
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
20 oktober – 8 december 2021 

 

P.M. 
(parochiële mededelingen) 

 

Maria Magdalena Parochie 

Wormer 



 

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 8 december 2021 – 23 februari 2022 uiterlijk 28 november 2021 (vóór 19.00 uur) 

versturen naar het e-mailadres 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  

Elke dag het beste verwachten 

Kortgeleden rolde er tijdens het wandelen in-
eens een basketbal voor mijn voeten. In een 
reflex raapte ik de bal op en keek rond waar 
de afzender zich bevond. In een zijdeur van 
een sporthal zag ik Johan die mij breedla-
chend aankeek. “Ik wilde er 
nog achteraanrennen, “zei hij 
“maar mijn benen liggen nog in 
de kleedkamer!” Getriggerd 
door eenzelfde gevoel voor hu-
mor, raakten wij in gesprek. Zo 
ontmoette ik Johan en zijn ma-
ten: rolstoelbasketballers.  
 

Johan heeft een dwarslaesie, 
de op een na zwaarste, en kan 
alles onder zijn borst niet meer 
bewegen. Het gevolg van een 
ongeluk als puber: gebroken 
was hij, maandenlang krui-
pende in duisternis. Tot een verzorgende in-
eens even bij hem aan tafel ging zitten en zei: 
“Onder dit wanhopig en verdrietig hoopje 
mens, zit een man die leven wil, die liefheb-
ben wil.” … Een engel uit de hemel gekomen 
om hem te herademen.  
 

Hij vertelde hoe hij nog uren alleen aan die 
tafel zat, terwijl die woorden door zijn hoofd 
gingen. En toen besloot hij zichzelf te aan-
vaarden, lief te hebben. Licht brak door zijn 
duisternis. “Ik zag al die mensen, die dag in 
dag uit mij kwamen helpen, niet langer als 
dienstknechten om dit onmogelijk lichaam te 
verzorgen, maar als mensen die uit liefde 
klaar wilden staan voor die mens die ik ook 
nog was. Ik leerde opnieuw waarderen, lief-
hebben en dankbaar zijn. Goedheid en vriend-
schap, al de dagen van mijn leven.”  
 

De mannen in die rolstoelen maakten een ge-
weldige indruk op mij. Stuk voor stuk gingen 
ze door de woestijn, door diepe duisternis, 
voordat ze zichzelf terugvonden. Mannen die 
in bijna alles afhankelijk zijn van anderen. 
Mannen die hun eigen bed niet eens in of uit 
kunnen komen zonder hulp. En mannen die op 
een dag besloten: Geen duisternis meer. Ik wil 
leven in het licht, in het volle leven. Het da l 
der diepe duisternis ken ik al: Van nu af aan 
zal elke dag mooier en beter worden. Morgen 
nog weer beter dan vandaag. 
 

Mannen met een veerkracht, waar wij, met 
ons alledaagse leventje, vaak maar bleek bij 
afsteken. Mannen die anderen nodig hebben, 

haast ieder moment, zoals wij allemaal in ons 
leven tijden van afhankelijkheid kennen en 
zouden mogen koesteren. Mannen die elke 
dag het wonder verwachten, die vol levenslust 
en levenskracht in het leven staan. Die vol 
overgave leven en ervan overtuigd zijn: het 
beste moet nog komen.  
 

Zo wil ik u meenemen de advent in. Dat ook 
wij onze afhankelijkheid niet zien als een be-
perking, maar als een gift om nog meer lief te 
hebben. 
 

Dat we elke dag opnieuw het beste verwach-
ten, naar het mooiste durven uitzien, omdat 
we weten, voelen, horen: het beste moet nog 
komen.  
En dat liefhebben een vanzelfsprekendheid is. 
Liefdevol omzien naar al die mensen die we 
tegenkomen op ons levenspad.  
Zo worden we zelf een beetje dat licht in onze 
soms zo duistere wereld. Dat licht waarna wij 
zo verlangend uitzien! 
 

Diaken Jeroen Hoekstra  
 
 

Troost 

Is jouw leven veel te heftig 
Kom, ik hou je stevig vast 

Ik zal je troosten en verwarmen 
Ik heb weet van jouw zware last.  

 

Ligt jouw leven overhoop 
Kom maar bij me met jouw zorgen 
Ik zal luisteren en ik zal zwijgen 

Voel je veilig en geborgen. 
 

Heb je geen hoop en vertrouwen meer  
Kom, met jouw onzekerheid 

Vertel me van jouw vele twijfels 
Laat maar los en raak ze kwijt.  

 

Zijn jouw tranen niet te stelpen 
Voelt jouw verdriet als intense pijn  

Je mag altijd op mij leunen 
Ik zal er steeds weer voor je zijn.  

 

Liefdevol zal ik je dragen 
Deze vreselijke moeilijke tijd 

Ik hou je vast zonder te vragen 
Hopend dat jouw leed verdwijnt.  

 

Joke Versendaal 
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R . K .  P A R O C H I E V E R B A N D  Z A A N S T R E E K  

 
 
 

 

H. Bonifatius - H. Jozef - H. Maria Magdalena (Zd) - H. Maria Magdalena (W) - HH. Martelaren van Gorcum -  
H. Odulphus - O.L.V. Geboorte - H. Petrus 
 

Contactadres: Dorpsstraat 570 1566 BZ Assendelft 
E-mail: kerkbestuur.pvz@gmail.com 

Van het bestuur 

Hieronder een samenvatting van wat besproken en afgehandeld is  
in de bestuursvergadering van 7 september 2021. 

PASTORAAT 

Veel aandacht voor de aanstaande sluiting 
van de Martelaren. Op zondagmiddag 12 
september wordt de kerk officieel aan de 
eredienst onttrokken.  
In de Jozef, de Bonifatius en de Petrus zijn 
doopsels toegediend.  
Op vrijdag 10 september hebben de pasto-
res een bijeenkomst met de bisschop, o.a. 
om kennis te maken met de tentoonstelling 
Geloven in geluk.  

WEBSITE 

Bestuursleden krijgen deze week een link 
toegestuurd, een en ander kan dan in de 
parochieraden worden afgestemd. In eer-
ste instantie vormen pastoor Floris Bun-
schoten en diaken Jeroen Hoekstra de 
webredactie.  

MOGELIJKE VERDERE FUSIES 

Er liggen geen concrete plannen, maar we 
weten allemaal dat het openhouden van 
dure gebouwen voor slinkende parochies 
en met een steeds krapper wordende pas-
torale bediening niet eeuwig is vol te hou-
den. In het overleg tussen bisdom en pas-
tores is dat een voortdurend agendapunt.  

BIJEENKOMST MET PAROCHIERADEN 

In overleg met de parochieraden, ook over 
de agenda, moet er een gezamenlijke bij-
eenkomst worden gepland.  
 
 
 
 

UIT DE PAROCHIES 

Bonifatius 
Kapelaan Nico Kerssens heeft de (tijde-
lijke) waarneming van pastoor Floris Bun-
schoten overgenomen, hij verhuist ook 
naar Zaandam. De provincie draag met een 
subsidie bij aan de renovatie van het dak.  
Odulphus 
Na de sluiting van ‘Het Wapen van Assen-
delft’ zijn condoleancebijeenkomsten na 
uitvaarten mogelijk in ‘De Dorpstaveerne’. 
Dit jaar is er tijdens de kermisweek weer de 
traditionele kerkveiling, de opbrengst is 
voor de renovatie van het priestergraf en 
herstel van de bliksemafleiding van de 
kerk.  
Petrus 
Zaterdag 11 september is de (uitgestelde) 
boekenmarkt voor de Vastenactie. Zondag 
12 september oecumenische viering in het 
Agathepark.  
Maria Magdalena Wormer 
Er is enige haast bij het aanbrengen van 
goede ventilatie in het Achterschip nu de 
winter nadert. Van belang voor de parochie 
én het dorp.  
Maria Magdalena Kalf 
Op 26 september is er een parochielunch. 
De klok slaat weer, de gemeente heeft de 
wijziging in het computerprogramma dat de 
klok aanstuurt betaald.  
Jozef 
Er wordt na de viering weer buiten koffie 
gedronken.  
Martelaren 
Na de sluiting van het kerkgebouw op zon-
dag 12 september is er op zaterdag 18 sep-
tember een barbecue op het schoolplein 
van het BWZ gebouw en op zondag 19 sep-
tember de startviering binnen.  
 

Namens het bestuur Corrie van Sij l
  

mailto:kerkbestuur.pvz@gmail.com
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I N G E K O M E N  

‘De kerk is fantastisch!’ 

