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Vieringen Kerst en oudjaar, maximaal 50 bezoekers 

Beste parochianen, 

Onze parochie is onder normale omstandigheden een goed geoliede machine. 

Het is een feilloos netwerk van vrijwilligers en professionals dat haast vanzelf 

gaat draaien om onder andere de kerstperiode op vertrouwde wijze te 

organiseren. 

 

Helaas is alles dit jaar anders. Begin december werd door het Bisdom het 

besluit genomen om de vieringen op kerstavond te schrappen. Dat houdt in dat 

er alleen overdag vieringen kunnen zijn. Om toch zoveel mogelijk parochianen 

in de gelegenheid te stellen een kerstviering op verantwoorde wijze bij te 

wonen is het gelukt om zowel op 1e als op 2e kerstdag een feestelijke viering 

te organiseren. Dit vraagt veel van de flexibiliteit van onze voorgangers, musici, 



 

koren en al degenen die achter de schermen actief zijn, maar ook van u als 

parochiaan waarvoor de voor u vertrouwde viering op een ander moment valt. 

Voor de jongere parochianen en de gezinnen is er dit jaar helaas geen viering. 

Als alternatief heeft de werkgroep op de website een ingesproken kerstverhaal 

geplaatst. Daarnaast staat er een speurtocht naar kerststallen klaar. In Wormer 

zijn er een aantal verstopt. Door een kaart te downloaden vanaf de site, kunt u 

met Kerst door het dorp op zoek naar foto’s van kerstallen. 

  

Op kerstavond, 24 december, bestaat de mogelijkheid om via een link op onze 

website de eerder opgenomen kerstviering van Krommenie te volgen. Ook is 

de kerstviering van Pastor Ria Casalod en All Ages van vorig jaar op de site te 

bekijken. 

 

1e Kerstdag, 25 december 10.00 u Viering o.l.v. parochiaan Ineke Hendriks 

met medewerking van All Ages. 

2e Kerstdag, zondag 26 december 10.00 u Woord- en Communieviering met 

pastor Ria Casalod en met medewerking van het Caeciliakoor. 

  

Wegens de nog steeds beperkte capaciteit, maximaal 50 bezoekers vragen wij 

u zich aan te melden via de website. 

Wilt u bij binnenkomst de volgende maatregelen in acht nemen:  

• Heeft u klachten? Blijf dan thuis. 

• Bij binnenkomst verzoeken wij u een mondkapje te dragen. Op het 

moment dat u op een stoel zit, mag het mondkapje af. 

• Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. 

• Desinfecteer uw handen bij binnenkomst. 

Wij hopen dat we met elkaar toch, al is het op een ander moment of op andere 

wijze, een mooi kerstfeest kunnen beleven.  

Het parochieteam en de leden van O.C. liturgie wensen u licht toe in deze 

donkere tijd. 

Zalig Kerst!  

https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=b8cd7aea77&e=eea7b1d553


 

 

Noodpot Gambia 

Er is in Gambia altijd wel iets gaande waarvoor extra hulp nodig is. 

Nu is diesel voor de ambulance een probleem. 

De Noodpot helpt. Vooral de afgelopen maanden zijn hectisch geweest. De 

ambulance reed in deze periode namelijk af en aan, dag en nacht vanwege het 

weer stijgend aantal besmettingen. . 

Er zijn inmiddels veel mensen aan overleden. De twee grootste ziekenhuizen 

kunnen de druk amper aan. Marie en ik hebben een aantal van degenen die 

zijn overleden, goed gekend. 

Maar de laatste berichten zijn hoopvol, het aantal zieken lijkt langzaam te 

dalen. En het vaccineren is ook weer in volle gang in het hele land. Ook 

degenen die eerst nee zeiden tegen de vaccinatie staan nu in de rij. Ik 

denk dat dit een goede ontwikkeling is. 

We hopen dat u ons blijft steunen want de vorige keer hebben we vele mensen 

kunnen helpen in de verschillende dorpen die we bezocht hebben en waar we 

eten en medicijnen hebben kunnen uitdelen. Dankzij Uw steun. 

Een warme groet, mede namen Marie Joof. 

Thea Mom / De Noodpot Gamia. 

Rek.nr. NL20INGB069.62.38.209 t.n.v. TTM Mom, Hoorn. T.g.v. Noodpot 

Gambia 

 

Kerstbomenactie 2021 "Kop op" 

Ook dit jaar hebben we weer 100 kerstbomen verkocht . Zodat kinderen in de 

grote vakantie van 2022 weer van een mooie vakantieweek kunnen genieten 

van sport en spel. De kinderen die er van genieten komen uit Wormerveer, 

Krommenie en Wormer zij genieten op het Blauw-Wit veld in West-Knollendam 

van uw gift die u d.m.v. de koop van een kerstboom daarvoor wordt gebruikt. 

Van ieder kerstboom wordt een gedeelte voor het goede doel Stichting Kop op 



 

gebruikt. 

Mensen, bedankt voor uw bestelling en hopelijk tot volgend jaar. 

 

 

Liturgieplanning 

De planning van de vieringen kunt u ook hier lezen. 

 

Vrijdag 24 december GEEN kerstvieringen 

  

Zaterdag 25 december 1e Kerstdag 10.00 uur 

Kerstviering met All Ages 

Voorganger mevr. Ineke Hendriks 

  

Zondag 26 december 2e Kerstdag 10.00 uur 

Kerstviering met Caeciliakoor 

Voorganger pastor Ria Casalod 

 

Vrijdag 31 december 15.30 uur 

Oudjaarsviering met All Ages. 

Voorganger Dhr. Ben Commandeur 

   

  

 

 

https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=f8d7b67c1b&e=eea7b1d553


 

Stuur deze email door... 

Kent u iemand in uw omgeving die ook geïnteresseerd is in de Maria Magdalena Parochie Wormer? 

Stuur deze Nieuwsbrief dan door. Diegene krijgt de mailing eenmalig. Als hij of zij de mailing wil blijven 

ontvangen dan kan dat via de website www.mariamagdalenawormer.nl  

 

 

  

 

   

 

  

 

U ontvangt deze mail omdat u zich ingeschreven heeft voor de nieuwsbrief of omdat u ingeschreven staat 

bij de parochie Maria Magdalena te Wormer. 

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich hier Afmelden 

 

Maria Magdalena Parochie 

Dorpsstraat 351 

1531 HJ Wormer 

075-6421216 

Secretariaat: secretaris@mariamagdalenawormer.nl  
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