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Oecumenische Adventsvespers 

Wormer-Jips 

 

Beste parochianen, 

 

Het ziet ernaar uit dat ook dit jaar het 

Kerstfeest een heel bijzondere zal 

Kerst zijn. En toch… blijven wij erin 

geloven dat wij het Kerstfeest in 

samen kunnen vieren.   
 

Maar, wat vieren wij eigenlijk?   

Tijdens de vier Adventsweken bezinnen wij ons op de betekenis van de 



 

geboorte van Christus. Wat zegt ons nu nog de boodschap van de engelen, 

zo’n tweeduizend jaar geleden in die donkere nacht aan de herders die in 

Bethlehem de wacht hielden bij hun kudde: Ere aan God, Vrede op aarde, God 

houdt van mensen.  

Een vrome illusie? Wat is er van terecht gekomen en wat staat er nog te 

gebeuren?  

De gezamenlijke kerken van Wormer en Jisp nodigen U uit om samen met ons 

in een viertal vespers -korte vieringen van zang, gebed en meditatie- stil te 

staan bij komst van het Kerstfeest.  

 

Traditioneel worden deze vespers gehouden in de Doopsgezinde Vermaning, 

Dorpsstraat 371. Dat zal dit jaar voor het laatst zijn. Het kleine en intieme 

kerkgebouw van de Doopsgezinde Vermaning zal volgend jaar helaas haar 

deuren sluiten.  

 

Woensdag 1 december 19.00 u ds. Bart Vijfvinkel 

Woensdag 8 december 19.00 u dhr. Klaas Arend Booij  

Woensdag 15 december 19.00 u pastor Jos van Steen 

Woensdag 22 december  19.00 u dhr. Cees Beumer en mw. Jolanda Slegers 

 

Wij vragen u om de coronamaatregelen in acht te nemen: 

-    Mondkapje op bij binnenkomst tot u op uw plaats zit 

-    Afstand houden 

 

 

Diaconale zondag 

 

Op zondag 14 november was in alle Zaanse RK kerken een (extra) collecte 

vanwege de Dag van de Armen. 

In het totaal werd er een bedrag van € 1.392,55 opgehaald. Onze Maria 

Magdalenaparochie in Wormer heeft € 333,95 bijgedragen! Daarnaast hebben 

wij ook verschillende betalingen per bank mogen ontvangen. 



 

Lieve parochianen, een fantastisch resultaat! Heel veel dank voor uw gulle 

donatie. 

Was u niet aanwezig bij deze dienst of bent u vergeten iets via de bank te 

doneren? 

Uw bijdrage is van harte welkom via rekeningnummer NL79 TRIO 0198107439 

t.n.v. IPCI Zaanstreek. Vermeld dan a.u.b. “Diaconale zondag Wormer”. 

Bedankt!  

 

 

 

Caritas Wormer 

Patricia Beenen, Arno Korver, Gerard Schavemaker en 

Angret Weijers  

 

 

 

Reminder 

 

In deze moeilijke tijd is het nog fijner om uw kerstboom te bestellen bij Stichting 

Kop op. U heeft al een kerstboom voor 20 euro, deze is dan tussen de 130-150 

cm. Voor 22,50 is hij 150-180 cm. En 1 slag groter 180-220 cm. voor 27,50 

euro. Ook kunt u ze laten bezorgen en dat voor 2,50. Dit zal gebeuren op 11 

december a.s. 

U kunt er ook een sponseren. Dan zal de stichting zorgen dat er een boom 

geleverd wordt aan een gezin die deze niet kan kopen. 

Voor het geld dat Kop op er mee verdiend, wordt er in de zomer een week lang 

sport en spel georganiseerd voor kinderen die niet op vakantie kunnen. 

Met een telefoontje naar 0646532466 ( Ina van Kleef) kunt u deze bestellen. 

Namens de Stichting Kop op, alvast bedankt.  

 

 

 

Liturgieplanning 

De planning van de vieringen kunt u hier lezen. 

   

 

https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=fe49b0add3&e=63bdbef62f


  

  

 

 

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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