...roep je op een dag. ‘Ben je helemaal van 
lotje getikt? Het is een aftandse achter-
haalde bende!’, reageert je zwager die al-
tijd op de kerk scheldt om jou te jennen. Al 
is hij er de laatste veertig jaar nooit meer 
geweest. ‘Nou, nou, is dat niet wat overdre-
ven?’, reageert een ander, die net als jij ac-
tief is in de parochie. Ze zingt in het koor, 
schenkt koffie, bezoekt zieken en zet zich 
in voor de Vastenactie. ‘Zo mooi en goed is 
het nu ook weer niet hoor!’, gaat ze verder. 
‘En de KBO/PCOB begint aardig samen te 
vallen met wie er nog komen!’, vervolgt ze.  
De uitspraak: ‘de kerk is fantastisch!’ is niet 
van mij of van een andere kerkelijk vrijwilli-
ger/ster. Het is de titel van een vorig jaar 
verschenen boek van de Vlaamse theoloog 
en kerkjurist Rik Torfs. Is hij zo'n kerkelijke 
prelaat die misschien tegen beter weten in 
de kerk altijd wil ophemelen en verdedi-
gen? Nee, zo' n figuur is Torfs niet. Hoewel 
zeer geleerd is hij echt iemand van onde-
ren, die bovendien altijd open en vrijmoedig 
zijn mening naar voren brengt. Ook altijd 
vol humor en zelfspot, wat zo kenmerkend 
is voor veel Vlamingen. Hij schrijft: voor 
veel mensen heeft de kerk afgedaan. Voor 
anderen staat ze onomstotelijk overeind als 
een rots in de branding. Hoe je er ook per-
soonlijk over denkt, de meeste conclusies 
zijn nooit helemaal definitief, de meeste 
discussies niet afgesloten. Zeker niet wan-
neer iemand beweert dat het wel zo is. Zo-
lang er gezegd wordt dat het met de kerk 
gedaan is, blijft ze in leven. Zolang iemand 
afkondigt dat de discussie over de priester-
wijding van de vrouw is afgesloten, gaat ze 
verder. Dat is een goede zaak! Misschien 
wel omdat christenen, geïnspireerd door 
het evangelie, wel van schijnbare tegen-
stellingen houden, maar niet van het defini-
tieve einde. Rik Torfs wil niks goed praten. 
Er schuilt naast veel goeds ook veel 
kwaads in de kerk. Ze is geen bastion van 
morele perfectie. Mensen verwerpen de 
kerk omdat ze gouden bergen van haar ver-
wachten. Ze geloven er niet te weinig in, 
maar te veel!  

Ze verlangen van haar een zuiverheid, die 
ze niet kan bieden, omdat ze uit mensen 
bestaat. Torfs beweert niet dat de kerk 
goed is, maar ze is wel fantastisch en hij 
adviseert: Leg je er gewoon bij neer dat ze 
soms een beetje slecht is, zonder je pogin-
gen om haar te verbeteren op te geven na-
tuurlijk! Want daar roept de bijbel keer op 
keer toe op. En waar horen we die woor-
den? In de kerk en daarom moet je er met 
regelmaat naar toe!  
Rik Torfs vindt paus Franciscus aan zijn 
zijde. Ook die stelt voortdurend dat de kerk 
vol van zondaars is en niet alleen bedoeld 
is voor heiligen. De eucharistie is niet be-
doeld alleen voor hen aan wie geen smetje 
kleeft, maar bovenal voor al die mensen die 
vergeving en barmhartigheid behoeven. 
Zijn we dat niet allemaal op een enkeling 
na? Daarom pleit onze paus in zijn ency-
cliek Fratelli tutti - Alle zusters en broeders!  
voor meer broeder- en zusterschap en 
meer sociale vriendschap. Hij schrijft: de 
wereld is er voor iedereen, omdat we alle-
maal met dezelfde waardigheid op deze 
aarde geboren zijn. Als de ruziënde politici 
in den Haag dit geschrift gelezen hadden, 
was er allang een nieuw kabinet dat volop 
bezig was om van Nederland weer een so-
ciaal en rechtvaardig land te maken. Dan 
werden we niet meer moedeloos van poli-
tieke leiders, die fout beleggen of geen ac-
tief geheugen hebben en de slachtoffers 
van de toeslagenaffaire zou allang recht 
zijn gedaan. Het woord fantastisch bete-
kent: buitengewoon mooi, goed, leuk, maar 
ook door fantasie voortgebracht. Fantasie 
wil dan zeggen: niet berustend op de wer-
kelijkheid. Maar is dat nu juist niet een ken-
merk van ons geloof, dat we bezig zijn om 
te doen wat ondenkbaar is? Zoals lopen 
over het water, vrede op aarde, nergens 
meer oorlog, iedereen een dak boven het 
hoofd en voldoende te eten? Om van op-
staan uit de dood – welke dan ook – nog 
maar te zwijgen! En is dat niet fantastisch?   
 

Ko Schuurmans, pastor
 
 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nederasselt_(Gld,_NL),_katholieke_kerk.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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V E R H A A L  

Het misverstand 

Lange tijd geleden leefde er eens een oude 
man. Hij woonde in een stil huis en achter 
het huis was een grote, omheinde tuin, 
waar nooit iemand kwam. Alleen de oude 
man kwam daar af en toe en nam een appel 
mee naar binnen, waar zijn oude petemoei 
hem doormidden sneed en op de oven 
legde. De petemoei was nog ouder dan de 
oude man en op een dag ging zij dood. En 
toen de oude man terugkwam van het kerk-
hof en de sleutel in zijn voordeur stak, 
kreeg hij een zonderlinge gedachte.  
`De dood heeft mij vergeten', zei hij, 'hij 
heeft mij overgeslagen. Er is een vergis-
sing in het spel. Al mijn familieleden, al mijn 
vrienden en allen, die ik ooit gekend heb, 
zijn heengegaan en begraven. Hier is 
sprake van een misverstand.'  
Hij sloot de deur en schoof er de grendel 
voor. De slag daverde door het holle huis.  
`Ik zal de luiken voor de ramen doen', zei 
de oude man, 'en ik zal het vuur doven in 
de oven, zodat geen rookpluim uit de 
schoorsteen mijn aanwezigheid verraadt.' 
En hij sloot de luiken voor de vensters en 
hij bluste ook het vuur in de oven. En hij 
ging rond door het oude huis en sloot alle 
kamers af en schoof de grendel voor de 
deur van de keldertrap. En hij spijkerde het 
tuinpoortje dicht. En teruggekeerd in zijn 
woning draaide hij de sleutel om van de 
keukendeur en wiste op het aanrecht alle 
sporen uit, die konden duiden op de aan-
wezigheid van een bewoner. En hij ging zit-
ten in de kleinste kamer van zijn huis, die 
uitzag op zijn stille tuin en bleef daar roer-
loos kijken naar de schemering.  
Na enige tijd echter kreeg de oude man 
honger. Hij ging rond in het huis om te zoe-
ken naar wat brood. Maar hij vond niets en 
hij begreep een fout gemaakt te hebben. `Ik 
heb een fout gemaakt', zei hij, 'ik moet een 
huisknecht hebben, die brood voor mij 
koopt in de bakkerswinkel en groente op de 
markt. Dan pas kan ik geheel onzichtbaar 
worden.' 
En hij reed rond in de stad om een huis-
knecht te vinden zodat hij geheel onzicht-
baar kon zijn. En hij vond vele huisknech-
ten. Maar de een was te jong, de ander te 
levenslustig, een derde bleek praatziek, en 
weer een ander was gesteld op gezellig-
heid en vertier. 
`Ik heb een fout gemaakt', sprak de oude 

man weer, 'ik moet een grijsaard zoeken, 
een stil, eenzelvig man, bereid om mijn 
eenzaamheid te delen. Het moet een 
knecht zijn, die slechts zijn heer is toege-
wijd en aan niemand anders aandacht 
schenkt.' 
En men vertelde hem, dat er zulk een man 
bestond. Hij woonde in een afgelegen ver-
laten huis en meed de omgang met zijn bu-
ren. Er werd van hem gezegd, dat hij sinds 
kort in de stad was gekomen en dat hi j een 
heer zocht, bereid om zijn eenzaamheid te 
delen. De oude man spoedde zich naar dit 
huis en direct zag hij dat hij zijn knecht ge-
vonden had. Het was een lange, magere 
man, die hem zwijgend bezag. 
`Vriend,' sprak de oude man, 'ben jij bereid 
om bij mij in dienst te treden?' ‘Neen', ant-
woordde de grijsaard, 'want ik zoek een 
heer, van wie men mij heeft gezegd, dat hij 
in een stil en eenzaam huis woont, niet ver 
van hier. Ik zoek hem al lange tijd. Want bij 
hem zou ik in dienst willen zijn.'  
`Die heer ben ik', sprak de oude man ver-
heugd, 'ga met mij mee. Je zult alles vinden 
zoals ik gezegd heb.' De grijsaard glim-
lachte. `Mijn uur is nog niet gekomen', zei 
hij, vanavond zal ik bij u zijn. Maak alles in 
gereedheid, zodat ik u naar beste ver-
mogen van dienst kan zijn.' 
En de oude man spoedde zich huiswaarts 
en maakte alles in gereedheid, opdat hij 
naar beste vermogen zou worden bediend. 
En tegen de avond belde zijn knecht aan 
het huis. `U bent de laatste, die ik binnen-
laat', sprak de oude man, nadat hij de deur 
achter hem gesloten had, 'van nu of aan zal 
niemand mij meer bezoeken.'  
En weer glimlachte de knecht, alsof iets bij-
zonders in deze woorden hem trof.  
`Ik moet u nog zeggen,' sprak de oude man, 
`dat het vuur gedoofd is en alle ramen ge-
sloten zijn. Het zal misschien moeilijk voor 
je zijn, maar vanaf nu zal dit zo blijven.'  
Maar voor de derde maal glimlachte de 
knecht. ‘Nog nooit’, sprak hij verrast, `heb 
ik een meester ontmoet, die zozeer mijn be-
doelingen begreep. U zult over mij tevreden 
zijn. Want nog deze avond zal ik u dienen.' 
En zie, nog diezelfde avond werd hij be-
diend. 
 

