 

Bedankje 

28 Juni waren wij 60 jaar getrouwd. Samen 
met de kinderen, kleinkinderen en familie 
hebben wij dit in kleine kring mogen vieren. 
We kijken terug op een onvergetelijke dag.  
Ook mochten wij een mooie bos bloemen 
ontvangen namens de parochie en niet te 
vergeten de vele kaarten.  
Hartelijk bedankt hiervoor! 
 

Jan en Rie Kramer 
 
 
 
 
 
 
 

S t a r t v i e r i n g 
 

Z o n d a g 

 

1 2  s e p t e m b e r  2 0 2 1 

 

1 0 . 0 0  u u r  

 

 
 

  

PM rooster seizoen 2021/2022 

(48e – 49e jaargang) 

 Copydatum Looptijd 

Nr. 6 
Nr. 7 
Nr. 1 
Nr. 2 
Nr. 3 
Nr. 4 
Nr. 5 
 

10 okt 
28 nov 
13 feb 
27 mrt 
15 mei 
3 juli 
21 aug 

20 okt – 8 dec 
8 dec – 23 feb 
23 feb – 6 april 
6 april – 25 mei 
25 mei – 13 juli 
13 juli – 31 aug. 
31 aug - ? 
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I N  M E M O R I A M

 

EUTIMIO FERNANDEZ PEREZ 

“Mijn vader is de allerbeste”, zo zeiden zijn 
kinderen, Sylvia, Elena en Donato, in koor 
toen zij over hun vader vertelden. Eutimio 
(Timio) was een man die uitdagingen aan-
ging, die verder, beter en hoger wilde dan 
een ander. 
 
Eutimio werd op 2 mei 1938 in het Spaanse 
Villanueva da Odra geboren. In de jaren 
’60 was hij bij een bijeenkomst voor jonge 
mannen die werden gevraagd om bij een 
papierfabriek in Nederland te gaan werken. 
Eutimio ging de uitdaging aan, hij ging wer-
ken bij Van Gelder in Wormer. 
In de begintijd in Nederland heeft hij op 
verschillende plaatsen in Noord-Holland 
gewoond, onder andere in West Friesland. 
Hier ontmoette hij op de kermis Tini Boots 
met wie hij in 1966 trouwde.  
Ze gingen in Wormer wonen, onder andere 
in de Knollendammerstraat, waar de kin-
deren opgroeiden.  
Eutimio bleef verbonden met Spanje. Hij 
volgde het nieuws en de politiek. Hij ont-
moette andere Spanjaarden in het buurt-
huis. In zijn vrije tijd genoot hij van de tuin 
en de bloemen. 
Eutimio genoot van het leven, van het sa-
menzijn met familie en lekker (Spaans) 
eten. 
In de lente werd hij in het ziekenhuis opge-
nomen. Na verschillende ingrepen namen 
zijn krachten steeds meer af. Op 13 juni is 
hij overleden. 
Op zaterdag 19 juni was in de kerk de uit-
vaartplechtigheid, waarna hij is begraven. 
Moge hij rusten in vrede. 
 

Kapelaan Nico Kerssens 

 

FRANS HANEGRAAF 

Op 13 juli is totaal onverwacht Frans Ha-
negraaf overleden. Hij was net 2 jaar met 
vervroegd pensioen. 
Hij en Lia hadden net ontdekt hoe fijn het 
is om te kamperen. 
En nu is hij dood, ongelofelijk!  
Op 22 september 1955 was Frans geboren 
in Amsterdam, in de Staatsliedenbuurt.  
Hij was een rustige jongen, een beetje naar 
binnen gekeerd. 
In Amsterdam leerde hij Lia kennen.  
Frans werkte toen als timmerman in de 
bouw en later ook als metselaar.  
In 1979 zijn hij en Lia verhuisd naar Wor-
mer. George, de broer van Lia woonde hier 
al.  
In 1980 zijn ze getrouwd in onze Maria 
Magdalenakerk; Frans in een grijs pak met 
rode das. Lia in een rode jurk.  
Frans is later weggegaan uit de bouw om 
samen met Lia de zaak van haar vader te 
runnen. Dat was niet altijd makkelijk.  
Het leven van Frans en Lia heeft ups en 
downs gekend. Samenleven is een kunst 
die je leren moet.  
Uit hun huwelijk zijn eerst Ronald en later 
ook Guido geboren. Frans was hun lieve 
trotse vader. 
Op zijn 56e heeft Frans nog zijn groot rijbe-
wijs gehaald. Tot zijn pensioen heeft hij ge-
werkt als chauffeur. 
Inmiddels was hij ook opa geworden van 3 
kleinkinderen waar hij dol op was. En zij op 
hem!  
Het leven lachte hen toe, tot die dinsdag 
dat Frans opeens stopte met leven. Lia en 
de artsen in het ziekenhuis hebben nog ge-
probeerd zijn leven te redden. Zonder re-
sultaat. 
Op 21 juli is Frans uitgevaren vanuit de 
kerk waar hij is getrouwd. Door zijn gelief-
den is hij daarna begraven hier in Wormer. 
Het zal voor hen moeilijk zijn om eraan te 
wennen dat Frans er niet meer is.  
Wij bidden dat hij aan de andere kant van 
de dood bij God een nieuw thuis heeft ge-
vonden. 

