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Lichtjesavond Krommenie 5 november 2021   

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. Belangrijk verschil is ook dat reserveren verplicht is aangezien er maar 200 

mensen tegelijk op het schoolplein mogen zijn. Vandaar 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 Serooskerkestraat. 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 overledenen. We sluiten op het 

schoolplein af met een sfeervol trompetsignaal.  

 

Nieuw dit jaar is een korte stille lichtjestocht naar de begraafplaats, waarbij 

iedereen 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 urnenwand 

kunnen deze geplaatst worden.  

Een serene akoestische gitaar en een trompet op de achtergrond begeleiden u 

in alle emoties van het moment.  

 

Daarna verlaat iedereen op eigen gelegenheid de begraafplaats via de normale 

ingang.  

 

Vanwege de verwachte toeloop tijdens de lichtjesavond op de begraafplaats in 

Krommenie en de regels behorende bij de vergunning, is reserveren verplicht. 

 

Dit kan via deze link: https://st-petrusparochie.eventbrite.nl/ 

 

Programma van de avond vind u hier 

 

 

 

 

Sam's kledingactie 

 

Actiedag in Wormer en Neck 
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De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie 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 misschien nog wel blij van 

wordt-  inleveren. 

Dit kan in Wormer bij de Maria Magdalenakerk aan de Dorpsstraat 351 en in 

Neck bij Dorpshuis Wijdewormer aan het Plein 3. Op beide locatie zijn de 

Sam’s vrijwilligers dan van 09.30-12.30 uur aanwezig om uw  goederen -geheel 

coronaproof-  in ontvangst te nemen. 

Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en 

dekbedden mogen zij helaas niet aannemen. 

 

Wilt u meer weten over deze actie, klik hier voor meer informatie.  

 

 

Kerstbomenactie 2021 

 

Ook dit jaar is er weer de bij velen al bekende kerstbomenactie. Met de 

opbrengst van deze actie worden namens de werkgroep “Kop op”, vanuit de 

gezamenlijke kerken van Wormerveer, Sport en Spel dagen georganiseerd 

voor de jeugd van Wormerveer. Dit vindt plaats in de eerste week van de 

zomervakantie. Uw bijdrage maakt dat mogelijk. 

 

Hoe kunt u meedoen? 

  

Door een kerstboom aan te schaffen of te sponseren. Wij hebben kerstbomen 

in 3 maten, van 130 cm - 150 cm voor 20 euro, van 150 cm – 180 cm voor 

22.50 euro en van  180 cm – 220 cm voor 27.50 euro. 

Wanneer u een kerstboom aanschaft kunt u die op 11 december bij de 

Protestantse kerk op het Noordeinde in Wormerveer afhalen of op afspraak 

laten bezorgen. U kunt ook een boom sponseren. Als u een boom sponsort 

https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=6b4f710769&e=63bdbef62f


 

maakt u het voor ons mogelijk om een kerstboom te schenken aan iemand die 

deze niet kan kopen. Hiermee hebben wij al vele gezinnen blij kunnen maken. 

Wat gaaf is het dan om te zien en te horen hoe blij de kinderen en ouders van 

die gezinnen zijn, “dan hebben we toch een kerstboom, heel hartelijk dank 

meneer”. 

  

U kunt u bestelling tot 3 december telefonisch doorgeven bij Ina van Kleef 

06-46532466. 

  

Alvast bedankt voor uw bestelling namens de werkgroep “Kop op” en de 

kinderen die deelnemen aan de Sport en Spel dagen .  

 

 

  

 

Caritaszondag 14 november 2021 

 

De Werelddag van de armen wordt in ons Bisdom ieder jaar gebruikt om 

aandacht te vragen voor de Caritas, de zorg voor de mensen om ons heen die 

het moeilijk hebben. Mede door de Coronapandemie, die ook in onze omgeving 

grote gevolgen heeft, hebben mensen in sociale en financiële nood soms extra 

hulp nodig.  

De IPCI doet deze actie in de gehele Zaanstreek. Op zondag 14 november a.s. 

wordt er voor dit doel gecollecteerd na afloop van de viering. Omdat er maar 

relatief weinig mensen naar de kerken komen, brengen we daarom ook ons 

bankrekeningnummer onder uw aandacht: rekeningnummer is NL79 TRIO 

0198107439 t.n.v. IPCI Zaanstreek. 

IPCI Zaanstreek heeft een ANBI-status. Wilt u een donatie doen? Vermeld dan 



 

a.u.b. “Caritas Wormer”, zodat wij uw gift hieraan besteden. Er komen 

regelmatig hulpvragen bij ons binnen en verwachten dat dit voorlopig niet 

anders zal zijn.  

Daarom is uw gift, in de collecte of via de bank, zeer welkom en nodig! We 

danken u bij voorbaat voor uw hulp.  

 

 

 

Bestuur IPCI Zaanstreek 

 

Caritas Wormer: Angret Weijers, Patricia Beenen, Arno 

Korver en Gerard Schavemaker  
 

 

 

Uitstapje tentoonstelling Maria Magdalena in Utrecht 

Op 20 november is er een uitstapje georganiseerd naar de tentoonstelling 

Maria Magdalena in het Catharijneconvent in Utrecht. Op 12 oktober hebben 

we ter voorbereiding een leuke bijeenkomst gehad in de Nieuwe Kerk. Ook als 

u deze niet bijgewoond heeft, bent u van harte welkom om mee te gaan naar 

de tentoonstelling. 

 

Er zijn nog een aantal plekken in de bus, dus u kunt zich nog opgeven. We 

vertrekken rond 11.45 u vanuit Wormer. Meer gegevens volgen na 

aanmelding.  

 

Opgeven bij Bart Vijfvinkel, predikant@pknwormer.nl, 0619685110 of Ellen 

Meijer, raadvankerkenwormerland@gmail.com. 

 

Toegangsprijs: museumjaarkaart € 3, zonder museumjaarkaart € 17.  

 

 

 

Liturgieplanning 

De planning van de vieringen kunt u hier lezen. 
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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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