Naar Godfried Bomans
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K E R K E N P A D  

Reisdoel Oudewater 

De manier van aanmelden verliep wat inge-
wikkeld, omdat we pas heel laat wisten of 
we weg konden gaan. Het bewijs van inen-
ting tegen corona én het verplichte mond-
kapje in de bus waren voor sommigen ook 
een drempel. Maar toch zijn we met 110 
mensen uit de hele Zaanstreek op Kerken-
pad geweest. Het Zuid-Hollandse Oudewa-
ter was het reisdoel. Een Middeleeuws 
stadje gelegen aan de Hollandse IJssel. 
Door bittere armoede is men in de 18e en 
19e eeuw nooit aan wat we nu stadsver-
nieuwing noemen toegekomen. Men had 
domweg geen geld om nieuw te bouwen en 
daar plukt zij nu de toeristische vruchten 
van. De televisieserie Swiebertje is er ook 
opgenomen, want haal je de auto’s uit het 
straatbeeld dan waan je je ver terug in de 
tijd. Zelfs winkelketens als Hema, Kruidvat 
en Zeeman zijn van buiten niet echt herken-
baar. Twee dagen werden het in september 
met heerlijk nazomerweer. 
De protestantse gemeenten zijn van ouds-
her goed voorzien van ontmoetingsruimte 
voor cursuswerk en ontspanning. Naast de 
Middeleeuwse Michaelkerk vonden we een 
gastvrij onderdak voor koffie met appelge-
bak en lunch. Helaas heeft de Beelden-
storm en het volhardend gebruik van de wit-
kwast de voormalige rijkdom van deze kerk 
in haar aankleding blijvend versobert. De 
architectuur is daarentegen overweldigend 
voor zo’n klein stadje. De handel aan de 
IJssel en de vele touwslagerijen die volop 
produceerden voor de scheepsvaart 
maakte het tot een welvarende plaats.  
Na dit kerkbezoek was er in de ochtend en 
de middag een keuze aan bezoekmogelijk-
heden. 
Een rondvaart op de gracht, vanwege co-
rona helaas maar met 12 personen, een be-
zoek aan het touwmuseum, de Oudkatho-
lieke kerk of de Heksenwaag. De waag her-
innert aan een duistere periode van onze 
geschiedenis waar tienduizenden vrouwen, 

maar ook mannen, het slachtoffer van de 
beschuldiging van hekserij zijn geworden. 
Vreselijke martelingen werden ingezet om 
tot een bekentenis te komen. Omdat hek-
sen op bezems door de lucht zich ver-
plaatsten moesten ze ook bijna niets we-
gen. De waag van Oudewater was door kei-
zer Karel V aangewezen als een weeg-
schaal waar je eerlijk op werd gewogen. 
Ook een aantal bedevaartgangers is gewo-
gen. Hoewel iedereen blij was niet te licht 
bevonden te worden (en dus geen heks 
was) deelde niet iedereen zijn/haar echte 
gewicht met de reisgenoten. Dat valt in de 
21e eeuw immers onder de privacy, net als 
godsdienst trouwens. 
Nadat eenieder ook op eigen gelegenheid 
de kans had gehad om Oudewater verder 
te verkennen verzamelden we ons in de 
R.K. Franciscuskerk. In dit neogotische 
kerkgebouw viel de versiering van iedere 
vierkante centimeter op muur, raam en dak 
op ons neer. De gids was zo enthousiast 
om te vertellen wat er allemaal te zien was, 
terwijl we op 1,5 m in de bank zaten, dat er 
maar 5 minuten overbleef om dat zelf te be-
kijken. 
Vervolgens sloten we in de Michaelkerk 
onze bedevaart af met een viering waar 
touw en verbondenheid centraal stonden. 
Eén touwtje kan je makkelijk stuk trekken, 
twee ook, bij drie wordt het moeilijker en al 
die draden ineengedraaid vormt één sterke 
bundel van verbondenheid, zo ook mensen. 
We stapten in de bus om door het groene 
Hart naar ons dinerbuffet te rijden en toen 
we om 20 uur instapten voor de thuisreis 
viel de schemering al in. We waren blij dat 
we dit jaar toch nog op stap zijn geweest. 
En voor de mensen die dit door de late 
communicatie niet hebben geweten. In 
2022 gaan we weer op kerkenpad-bede-
vaart-dagje uit. 
 

Matthé Bruijns en Ko Schuurmans
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P E R S B E R I C H T  

Lichtjesavond Krommenie vrijdag 5 november 

 
 
Dit jaar organiseert de Raad van Kerken 
wederom een Lichtjesavond om diegenen 
te herdenken die we verloren zijn.  
 

Vanwege de verwachte grote opkomst ziet 
het programma er dit jaar anders uit. Be-
langrijk verschil is ook dat reserveren ver-
plicht is aangezien er maar 200 mensen te-
gelijk op het schoolplein mogen zijn. Van-
daar dat u uit vier tijdsblokken kunt kiezen, 
per tijdsblok is het programma hetzelfde. 
Reserveren kan vanaf 14 oktober.  
 

We starten gezamenlijk op het schoolplein 
van Basisschool de Hoeksteen aan de Se-
rooskerkestraat. U wordt welkom geheten 
door de muziek van de inmiddels bekende 
heren van Basic Matters. 
Na woorden van inleiding en troost noemen 
we de namen van onze dierbare overlede-
nen.  
We sluiten op het schoolplein af met een 
sfeervol trompetsignaal.  
 

Nieuw dit jaar is een korte stille lichtjes-
tocht naar de begraafplaats, waarbij ieder-
een een grafkaars (met deksel) meedraagt.  
Op de begraafplaats mag iedereen zelf een 
plek kiezen voor deze kaarsen. We richten 
sfeervolle herdenkingsplekken in maar ook 
op een eigen familiegraf of bij de urnen-
wand kunnen deze geplaatst worden.  
Een serene akoestische gitaar en een trom-
pet op de achtergrond begeleiden u in alle 
emoties van het moment.  
Daarna verlaat iedereen op eigen gelegen-
heid de begraafplaats via de normale in-
gang.  

 

WILT U ER OOK BIJ ZIJN ? 

Vanwege de vergunning van de gemeente 
dienen we ons naast de regels van het 
RIVM aan een aantal regels te houden.  
Per tijdsblok kunnen maximaal 200 mensen 
toegelaten worden. Toegang is alleen mo-
gelijk met een vooraf gereserveerd ticket.  
Reserveren kan vanaf 14 oktober via de 
website van de Petrusparochie onder het 
kopje Lichtjesavond of via https://st-pe-
trusparochie.eventbrite.nl/  
Er is een verplichte éénrichtings-looproute 
vanaf het schoolplein via de gemeentewerf 
naar de achterkant van de begraafplaats. 
Toegang via de normale ingang van de be-
graafplaats is niet mogelijk.  
 

Bezoekers mogen maximaal 15 minuten 
van tevoren aanwezig zijn en kunnen via de 
drie ingangen het schoolplein betreden.  
Wilt u een naam laten noemen? Stuur dan 
een mail met duidelijk het gereserveerde 
tijdsblok en de namen van de dierbare(n) 
naar: lichtjesavond@t-mobilethuis.nl. Op-
geven kan ook in de aula van de Hoeksteen 
vanaf 15 minuten van tevoren. 
We lopen in een lichtjestocht naar de be-
graafplaats. U mag zelf een lichtje meene-
men dat u vast kunt houden maar u kunt 
ons ook steunen door een grafkaars te ko-
pen voor € 2 per stuk. Ze zijn voorafgaand 
te koop in de aula van de school.  
Volg ons ook via Facebook (@lichtjes-
avondkrommenie) voor de laatste updates. 
Hier plaatsen we ook berichten als het on-
verwacht niet door kan gaan.  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
16.45/17.45/18.45/19.45 uur       gelegenheid tot opgeven namen/kopen grafkaarsen/  
           ontvangst met muziek van Basic Matters  
 

17.00/18.00/19.00/20.00 uur    Woord van welkom en troost 
 

17.10/18.10/19.10/20.10 uur    Voorganger noemt de namen van de overledenen met  
           muzikaal intermezzo 
           Trompetsignaal 
 

17.25/18.25/19.25/20.25 uur    stille tocht naar de begraafplaats en gelegenheid tot vrij  
           bezoek aan begraafplaats 
 

18.00/19.00/20.00/21.00 uur    bezoekers verlaten de begraafplaats op eigen gelegenheid  
 

  

https://st-petrusparochie.eventbrite.nl/
https://st-petrusparochie.eventbrite.nl/
mailto:lichtjesavond@t-mobilethuis.nl
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V O O R  J O N G  E N  O U D ( E R )  

Van delen word je heilig! 