Jos van Steen

 
 

  



12 

PM 48e jaargang no.5: 1 september – 20 oktober 2021 

 

I N  M E M O R I A M

 

JOOP SINKELDAM 

Zijn laatste schets is nu gemaakt 
zijn laatste streep is getekend. 

 
Het is 20 juli als Joop Sinkeldam op 92-
jarige leeftijd komt te overlijden. Tot het 
einde toe omarmde hij het leven.  
Joop groeide op als jongste kind in het - 
voor zijn gevoel streng Rooms Katholiek 
- gezin Sinkeldam.  
Na de lagere school, hij was goed in 
schrijven en tekenen, volgde hij een gra-
fische opleiding. Zijn dienstplicht ver-
vulde hij bij de luchtmacht, dat was een 
mooie tijd, het gaf hem zijn vrijheid, hij 
vond het jammer dat hij weer terug naar 
huis moest. Hij begon zijn werk op een 
tekenafdeling. 
Inmiddels was hij getrouwd en vader ge-
worden van drie kinderen. Na een verhui-
zing naar de Badhuisstraat is naast zijn 
huis een studio gebouwd, meer ruimte 
voor zijn inmiddels eigen reclamebureau. 
Voor veel Zaanse bedrijven heeft hij di-
verse logo’s ontworpen, alles nog hand-
matig getekend. 
Het is jammer als er door een scheiding 
een einde komt aan een huwelijk waar je 
samen aan bent begonnen.  
Alleen is maar alleen, hij komt Marlies te-
gen en zij is er het nieuwe geluk in zijn 
leven. Samen krijgen ze nog een zoon en 
dochter, jaren later komen er kleinkin-
deren bij. 
Ze hebben volop genoten van een boot, 
de vakanties over het water en aan de 
overkant van het Zwet.  
De laatste jaren van zijn leven waren niet 
gemakkelijk maar met de goede zorg van 
Marlies en de inzet van de vele zorgver-
leners is het gelukt en is Joop in zijn ei-
gen omgeving na 92 levensjaren overge-
gaan naar de anderen kant van het le-
ven: de dood. 
Joop, een sterke, levenslustige man, een 
inspirerende vader en een hele lieve opa 
die met een energieke geest en creativi-
teit kleur gaf aan  de dagen, is er niet 
meer. 
 

Ellie Hoek-Nooij 
 
 
 

 

PIET HOEK 

Op 27 juli is Piet Hoek is op 87-jarige 
leeftijd overleden. 
In het crematorium hebben ze afscheid 
van hem genomen. 
 
 
 
 

 

LUC BOON 

Op 21 augustus is Luc Boon op 97-jarige 
leeftijd overleden, geboren in de Beem-
ster en woonachtig in Jisp, In de vol-
gende PM zal zijn In Memoriam worden 
opgenomen.  
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R O O S T E R S  

 

Datum Kosters Lezers en lezeressen Koffie-schenkers 

5 sept. G. Konijn 642 6212 Liesbeth Patist  

12 sept P. Kramer 642 7234 Monique van Zanten  

19 sept C van Vliet 06-54626623 Rob Berkhout  

26 sept K. Bank 06-52408011 Frans Hofstra  

03 okt P. van Diepen 642 1282 Liesbeth Patist  

10 okt P. Kramer 642 7234 Oecumenische viering  

17 okt G. Konijn 642 6212 Kirsten Vredevoort  

24 okt P. van Diepen 642 1282 Ton van Overbeek  
 
Kosters: bij verhindering graag onderling ruilen. Coördinatie: Paul Kramer (6427234) 
Lezers en lezeressen: Bij verhinderding graag onderling ruilen en doorgeven aan Gerard Com-

mandeur (6425356). Coördinatie: Ria de Metter-Zuijderwijk, ham.de.metter@quicknet.nl
 
 
 
 

Bloemschiksters 
 

10 sept Marja Hooijschuur en Tony Heine 

17 sept T. Koelemeijer en Jos Jongh  

24 sept A. v. Diepen, A. Oudejans 

1 okt T. Heine en Marja Hooijschuur  

8 okt T. Koelemeijer en J. Jongh 
15 okt A. v. Diepen, A. Oudejans 
22 okt T. Heine en Marja Hooijschuur 

 
 
 
 

Kerkwerk(st)ers 
 

Groep A: Do. 14 oktober, 13.30 uur 
Corrie Schavemaker 
Henny van Druten 
Tiny van Vliet 
Cor Bijvoet  
Jaap Conijn  
Tineke Schuitemaker  
Ina van Kleef 
 
 
 
 
Groep B: Do. 14 oktober, 13.30 uur 
Frans Dijkstra 
Hetty Dijkstra 
Suze Korver 
Erica Feenstra 
Jaap Braan 
Dea Schoenmaker 
Ton Oudejans 

