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Ventilatieperikelen Achterschip 

 

Ondanks dat we inmiddels wel een boek zouden kunnen schrijven over dit 

onderwerp, houden wij het kort: helaas hebben wij bericht gekregen dat de 

vereiste bisschoppelijke machtiging om een ventilatiesysteem in het 

Achterschip aan te laten leggen NIET wordt verleend. De exacte redenen 

zullen wij u besparen: voor ons als Parochieteam bieden deze redenen helaas 

geen enkel aanknopingspunt om ons tegen de beslissing te verzetten. Er is 

bijna een jaar verstreken sinds onze inzamelingsactie voor het systeem van 

start ging en waaraan u zo gul heeft bijgedragen. Dit was voor ons een enorme 

motivatie om het proces voor de bisschoppelijke machtiging in te gaan. Er is 

door meerdere mensen enorm veel tijd en energie in het geheel gestoken en 

het is dan ook zeer teleurstellend dat wij deze uitkomst met u moeten delen. 

Jammer, jammer, jammer. 

 

Uiteraard zullen wij de door u beschikbaar gestelde gelden aan u retourneren. 

Omdat dit een tijdrovende klus is vragen wij hiervoor even uw geduld. Het 

enige positieve dat wij aan het hele proces overhouden is de grote loyaliteit die 

wij van onze parochianen (u dus) hebben mogen ervaren. In roerige tijden is 

het heel erg fijn om deze solidariteitszin in onze parochie te hebben. 

Binnen de mogelijkheden die wij hebben zullen wij nu gaan bekijken hoe we het 

Achterschip zo veilig mogelijk kunnen maken. 

 

Het Parochieteam 

 

  

 



 

 

Wormerveer & Wormer Maria in lied en beeld 

  

Mei is de Mariamaand. Daarom bieden ds. Bart 

Vijfvinkel en ds. Christiaan Ravensbergen drie 

bijeenkomsten aan over Maria, de moeder van 

Jezus. Protestanten zouden niet zo veel op 

hebben met Maria. Dat is meer iets voor 

katholieken. Toch is het maar de vraag of dat 

zo is.  
 

Voor veel mensen speelt Maria een belangrijke rol in hun geloof, of zij nu 

katholiek zijn of protestants. Dat is altijd zo geweest. Maria voelt voor veel 

mensen als heel dichtbij. In haar leven zijn dingen gebeurd, waar wij ons in 

herkennen. Vertrouwen op God. Een kind krijgen. Je zorgen maken over je 

zoon. Een kind verliezen aan de dood. 

 Aan de hand van liederen en beelden zullen wij stilstaan bij het leven van 

Maria. 

Op dinsdag 3 mei 2022 vindt een introductie plaats. Dan staan de teksten uit de 

Bijbel centraal. Natuurlijk komt daarbij de prachtige lofzang van Maria aan de 

orde. 

Twee weken later, op dinsdag 17 mei gaat het over Maria in de kunst en de 

christelijke traditie. Wij gaan dan kijken hoe Maria met haar zoon Jezus door de 

eeuwen heen is afgebeeld. 

Het programma besluit op 24 mei met een optreden. Onder leiding van musicus 

Jos Martens zullen in de H. Maria Magdalenakerk te Wormer Marialiederen ten 

gehore gebracht worden. 

  

Data, tijd en plaatsen: 

- Dinsdag 3 mei 2022, 19.30 uur: Kosterij bij de Protestantse Kerk te 

Wormerveer (Noordeinde 20) 

- Dinsdag 17 mei 2022, 19.30 uur: Consistorie bij de Nieuwe Kerk te Wormer 

(Kerkstraat 8) 



 

- Dinsdag 24 mei 2022, 19.30 uur. H. Maria Magdalenakerk te Wormer 

(Dorpsstraat 351) 

  

Meer informatie en aanmelden: 

- Ds. Bart Vijfvinkel, 06-19685110 / bart.vijfvinkel@live.nl 

- Ds. Christiaan Ravensbergen, 06-38545779 / predikant@pknwormerveer.nl  

 

 

 

Liturgieplanning 

De planning van de vieringen kunt u ook hier lezen. 

 

   

 

  

 

 

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 
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Dorpsstraat 351 

1531 HJ Wormer 

075-6421216 

Secretariaat: secretaris@mariamagdalenawormer.nl  
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