Toen Maarten op een dag op zijn paard bij 
een van stadspoorten van Amiens kwam, 
zag hij daar een bedelaar die rilde van de 
kou.  
Uit medelijden pakte hij zijn zwaard, sneed 
zijn rode soldatenmantel doormidden en 
gaf een helft aan de arme man.  
En toen voelden zij zich allebei goed!  
 
Als je iets weggeeft of deelt, geeft dat jezelf 
ook een goed gevoel. Denk daar maar aan 
als je snoepjes staat uit te delen, of als je 
snoep krijgt: de gever wordt ook gelukkig!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOE MAAK JE EEN MOOIE LAMPION:  

(ook voor als je niet meer langs de deuren 
gaat) 
1. Koop vliegerpapier in verschillende kleu-
ren die je mooi vindt. 
2. Knip het vliegerpapier in kleine vierkant-
jes (ongeveer 5cm breed en lang)  
3. Blaas een ballon op.  
4. Zet de ballon op een bloempot.  
5. Plak de eerste laag vierkantjes op de 
ballon met behanglijm. 
-Probeer de hele ballon te bedekken, be-
halve een cirkel rond het opblaastuutje. 
- Laat drogen. 
6. plak dan een tweede laag. 
- Laat drogen. 
7.  plak een derde laag.  
- Laat drogen. 
- Ik denk dat het zo genoeg is.  
8. Prik de ballon door. Misschien moet je 
het model van de lampion een beetje uit-
deuken.  
9. Maak een touwtje aan de open kant.  
10. Dan een lichtje en je hebt iets prachtigs 
gemaakt.  
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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 Magdalena 
Wormer 

H. Jozef 
 
Zaandam 

Za 23 okt  Woord-Communie 
R. Casalod 

  

Zo 24 okt 
30e zo dhj 

Woord-Communie 
K. Schuurmans 
Marbosko 

Woord-Communie 
R. Casalod 
Koor Rotsvast 

Eucharistie  
N. Kerssens 

Eucharistie  
G. Noom 

Za 30 okt  Eucharistie 
G. Noom 

  

Zo 31 okt 
31e zo dhj 

Eucharistie  
G. Noom 
Marbosko 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
Koor St Caecilia 

Woord-Communie 
K. Schuurmans 
Koor All Ages 

Woord-Communie 
W. Waardijk 

Di 2 nov 
Allerzielen 

19.30 uur 
K.Schuurmans 

19:30 uur 
M. Bruijns 
Rouwkoor 

19.30 uur  
R. Casalod 
M.M. koor 

 

Za 6 nov  Euchristieviering 
G. Noom 

  

Zo 7 nov 
32e zo dhj 

Woord-Communie 
M.Bruijns  
Samenzang 

Woord-Communie 
S. Baars 
Koor St. Caecilia 

DOP 
Caeciliakoor  

Woord-Communie 
J. Hoekstra 

Za 13 nov  Woord-Communie 
M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

  

Zo 14 nov 
33e zo dhj 

Woord-Communie 
T. Molenaar 
Marbosko 

Woord-Communie 
K. Schuurmans 
samenzang 

DOP 
Koor All Ages 

Woord-Communie 
M. Bruins 

Za 20 nov  Eucharistie 
G. Noom 

  

Zo 21 nov  
34e zo dhj 

Woord-Communie 
R. Casalod  
Samenzang 

Eucharistie 
G. Noom 
Koor St. Caecilia 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
Koor All Ages 

Woord-Communie 
W. Waardijk 

Za 27 nov  Woord-Communie 
M. Bruijns 

  

Zo 28 nov  
1e Advent 

Woord-Communie 
T. Molenaar 
Marbosko 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

Eucharistie  
Nico Kerssens 
Caeciliakoor 

Woord-Communie 
Dop-viering 

Za 4 dec  Woord-Communie 
M. Bruijns 

  

Zo 5 dec 
2e Advent 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
Samenzang 

Woord-Communie 
T. Molenaar 
Koor St. Caecilia 

DOP 
Koor All Ages 

Woord-Communie 
J. Hoekstra 

Za 11 dec  Eucharistie 
G. Noom 

  

Zo 12 dec 
3e advent 

Woord-Communie 
K. Schuurmans 
Marbosko 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
Koor Rotsvast 

Woord-Communie 
R. Casalod 
Caeciliakoor 

Woord-Communie 
W. Waardijk 

 
Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders 
aangegeven. 
 
DOP= Dienst onder leiding van parochianen      14e zo dhj= 14e zondag door het jaar 
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P A R O C H I E T E A M  

Nieuws 

STARTVIERING 

19 september was het dan zo ver: Onder 
het motto “Ready, Steady, Go!” trapte 
Peggy Alting Siberg het nieuwe parochie-
jaar namens het parochieteam in de start-
viering af. “Ready’ zijn we na ruim ander-
half jaar corona-ellende allemaal en we 
staan te popelen om weer samen aan de 
slag te gaan, elkaar weer te ontmoeten en 
samen plannen te maken voor de toekomst. 
“Steady” oftewel “zijn de omgevingsfacto-
ren stabiel?”, ligt nog een beetje moeilijk 
maar gelukkig zijn er weer wat versoepelin-
gen geweest en kunnen we weer meer. 
Maar dan natuurlijk wel op een verstandige 
wijze en met inachtneming van de nog be-
staande coronaregels, die moeten waar-
borgen dat wij onze parochie gezond en 
veilig houden. En dan “Go”, de werkgroe-
pen mogen weer van start (ook weer binnen 
de regels en helaas nog niet in het Achter-
schip) en er mag na afloop van de vieringen 
koffie worden geschonken en gedronken. 
De opstelling van het “bakkie doen” is ach-
ter in de kerk waar tafels en stoelen zijn op-
gesteld en tevens is er ook gelegenheid 
voor mensen die nog steeds behoefte heb-
ben aan wat meer fysieke afstand, maar wij 
denken dat op deze manier de basis is ge-
legd voor dát waar het om gaat: elkaar ont-
moeten en elkaars’ zorgen en vreugde de-
len.  

ACHTERSCHIP 

Dit is toch wel iets om als parochie enorm 
trots op te zijn. Voor de “Actie verse lucht” 
is binnen een paar maanden tijd een enorm 
bedrag bijeengebracht en dus kunnen we 
verder met de voorbereidingen om de ver-
eiste ventilatiewerkzaamheden voor het 
Achterschip te regelen. We zouden hierin 
dolgraag met volle vaart doorstomen, maar 
zijn helaas afhankelijk van derde partijen in 
een enorm druk en overbevraagd “ventila-
tieland” en uiteraard moet alles volgens de 
vereiste regels verlopen. Zo moet het bis-
dom ook nog machtiging verlenen en he-
laas is dit een proces waarvan we gehoopt 
hadden dat het sneller zou verlopen. Maar 
zoals u reeds in de vorige PM kon lezen 
wordt er druk aan gewerkt en staan de za-
ken er positief voor. Wat zou het heerlijk 
zijn als we weer gebruik kunnen maken van  
 

ons Achterschip: dé plaats in onze parochie 
voor verbinding en samenwerking.  

BEWONING PASTORIE 

Misschien heeft u de verhuiswagens zien 
staan, maar inmiddels is kapelaan Nico 
Kerssens verhuisd en is de pastorie even 
leegstaand. We zijn drukdoende om te be-
kijken wie we als nieuwe bewoners 
gaan/mogen verwelkomen. Meerdere op-
ties staan open en we hopen u binnenkort 
meer te kunnen berichten. Natuurlijk zullen 
wij kapelaan Nico nog steeds in onze Maria 
Magdalenakerk als voorganger zien, im-
mers waar zouden wij met onze eucharis-
tievieringen zonder hem zijn? Fysiek een 
heel klein beetje uit het oog dus, maar ze-
ker niet uit ons hart. 