 
 
 
 
 
Groep C:  
Do. 9 september, 13.30 uur 
Do. 14 oktober, 13.30 uur 
Piet van Diepen 
Hannie Kuiper 
Tiny van Diepen 
Lies Graas 
Henk Floore 
Ton Klos 
Jacintha Rossenaar 
 
 
 
 

 
  

mailto:ham.de.metter@quicknet.
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PM 48e jaargang no.5: 1 september – 20 oktober 2021 

 

R O O S T E R S  

September 

Zondag 5 september   10.00 uur  
23ste zondag door het jaar 
Pianospel Serge en solisten 
 
Dienst onder leiding van een parochiaan 
Voorganger: Margret Dijkstra 

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

Zondag 12 september   10.00uur  
24ste zondag door het jaar 
 
Begeleiding solisten koren 
 
 
Startviering 
Voorganger: Pastor K. Schuurmans 
 

Pastor Jaap Jonker 
Theo van Putten 
Piet Sombroek 
Henny de Leeuw-Sombroek 
Joop Teel  
Cor Meijer 
Jan Blom 
Toon Vermeulen 
Harry Hanou 
Dick van Dijk 
Tiny Mak-de Vries, Henk Mak 
Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes 
Jaap Zijp, Annie Zijp-Graas 
Steun voor het gezin 

Zondag 19 september   10.00 uur  
25ste zondag door het jaar 
 
Orgelspel Piet en solisten 
 
Dienst onder leiding van een parochiaan 
Voorganger: Kiki Kint 

Fem Dudock-Kleij - Jaardienst  
Barend Blom 
Jaap en Carla de Vos 
Ouders Bentvelzen-Mijnen 
Netty Sjouw-Peters  
Zita Bentvelzen-Dopstra 
Kees Bentvelzen 
Eutimio Fernandez Perez 

Zondag 26 september   10.00 uur   
26de zondag door het jaar 
Orgelspel Piet en solisten 
 
Eucharistieviering 
Voorganger: Kapelaan N. Kerssens 

Hans Beenen 
Noby Warbout-Willems 
Margretha Leliveld 
Ria Meijer-Zuidinga 
Gerhard Holtman 
Piet Heijnen en overleden familieleden 

 

Oktober 

Zondag 3 oktober   10.00 uur 
27ste zondag door het jaar 
Pianospel Serge en solisten 
 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor M. Bruijns 

Cas van  ’t Hoff 
Henk Walta 
Piet Sombroek 
Henny de Leeuw-Sombroek 
Joop Teel 
Eelke van der Pal 
Henk Cornelissen 
Lida Cornelissen-Taanman 
Dick Bakker en Aad 
Ouders Willems - ouders Martens 
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PM 48e jaargang no.5: 1 september – 20 oktober 2021 

 

R O O S T E R S  

Oktober 

Zondag 10 oktober   10.00 uur 
28ste zondag door het jaar 
Pianospel Serge en solisten 
 
Oecumenische viering 
Maria Magdalena kerk 

Vroni Rood 
Herman Meijer 
Ouders Meijer-Wamelink 
Bert de Leeuw 
Cor Meijer 

Zondag 17 oktober   10.00 uur 
29ste zondag door het jaar 
Wereldmissie zondag 
Pianospel Serge en solisten 
 
Dienst onder leiding van een parochiaan 
Voorganger: Ben Commandeur 

Ans Nijdam-Glandorf 
Jan Carel Nijdam 
Gerhard Holtman 
Cor van Diepen 
Toon Vermeulen 
Ouders Klos-Nielen en Agnes 
Ouders v. Schagen-Hofland en Nicolientje 
Ouders van ’t Ent-Duijn, Truus en Agaath 
Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes 
Tiny Mak-de Vries, Henk Mak 
Jaap en Carla de Vos 

Zondag 24 oktober   10.00 uur 
30ste zondag door het jaar  
Orgelspel Piet en solisten 
 
 
Eucharistieviering 
Voorganger: Kapelaan N. Kerssens 

Bep Commandeur-de Groen  
Piet Heijnen en overleden familieleden  
Noby Warbout-Willems 
Ouders Bentvelzen-Mijnen 
Netty Sjouw-Peters  
Zita Bentvelzen-Dopstra 
Eutimio Fernandez Perez 
Ria Meijer-Zuidinga 

 

Helaas nog geen diensten in Torenerf. 
 
 
 
 
 
 
 

Collectemandje 

Steun de Maria Magdalena met uw bij-
dragen: 
NL68INGB000.19.75.365  
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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PM 48e jaargang no.5: 1 september – 20 oktober 2021 

 

 

 

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,  06-42928673 
 

Kosters:  
dhr. Paul Kramer,  6427234 
 

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

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@quicknet.
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
https://maps.google.com/?q=Kees+Jongensstraat+19&entry=gmail&source=g
mailto:info@uitvaartbarbarawormer.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 

 



 

 

 

 

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/