OPSTARTEN KOREN EN DIVERSE WERK-

GROEPEN 

Zoals eerder genoemd is het Achterschip 
nog even verboden terrein voor de mees-
ten, maar het is fijn om te zien dat onze ko-
ren en diverse werkgroepen weer voorzich-
tig hun werkzaamheden hebben uitgebreid. 
Het koor All Ages zal voorlopig nog niet 
vanaf het altaar zingen, maar zij zijn vanaf 
de koorzolder te horen net als het Caecilia-
koor. Heerlijk om steeds meer stemmen in 
de koren te horen. Uiteraard zijn wij de zan-
gers en de muzikanten die het afgelopen 
jaar de vieringen hebben opgeluisterd heel 
dankbaar voor hun inzet, maar een groot 
koor is toch wel een zegen. We laten ieder-
een vrij om wel of niet deel te nemen aan 
zijn of haar koor: uiteraard moet het wel 
goed voelen. 
De repetities worden steeds drukker be-
zocht, al was het wel weer even wennen om 
veel liedjes achter elkaar te zingen. De 
kwaliteit van de stemmen en het uithou-
dingsvermogen hebben toch wel te lijden 
gehad onder de situatie, maar we vertrou-
wen erop dat iedereen binnenkort weer in 
conditie is. Oefening baart kunst.  
Naast de koren zijn de werkgroepen ook 
weer barstensvol plannen voor de toekomst 
en ons kerkgebouw en de omgeving ziet er 
tiptop uit. Het begint allemaal weer te brui-
sen. 
Graag tot ziens in of om onze mooie kerk!  
 

Het parochieteam 
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I N Z A M E L I N G S A C T I E  6  N O V E M B E R  A . S .  

Sam’s Kledingactie voor schoolkinderen in Oeganda 

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke 
actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze 

keer is er gekozen voor hulp aan schoolkinderen en hun ouders in Oeganda zodat zij, 
wanneer Corona voorbij is, weer terug naar school kunnen.  

ACTIEDAG IN WORMER EN NECK 

De honderden vrijwilligers van Sam’s  Kle-
dingactie zamelen, grotendeels, het hele 
jaar door kleding en schoenen in voor het 
goede doel. Zij doen dit vanuit een depot 
aan huis of bij een bedrijf, school of kerk.  
Op 6 november a.s. kunt u in Wormer en 
Neck kleding en schoenen -die u niet meer 
draagt, maar waar iemand anders mis-
schien nog wel blij van wordt- inleveren. 
Dit kan in Wormer bij de Maria Magda-
lenakerk aan de Dorpsstraat 351 en in Neck 
bij Dorpshuis Wijdewormer aan het Plein 3. 
Op beide locaties zijn de Sam’s vrijwilligers 
dan van 09.30-12.30 uur aanwezig om uw 
goederen -geheel coronaproof- in ont-
vangst te nemen. 
Kapotte en vuile kleding, speelgoed en 
knuffels, handdoeken, kussens en dekbed-
den mogen zij helaas niet aannemen.  

UW STEUN IS ONBETAALBAAR 

Een financ iële bijdrage van € 75.000,- biedt 
kinderen in Oeganda iets onbetaalbaars: 
door naar school te gaan, maken zij kans te 
kunnen ontsnappen uit de armoedecirkel 
en een betere toekomst voor zichzelf te 
creëren! Met uw steun in de vorm van kle-
ding en schoenen zorgt Sam’s Kledingactie 
er samen met Cordaid voor dat de kinderen 
die niet (meer) naar school gaan of na Co-
vid-19 niet terug zouden komen, na de her-
opening toch weer naar school gaan of op 
school blijven. Hoe meer kinderen naar 
school toe gaan, hoe meer kans ze hebben 
op betaald werk en hoe beter hun toe-
komstperspectief wordt. En dit geven zij 
weer door aan hun kinderen. We hopen sa-
men met u hiervoor te kunnen zorgen.  

PROJECTEN 

Wilt u meer informatie over het werk van 
Sam’s Kledingactie, de projecten die zi j on-
dersteunen en over wat er wel en niet mag 
worden ingeleverd? Of wilt u misschien zelf 
als vrijwilliger voor de stichting aan de 
slag? Kijkt u dan eens op www.samskle-
dingactie.nl. 

CORONA-MAATREGELEN IN OEGANDA 

De basisschool is de basis voor de toe-
komst, dat geldt voor elk kind, jongens én 
meisjes. Daarom werkt Cordaid in Oe-
ganda, onder andere in het district Kamuli, 
in de regio Busaga, aan beter onderwijs.  
In het Oegandese onderwijssysteem loopt 
het schooljaar van februari tot en met de-
cember. Kinderen gaan vanaf 6 jaar naar 
de basisschool, die 7 jaar duurt. Sinds 1997 
is basisonderwijs gratis. Zo’n 94% van de 
kinderen gaat naar de lagere school maar 
67% maakt deze ook af en slechts 24% van 
de kinderen gaat naar het voortgezet on-
derwijs. Uganda is een van de landen met 
een groot aantal niet-schoolgaande kin-
deren. Het voltooiingspercentage in Kamuli 
zal naar verwachting aanzienlijk afnemen 
door COVID-19, tenzij scholen en gemeen-
schappen stevige maatregelen nemen om 
leerlingen aan te moedigen weer naar 
school te gaan. 

HULP AAN OUDERS  

Gezien de veranderde context van de pan-
demie, lijkt het erop dat de scholen binnen-
kort allemaal zullen heropenen. Maar veel 
ouders zijn gewend hun kinderen in te zet-
ten in het huishouden en op het land. Cor-
daid probeert deze gewoonte te doorbreken 
door ouders te laten zien en te overtuigen 
dat onderwijs noodzakelijk is voor een be-
tere toekomst voor hun kinderen. Ze zorgen 
dat scholen met ouders gaan praten om ze 
ervan te overtuigen hoe belangrijk de ba-
sisschool is. 
Soms is de armoede zo groot, vooral nu 
veel ouders geen werk of minder inkomsten 
hebben sinds COVID-19, dat ze de extra 
hulp van hun kind echt missen: ze missen 
inkomsten omdat de kinderen geen geld 
meer verdienen als ze naar school zouden 
gaan. In dat geval helpt Cordaid deze ou-
ders extra door ze een steuntje in de rug te 
geven met een schoolpakket waarin o.a. 
een uniform zit. 

Namens Caritas 
Arno Korver

http://www.samskledingactie.nl/
http://www.samskledingactie.nl/
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A L L E R Z I E L E N  

Gedachtenisviering 2 november 2021 

Traditiegetrouw gedenken we op de dag 
van Allerzielen, 2 november, onze lieve do-
den in een gedachtenisviering in de kerk. In 
deze dienst van Woord en Gebed, noemen 
we opnieuw hun namen, we ontsteken hun 
lichten en we schuilen bij elkaar, zoeken 
handen die troosten en ogen die ons be-
moedigend aankijken. 
We ontdekken juist in deze gedachtenisvie-
ring dat geen mens alleen staat met zijn of 
haar verdriet. We noemen in het bijzonder 
de namen van hen die ons in het afgelopen 
jaar zijn ontvallen, maar zeker ook hen die 
we niet vergeten kunnen en die voortleven 
in ons eigen hart. 
Familie of nabestaanden worden uitgeno-
digd om een speciaal voor hen gemaakte 
naamkaars aan te steken, die zij na afloop 

mee naar huis mogen nemen. 
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ont-
moeten en een kopje koffie/thee te drinken. 
Als het weer het toelaat gaan we 2 novem-
ber op het kerkhof brandende waxinelicht-
jes neerzetten. 
Eenieder die het wil kan op eigen gelegen-
heid of samen vanuit de kerk na de dienst 
de graven bezoeken. We hopen op mooi 
rustig weer. De lichtjes branden vanaf 
18.15 uur. 
Daarom: wees van harte welkom bij deze 
gedachtenisviering op Allerzielen – dins-
dagavond 2 november om 19.30 uur.  
Voorganger pastor Ria Casalod – m.m.v. 
het Maria Magdalenakoor. 
 

Ilse, Monique en Ellie
 
 
 
 

H E T  A C H T E R S C H I P  

Komt er lucht in het project Achterschip?   De middelen zijn er 

We eindigden ons laatste bericht in de 
Nieuwsbrief met: “Het streven is om, na in-
stemming en vergunning, in de herfstperi-
ode met de aanpassing te starten”. Helaas, 
ons geduld wordt op de proef gesteld, het 
Achterschip blijft nog even dicht. Afgespro-
ken is dat voor activiteiten en ontmoeten nu 
tijdelijk gebruik gemaakt wordt van de koor-
zolder en de kerkruimte. 

DE STAND VAN ZAKEN: 

Het parochieteam heeft in 2 fasen aan het 
kerkbestuur en bisdom toestemming ge-
vraagd:  
1.voor het organiseren van fondswerving 
t.b.v. het realiseren van een ventilatiesys-
teem in ‘Het Achterschip’.  
2. aanvraag bisschoppelijke machtiging 
voor aanleg van de betreffende ventilatie-
voorziening.  
 
Er zijn 3 offertes aangevraagd waar we 2 
reacties op hebben ontvangen. 
In de werkgroep van de parochie zijn de 2 
offertes besproken en is een voorkeur uit-
gesproken. De opdracht tot plaatsing zou 

kunnen beginnen. 
Echter, de toestemming van het bisdom 
blijft nog steeds uit.  
Om procedurele redenen wordt de instem-
ming voor uitvoering van het project ver-
traagd.  
Het overleg en de voorbereidingen voor de 
overige werkzaamheden gaan door.  
Inmiddels zijn de kosten en levertijd na het 
ontvangen van de 1e offerte gestegen. 
De ‘aktie verse Lucht’ heeft, dankzij spon-
tane bijdragen van u, parochianen, bijna 
het gewenste bedrag opgeleverd. Dit bete-
kent dat wij parochianen toch nog even een 
tandje bij moeten zetten.  
Dus.. 
Nog een laatste zetje!  
Zorg ook voor nóg meer verse lucht.  En 
geef! Elke bijdrage is welkom. 
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 Achter-
schip’. 
 

Martin van Druten 
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Orde Der Dwazen speelt 1SAAM in Kaasfabriek 

Op 31 oktober a.s. wordt er om 15.00 uur 
in de Kaasfabriek in Wormer een bijzonder 
toneelstuk uitgevoerd. Theaterwerkplaats 
Orde Der Dwazen voert dan een door Jan 
Draaijer geschreven en geregisseerd stuk 
uit, waarin het thema Eenzaamheid op een 
bijzondere manier aan de orde komt. Dat is 
met de komst van Allerzielen een treffend 
onderwerp. 
Theaterwerkplaats Orde der Dwazen, is 
een bevlogen theatergroep die - spelend 
met teksten en muziek - maatschappijkriti-
sche thema’s op de planken brengen. Ze 
laten zich door hun christelijke identiteit in-
spireren bij het maken van hun stukken. De 
doelgroep is echter niet (alleen) de kerk, 
maar de volle breedte van de samenleving. 
Niet om te evangeliseren of te moraliseren, 

maar om uit te dagen, wakker te schudden 
of een spiegel voor te houden. 
Bij 1SAAM laat eenzaamheid zich niet in 
één pashokje plaatsen. In de voorstelling 
van 1SAAM maken we kennis met een 
breed palet aan mensen, die elkaar maar 
niet lijken te vinden, tot ze met elkaar in 
botsing komen. Komisch en licht absurdis-
tisch neemt de Orde Der Dwazen je mee 
door de gangpaden van een warenhuis, 
waar de bedrijvigheid niet kan verhullen dat 
er alom eenzaamheid heerst. Pijnlijk, hila-
risch en hoopvol. Kijk mee in deze passpie-
gel van de samenleving. In wie ga jij je her-
kennen? 
Kaarten zijn te bestellen op de website van 
de Kaasfabriek: https://www.theaterde-
kaasfabriek.nl/programma

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

K B O  W O R M E R L A N D  

Nieuws 

Beste mensen,  
 
Wat was het weer fijn om samen te zijn op 
onze woensdagmiddag. 
En wat was het optreden van het Westfries 
Collectief leuk. Gezellig samen meezingen 
met de bekende liedjes, leuke verhaaltjes 
en soms een heel klein beetje ondeugend.  
We kregen veel goede reacties.  
Op 27 oktober komt Walter Roozendaal 
met zijn accordeon spelen en zingen en hij 
vertelt wonderlijke verhalen.  
Het belooft dus weer gezellig te worden. Ik 
zou zeggen: kom en geniet!  
 

 
 
Wanneer u weet dat er iemand erg ziek is, 
of dat iemand afscheid moet nemen van 
een geliefde; laat het weten. Wij  horen dat 
niet altijd. 
Ook als u verhuist, geef dat dan door.  
Misschien ten overvloede: wanneer u ge-
haald/gebracht wil worden, om onze mid-
dag te bezoeken, geef dat dan op 26 okto-
ber op dinsdagochtend op telefoonnummer 
075 642 3377. 
 

Met vriendelijk groet,  
Ben, Ria, Gea en Trees

 
 

 
 
 
 

  

http://www.ordederdwazen.nl/wiezijnwij/orde-der-dwazen-zet-publiek-aan-het-denken/
https://www.theaterdekaasfabriek.nl/programma
https://www.theaterdekaasfabriek.nl/programma
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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 we-
ten?  
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 
 
 
 
 
 
 

Hartelijk dank 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor 
alle kaarten en bloemen die wij hebben 
ontvangen voor onze 90e en 95e verjaar-
dag. 

Wies en Leen van Gompel 
 
 

 

Kerstkaarten- en  

kerstpotjesactie 

Een verslag van vorig jaar. De kerstkaar-
tenactie was geweldig ondanks de corona-
periode. Bij ons aan huis was ieder op ver-
antwoorde wijze van harte welkom. 
Ik heb de opbrengst voor Gambia gegeven. 
Er is ook een bijdrage naar de hospice “De 
Schelp” in Krommenie gegaan.  
De opbrengst van dit jaar gaat met meneer 
en mevrouw Baak mee naar Kroatië. In de-
cember gaan ze voor een week heen. Er 
worden ter plekke voedselpakketten ge-
kocht en met nederlanders die daar wonen 
bezorgd bij de bejaarden in de bergen.  
U bent in de kerk, tijdens concerten in de 
kerk, maar ook bij ons thuis van harte wel-
kom om te komen kopen. Belt u even a.u.b. 
zodat u niet voor een dichte deur staat. 
Ons mobiele nummer is: 06-83243531.We 
hopen door een bijdrage mee te geven dat 
ook die arme mensen een mooie kerst mo-
gen hebben. 
Bij voorbaat hartelijk dank. 
 

Tineke de Best 
 

Heel veel dank! 

Beste mede parochianen, 
 
Heel veel dank voor de kaart met jullie 
handtekeningen. Ik was zoooo verrast die 
te ontvangen, erg lief en attent. Ik was blij 
verrast. Het heeft me goed gedaan te we-
ten, dat ik er nog bij hoor. Het gaat goed 
met me. Door de beroerte was mijn rech-
terarm en hand verlamd. Met veel therapie 
de hele dag, is mijn hand weer redelijk 
bruikbaar, daar ben ik erg dankbaar voor.  
Ik wens jullie allemaal gezondheid en wie 
weet tot ziens! Gods Zegen,  

Leen Alt-Marleen 
 
 
 
 

Collectemandje 

Steun de Maria Magdalena met uw bijdra-
gen: NL68INGB000.19.75.365 t.n.v. RK 
kerkbestuur.  

 

  

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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LUC BOON 

Op 21 augustus is Luc Boon overleden op 
97-jarige leeftijd. Hij werd geboren in de 
Beemster, maar kwam als kind naar Jisp. 
Daar werd hij veehouder en dat is hij zijn le-
ven gebleven. In de oorlog werd hij gedwon-
gen te werken in Duitsland. Dat hij het over-
leefde en zijn ouderlijk huis weer zag, werd 
benoemd als het mooiste moment in zijn le-
ven. Hij trouwde met Rie Mak en er groeiden 
twee zonen en een dochter op. De boerderij 
nam een centrale plaats in binnen het gezin. 
Meewerken was er voor iedereen en de ont-
spanning gebeurde tussen de melktijden 
door. Luc was geïnteresseerd in ‘vooruit-
gang’. Als één van de eersten had hij een 
trekker, een melkmachine, (ook omdat mel-
ken niet zijn favoriete bezigheid was) een 
auto en een televisie. Zijn kinderen maakten 
de vergelijking met een eik, een sterke man, 
met veerkrachtig hout. Hij was lid van de Ge-
meenteraad van Jisp en hij was actief bij de 
L.T.B. Hij had een brede interesse en was tot 
het laatste op de hoogte van wat er in de we-
reld gebeurde. Toen de melktank kwam 
stopte hij met melken en werd loonwerker. Er 
kwam tijd om de wereld te verkennen met 
agrarische reizen. In Polen waren er contac-
ten met mensen die ondersteund werden. Er 
werd een mooi nieuw huis in Jisp gebouwd, 
net als op de boerderij was dit altijd een gast-
vrij huis voor velen. Het levende vee werd 
vervangen door betonnen beestjes in de 
voortuin. Ze mochten opa en oma worden 
van 5 kleinkinderen. De laatste jaren werd de 
gezondheid van Rie kwetsbaarder. Goede en 
liefdevolle zorgen waren er voor elkaar, 
maar in mei moest zij verhuizen naar To-
renerf. Dagelijks ging Luc met zijn brommo-
biel naar haar toe. Eind juli werd er kanker in 
zijn lichaam gevonden. Ze ontvingen samen 
het sacrament van de zieken. Heel wat hu-
welijksfeesten werden er door de jaren heen 
gevierd. Luc hoopte de 70e, platina, te halen, 
maar 1 dag voor de huwelijks dag is hij over-
leden. Hij was thuis opgebaard en is 30 au-
gustus voor het laatst over de Dorpsstraat en 
het Oosteinde, de weg die hij zo ontelbaar 
keren is gegaan, naar de kerk gereden. Daar 
hebben we hem in dankbaarheid herdacht en 
aanbevolen aan de Schepper.  
Met energieke geest gaf jij de dagen invul-
ling, kleur en kracht. Wij gaan dat enorm mis-
sen. Daarna is zijn lichaam gecremeerd.                               

Matthé Bruijns 
 

 
TONY VAN DER LAAN-ROZEMEIJER 

Zondagmorgen 26 september heeft Tony van 
der Laan-Rozemeijer haar leven teruggege-
ven aan haar Schepper. Zij werd op 26 janu-
ari 1936 geboren in Wormer en gedoopt in 
de Maria Magdalenakerk. Daar trouwde ze 
op 25 november 1959 met Jur van der Laan. 
Hun eerste huis werd de Oranjestraat in Wor-
merveer, maar na 4 jaar verhuisden ze naar 
het Krommenieërpad bij de eierhandel van 
Van der Laan. 
Vijf kinderen werden er uit hun liefde gebo-
ren. De kleine Kees overleed op de leeftijd 
van twee jaar, een levenslang gevoelig 
plekje in hun leven. Een zoon en drie doch-
ters groeiden er op. Het werd een gevuld le-
ven van werken en dienen. Zorg en liefde 
voor hun opgroeiende gezin, moeder die 
voor wat lekkers en gezelligheid zorgde, die 
de telefoon aannam, de deur opendeed voor 
het bedrijf en ‘kantinemevrouw’ was met een 
eindeloze hoeveelheid koffie. Ze kon goed 
naaien en deed dat met veel toewijding en 
plezier. Er was ruimte voor familie, vriendin-
nen en vrienden. Toen er kleinkinderen kwa-
men hebben ze daar ontzettend van geno-
ten. Veel met hen ondernomen, ze kwamen 
logeren en opa en oma gingen ook uit loge-
ren. Het leven is in dankbaarheid ook gevierd 
op sleutelmomenten als huwelijksverjaarda-
gen, maar ook in de feestdagen van het jaar.  
Er was naast gezin en bedrijf ook ruimte om 
actief te zijn bij de Zonnebloem, koffie 
schenken in tehuizen. En natuurlijk nam de 
O.L.V. Geboorteparochie een belangrijke 
plaats in binnen het gezinsleven. De kerkmu-
ziek en de kerkgang vormden een onderdeel 
van de familie. In 2019 werd het diamanten 
huwelijksfeest gevierd. Daarna kwam een 
moeilijk moment in hun leven toen de dage-
lijkse zorg voor haar man overgegeven 
moest worden aan De Rietvelden. Maar in de 
weekenden kwam hij thuis. Ze kreeg een 
nieuwe heup, want die was door haar actieve 
bestaan aan vervanging toe, ondanks de pijn 
maakte ze haar vertrouwde rondje van ‘brug 
tot brug’ met een vriendelijke groet en een 
praatje. Maar toen gaf haar hart het op. Ze 
kwam thuis waar ze beiden de ziekenzegen 
kregen en ze rustig is overleden. ‘Daar al-
leen kan liefde wonen, daar alleen is ’t leven 
goed. Waar men blij en ongedwongen alles 
voor elkander doet. 
Vanuit een volle Maria Magdalenakerk is  
Tony uitgeleide gedaan, met mooie woorden 
van haar kinderen en kleinkinderen: 
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-Tony van der Laan - 
‘een ode aan hun moeder’. Met muziek en 
liederen waar ze van hield met zoon Piet 
op de orgelbank. Met bloemen voor Maria 
uit dankbaarheid voor een gezegend leven. 
Daarna is haar lichaam gecremeerd.  

Matthé Bruijns 
 

 
TON DAAS 

Het is goed zo! 
Na 88 levensjaren was op 29 september de 
cirkel van Ton Daas zijn leven rond. 
Ton, geboren op 7 juni 1933 als 4de kind in 
het gezin van 6 jongens en 2 meisjes. 
Na de Jozefschool ging Ton naar de am-
bachtsschool. Daar leerde hij het vak me-
taalbewerking. Zijn eerste baan was bij pa-
pierfabriek van Gelder, vervolgens ging hij 
naar de ZBB in de Koog.  
Hij hield van voetballen, eerst bij WSV 
daarna bij Jisp, toch maar weer terug naar 
WSV om vervolgens te eindigen bij Jisp. 
Zijn eerste centen heeft hij bijeen gespaard 
met zijn werk bij boer Willem Dokter voor 
een motorfiets, waarmee hij mooie ritten 
heeft gemaakt. Zo ook naar de kermis in 
Graft waar hij Riet Smit ontmoette. Na 4 
jaar verkering trouwden ze op 31 augustus 
1961. Ze werden de gelukkige ouders van 
twee zonen, twee dochters en zeven klein-
kinderen.  
Ton is altijd een harde werker geweest. 
Naast zijn werk hielp hij zijn zwager die sla-
ger was. Na zijn vervroegde pensioen in 
1991 onderhield Ton vele tuintjes in het 
dorp. Hij ontdekte zijn liefde voor antiek en 
ging regelmatig naar veilingen om met iets 
moois thuis te komen. 
Ton had veel humor, was vaak de gangma-
ker op feestjes, zijn specialiteit was mop-
pen vertellen. 
Ton was een sterke man, maar de inspan-
ningstremors in zijn handen waren toch 
een belemmering voor hem. 
Na gelukkige jaren aan de Dorpsstraat 
volgde een verhuizing naar het Houtman-
hof en uiteindelijk naar het Ventjagers-
plein. Zijn geestelijke gesteldheid ging 
achteruit en hij was zich daar duidelijk van 
bewust. Na verloop van tijd ging het thuis-
wonen niet meer en ging hij over naar de 
afdeling beschermd wonen in Torenerf. Hij 
was daar niet gelukkig, ondanks de goede 
zorgen van familie en vrienden. 
Met liefde voor elkaar kom je heel ver. 
Alles is gezegd, elkaar bedankt voor wat ze 
samen hebben gedeeld, de mooie kinderen 
die ze hebben gekregen, samen gelachen 

en gehuild, samen gebeden.  
Dan komt een moment van loslaten, Ton op 
weg naar het licht, terug naar zijn schep-
per, daar waar het leven eens is begonnen. 
Dat hij mag rusten in vrede. 

Ellie Hoek-Nooij 

 

 
HANNIE BUTTER 

“Het moest zo wezen” 
Het waren deze woorden die boven haar 
rouwbrief stonden.  
Toen ze het bericht kreeg dat er voor haar 
geen genezing mogelijk was, heeft ze alles 
uit het leven gehaald wat mogelijk was. En 
kon ze genieten van de dingen om haar 
heen en was dankbaar voor alle bezoek, 
aandacht en zorg. Natuurlijk wilde ze graag 
haar kleinkinderen zien opgroeien en met 
73 levensjaren sta je nog midden in het le-
ven, maar “Het moest zo wezen”. 
Hannie is de achtste, bijna de jongste, van 
de negen kinderen in het gezin Butter van 
de Nieuweweg. 
Hannie ging naar de Mariaschool en aan-
sluitend bezocht ze de v.g.l.o. om daarna 
te gaan werken. Ze volgde allerlei cursus-
sen. Daarop volgde een baan bij de NMB 
in Den Haag. Door haar huwelijk in 1969 
vertrok ze naar Wormerveer. Ze werden de 
gelukkige ouders van Carola en Emiel. He-
laas gaat het in het leven wel eens anders 
en komt er na 24 jaar samen een einde aan 
het huwelijk. 
Na het werken bij de orchideënkwekerij in 
Assendelft kon ze later aan haar baan bij 
de Kasbank beginnen.  
Voor Hannie komt er nieuw geluk. Tijdens 
dansen ontmoet ze Frits Masteling.  
Het klikt tussen beide families en 17 jaar 
lang hebben ze een gelukkige relatie ge-
had. Helaas overlijdt Frits en staat ze er 
weer alleen voor.  
Hannie, heeft altijd een netwerk om haar 
heen gehad. Zij heeft zich jarenlang inge-
zet voor de O.L.V.geboorte kerk: het paro-
chieblad in elkaar zetten, de jaarlijks olie-
bollen en boekenmarkt op oudejaarsdag,  
zingen in het koor. Ze zette zich in voor de 
Zonnebloem en de KBO.  
Hannie komt weer terug naar Wormer in 
een heerlijk appartement aan de Spatter-
straat. De kerk aan de Marktstraat sluit, ze 
wordt lid van het Caecilia koor. Ze voelt 
zich er meteen thuis. Het is de kerk waar 
ze is gedoopt, haar communie heeft ge-
daan en getrouwd is. 
Moge zij rusten in Vrede. 

Ellie Hoek-Nooij 
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Overleden  

De vader van Serge, Valentin Macarchev is op 2 oktober overleden. 29 Oktober zou hij 
86 jaar zijn geworden. 
10 oktober is Jan Vredevoort  op 91-jarige leeftijd overleden.  
 

R O O S T E R S  

 

Datum Kosters Lezers en  
Lezeressen 

Koffie-schenkers 

24 okt P. van Diepen 642 1282 Ton van Overbeek Tony Heine  
Jacqueline Bank 

Zo. 31 okt P. Kramer 642 7234 George Christians Tineke de Best  
Annie Timmer 

Di. 2 nov. 
Allerzielen 

C van Vliet 06-54626623  Truus Joosten 
Joke Weenink 

Zo. 7 nov. G. Konijn 642 6212 Monique van Zanten Joke Vreeswijk 
Riet Noom 

Zo 14 nov P. Kramer 642 7234 Rob Berkhout Truus Joosten  
Florensia Kramer 

Zo 21 nov K. Bank 06-52408011 Liesbeth Patist Tony Heine  
Jacqueline Bank 

Zo 28 nov P. van Diepen 642 1282 Frans Hofstra Tineke de Best  
Annie Timmer 

Zo 5 dec C van Vliet 06-54626623 Kirsten Vredevoort Ineke Korver  
Ria Hooft 

Zo 12 dec G. Konijn 642 6212 Ellie Hoek Leny Konijn  
Ria van Dijk 

 
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 
 

22 okt T. Heine en Marja Hooijschuur 

29 okt T. Koelemeijer en J. Jongh 

5 nov A. v. Diepen en A. Oudejans  

12 nov  T. Heine en M. Hooijschuur  

19 nov  T. Koelemeijer en J. Jongh 

26 nov  A. v. Diepen en A. Oudejans 
3 dec T. Heine en M. Hooijschuur 
10 dec T. Koelemeijer en J. Jongh 

 

Kerkwerk(st)ers 
 

Groep A: Do. 11 november, 13.30 uur 
Corrie Schavemaker 
Henny van Druten 
Tiny van Vliet 
Cor Bijvoet  
Jaap Conijn  
Ina van Kleef 
 
 

Groep B: Do. 9 december, 13.30 uur 
Frans Dijkstra 
Hetty Dijkstra 
Suze Korver 
Erica Feenstra 
Jaap Braan 
Dea Schoenmaker 
Ton Oudejans 

 

mailto:ham.de.metter@quicknet.
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Oktober 

Zondag 24 oktober   10.00 uur   Caeciliakoor 
30ste zondag door het jaar  
 
 
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 
Gerard Heine 

Dinsdag 26 oktober   16.30 uur 
Viering in Torenerf 
Woord - Gebed en Tafel 
Voorganger: Ben Commandeur  

 

Zondag 31 oktober   10.00 uur   All Ages 
31ste zondag door het jaar 
 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor K. Schuurmans 
 
14.00 uur: Doop van Vanessa Betlem Garcia 
 

Wil Thoma-van Amersfoort (Jaardienst) 
Nic Thoma 
Ouders Boerlage-Piet 
Jan en Gre Konijn-Boerlage 
Ben Schipper 
Barend Blom 
Henk Walta 
Margaretha Leliveld 
Kees Bentvelzen 

November 
Dinsdag 2 november   19.30 uur    
Maria Magdalena koor  
 
Allerzielen 
 
Woord en Gebed 
Voorganger: Pastor R. Casalod 

Pastor Jaap Jonker 
Dick Rozemeijer 
Cees van Diepen 
Gerard Heine 
Rie Ruijter 
Jos Pranger  
Wallie Pranger-Storck 
Thea Boots-Storck 
Piet Sombroek 
Al onze overleden parochianen 

Zondag 7 november   10.00 uur   Caeciliakoor 
32ste zondag door het jaar 
 

Dienst onder leiding van een parochiaan 
Voorganger: Ineke Hendriks 
 

11.45 uur: Doop Joyjah Geoffy  

Cas van `t Hoff 
Dick Bakker en Aad 
Ouders Willems - ouders Martens 
Toon Vermeulen 
Cees Vermeulen 
Gerhard Holtman 

Dinsdag 9 november   16.30 uur 
Viering in Torenerf 
Woord en Gebed 
Voorganger: Cees Beumer 

 

Intenties 

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

Ellie Hoek-Nooij
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November 

Zondag 14 november   10.00 uur   All Ages 
33ste zondag door het jaar 
 
Dienst onder leiding van een parochiaan 
Voorganger: Kiki Kint 

Ouders van Schagen-Hofland, Nicolientje 
Cor Meijer 
Tiny Mak-de Vries, Henk Mak 
Ouders Bentvelzen-Mijnen 
Netty Sjouw-Peters  
Zita Bentvelzen-Dopstra 
Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes 
Noby Warbout-Willems 

Zondag 21 november   10.00 uur   Caeciliakoor 
34ste zondag door het jaar 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor M. Bruijns 

Anna Maria Storck 
Hans Beenen 
Dick Rozemeijer 
Herman Meijer 
Bert de Leeuw 
Cor van Diepen 
Margaretha Leliveld 

Dinsdag 23 november   16.30 uur 
Viering in Torenerf 
Woord en Gebed 
Voorganger: Willem van de Berg 

 

Zondag 28 november   10.00 uur   Caeciliakoor 
1ste zondag van de Advent 
 
Eucharistieviering 
Voorganger: Kapelaan N. Kerssens 

Uit dankbaarheid voor een 65-jarig huwelijk 
Ria Meijer-Zuidinga 
Henk Cornelissen 
Piet Heijne en overleden familieleden  
Jaap en Carla de Vos 

December 
Woensdag 1 december   19.00u  
Adventsvespers in de Vermaning 

Meer info leest u in de nieuwe Nieuwsbrief 

Zondag 5 december   10.00 uur   All Ages 
2de zondag van de Advent 
 
Dienst onder leiding van een parochiaan 
Voorganger: Ton van Overbeek 

Cas van `t Hoff 
Dick Bakker en Aad 
Ouders Willems - ouders Martens 
Ouders Boerlage-Piet 
Jan en Gre Konijn-Boerlage 
Ben Schipper 
Noby Warbout-Willems 

Woensdag 8 december   19.00u 
Adventsvespers in de Vermaning 

Meer info leest u in de nieuwe Nieuwsbrief 

Zondag 12 december   10.00 uur   Caeciliakoor 
3de zondag van de Advent 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor R. Casalod 

Ouders Neeft-Westra en Wim 
Jan Butter en overleden familieleden  
Henk Walta 
Kees Al 
Eutimio Fernandez Perez 
Gerhard Holtman 
Margaretha Leliveld 

Woensdag 15 december  19.00 uur 
Adventsvespers in de Vermaning 

Meer info leest u in de nieuwe Nieuwsbrief 
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Lichtpuntjes 
 
 
 

Soms zijn ze groot 
 
 
 
 

Soms zijn ze klein 
 
 
 
 

Je hoeft ze niet te zoeken 

 
 
 
 

Want je kunt ze ook zijn 
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W E R K G R O E P E N / C O M M I S S I E S / O V E R I G E N  

Online Nieuwsbrief: 
Femke Rijs en Willy Klijn 
: nieuwsbriefmmwormer@gmail.com 
 

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

Koor All Ages: 
: allages@live.nl 
 

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

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


 

 

 

 

Plaats hier uw advertentie! 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hier kan uw advertentie staan!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Internet correspondenten voor u 
 

Geen stressvolle momenten meer. 
 

Bieden o.a. hulp bij alle aanvragen, opzeggingen, 
internet formulieren invullen, veranderen van 
zorgverzekering, bestellen van hulp- en 
verbandmiddelen en bankzaken. 
 

Bel gerust 06-40752632 
Met voicemail of stuur e-mail 
Naar dhe@online.nl 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BEENDERS 
STUKADOORS 

EN GEVELISOLATIE B.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
                                                                   www.somass.nl 
 

                                  BOUWBEDRIJF SOMASS 
 

              Specialisten in restauraties en replica’s 
 
 

 
 

 
 

Plaats hier uw advertentie! 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ 
 

A. KASKES 
 

SINDS 1838 
 
 
 
 
 

DORPSSTRAAT 94- WORMER 
TEL. 075 – 6421241 

FAX: 075-6425531 

Wand- en plafondafwerkingen, Sierpleisters, 
Gevelisolatiesystemen 

 

Bruynvisweg 28, 1531 AZ Wormer 
Tel.: 075-6400780 Faxnr : 075-6400988 

Internet: www.beendersbv.nl 

mailto:dhe@online.nl
http://www.beendersbv.nl/


 

VAN  DIJK 
 

TRUST & KNOWLEDGE 
 

Uw vertrouwde opticien in Wormer 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

HIER KAN UW ADVERTENTIE STAAN!! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

- Bouwmaterialen 
- Hout- en plaatmateriaal 
- IJzerwaren - gereedschappen 
- Dak- en installatiematerialen 
 

                       Bouwcenter Floris 
                       Vlasblomweg 24 
                       1521 PW Wormerveer 
                        075 - 6478989 
                        info@bouwcenterfloris.nl 
 

Bouwcenter weet hoe ‚t werkt 

 


