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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: 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  25 mei 2022 – 13 juli 2022 uiterlijk 15 mei 2022 (vóór 19.00 uur) versturen naar het e-

mail adres 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  

Kan het nog Pasen worden? 

Pasen. Feest van de lente, van een nieuw 
begin. Paaseitjes zijn sinds februari overal 
te verkrijgen en paasbrunchbroodjes bin-
nenkort in de bonus. Gelovige mensen zin-
gen: ‘Christus is waarlijk opgestaan al-
leluia.‘  
Dit is een geloofsuitspraak: het is het hart 
van ons christelijk spreken over Gods han-
delen in onze mensengeschiedenis. God 
doorbreekt in Jezus Christus de banden 
van de dood.  
Het verhaal van Pasen begint zo’n 3500 
jaar geleden wanneer er een groep joodse 
mensen wegtrekt uit de slavernij waarin ze 
gevangengehouden werden. Het is hun 
God die hen leidt naar een beloofd land. Ie-
der jaar weer wordt door joodse mensen 
dat bevrijdende Paasfeest gevierd. En ook 
Jezus trok op naar Jeruzalem om daar Pa-
sen met zijn vrienden te vieren. Ongede-
semd brood en bekers wijn worden er rond-
gedeeld. De bevrijding wordt opnieuw ge-
vierd. Het werd zijn laatste avondmaal. Je-
zus werd vermoord, uit de weg geruimd, 
monddood gemaakt. Christus stierf als een 
misdadiger op een kruis.  
Daarmee lijkt Jezus te verdwijnen in de 
mist van het verleden. Zoals al die miljoe-
nen mensen die nooit aan leven zijn toege-
komen, vroeger maar ook vandaag. In het 
christendom vertellen we het ongelooflijke 
verhaal dat de dood het einde niet is, dat er 
opstanding is, dat er doorgang is, dat Jezus 
Christus die weggegaan is. 
Na de coronacrisis worden we geraakt door 
de Oekraïne crisis. Na het drama in Joego-
slavië is er opnieuw oorlog in Europa. Het 
verhaal van grote mannen (farao-tsaar-dic-
tator) en altijd weer kleine mensen die de 
prijs betalen. Van huis verjaagd, alles be-
wust kapotgeschoten, eindeloos leed in ge-
wonden en doden en haat gezaaid voor de 
komende generaties. Houd dit dan nooit 
op? Nee, dit houdt blijkbaar nooit op (in ie-
der geval niet zolang mannen de dienst uit-
maken).  
Het Bijbelse verhaal van bevrijding begint 
wanneer Gods stem klinkt uit die bran-
dende struik tot Mozes: “ik heb gezien hoe 
ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik 
heb hun jammerklachten over hun onder-
drukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. 
Daarom moet jij mijn volk uit Egypte weg-
leiden.’ 

Mozes protesteert, er zijn anderen die het 
veel beter kunnen, maar hij loopt niet voor 
zijn roeping weg. En na 10 plagen, 10 maal 
hulp van de hemel, krijgen ze de vrijheid.  
De joodse mensen ervaren dat ze die vrij-
heid ontvangen omdat God hen die vrijheid 
geeft. Maar ze waren er niet zomaar: er 
kwam nog 40 jaar woestijn waarin ze leer-
den dat een volk die vrijheid alleen kan be-
waren door eigen inspanningen. Niet wat 
God voor ons doet, verandert ons, maar 
wat wij voor God doen. 
Nu de crisis in de Oekraïne steeds dichter-
bij komt, wordt ook ons die vraag gesteld: 
wat kan jij doen? Moeten anderen het maar 
oplossen, of draag jij ook je steentje bij, 
hoe klein en onbetekenend dat ook lijkt te 
zijn te midden van al dat geweld. 
Hoe groot is ons Paasgeloof? Hoe zeer kan 
ik mij zelf veranderen om op te staan, een 
opgestane mens te worden? Te midden van 
alle ellende zie ik ook veel mensen die ge-
tuigen van moed, van barmhartigheid. Te 
midden van zoveel onverschilligheid zie ik 
ook zoveel mensen die actief worden. 
Zal het ook Pasen kunnen worden in mijzelf 
en niet omdat de kalender het zegt? 
 
Enkele weken geleden overleed pastor 
Herman Pikkemaat. Hij heeft de beker van 
het lijden in zijn leven ook gedronken. Hij 
schreef als een geloofsbelijdenis op zijn 
rouwkaart: 
‘Ik geloof dat er een hiernamaals is. Waar 
en hoe weet ik niet, maar een plaats waar 
al het onrecht van deze wereld recht ge-
trokken zal worden. Want anders zou het 
onrecht het laatste woord hebben en daar 
kan en wil ik niet in geloven en zou het le-
ven ook geen zin hebben.’  
Dit zijn voor mij Paaswoorden, tastend, 
zoekend. De volgelingen van Jezus onder 
het kruis en bij het lege graf barsten ook 
niet direct in een paasjubelzang uit. Daar 
gaat tijd overheen, een leven lang vaak. 
Om dan fluisterend te zeggen: Ik geloof dat 
de dood niet het einde is. Dat liefde sterker 
is, omdat God God is. 
In die geest hoop ik dat het voor ons, hoe 
dan ook, toch Pasen kan worden.  
 

Matthé Bruijns, pastor 
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I N  M E M O R I A M  

 

Pastor Jan Broersen 

Op zondagmorgen 13 maart overleed pas-
tor Jan Broersen op de leeftijd van 91 jaar.  
Jan Broersen werd op 30 augustus 1930 
geboren te Grootebroek en op 15 juni 1957 
tot priester van het bisdom Haarlem gewijd.  
Hij werd benoemd tot kapelaan van de H. 
Hart van Jezusparochie in Heerhugowaard 
- de Noord. Bij aankomst deelde de pastoor 
hem mee dat hij niet om een kapelaan ge-
vraagd had. Jan liet zich niet uit het veld 
slaan en ging enthousiast aan de slag met 
alle (jongeren)verenigingen. In 1959 werd 
hij tot kapelaan benoemd in de Sint Petrus 
Bandenparochie in Krommenie. Ook daar 
ging hij enthousiast aan het werk ten be-
hoeve van de vele verenigingen. Heel ac-
tief was hij in de verkennerij. Naast zijn 
pastorale werk werd hij ook geacht om 
maar liefst 23 uur les te geven op verschil-
lende scholen. Een prachtige tijd, ik voelde 
mij er goed bij, al was het roofbouw! vol-
gens Jan. Het waren de jaren van tijdens 
en na het Tweede Vaticaans Concilie met 
vele veranderingen in kerk en samenleving. 
Jan voelde zich er goed bij. Zijn beatmissen 
trokken veel bezoekers. In 1972 werd hij  
benoemd tot moderator/godsdienstleraar 
aan het St. Michaëlcollege te Zaandam. 
Optrekken met jongeren: Jan deed niets 
liever en hij werd een geliefde docent. De 
kapel van de school was zondags altijd 
bomvol en verschillende leerlingen gingen 
door hem theologie studeren. In 1978 werd 
hij gevraagd om naast zijn schoolbaan de-
ken van de Zaanstreek te worden. Hij ging 
voortvarend aan de slag en zette zich in 
voor de samenwerking van de parochies, 
de oecumene, de interreligieuze dialoog, 
de vorming van het lekenkader, maat-
schappelijke acties en de belangen van de 
pastores. Ook was hij een prominent en ac-
tief lid van de deken vergadering van ons 
bisdom en die op landelijk niveau. Enkele 
jaren was hij lid van de Diocesane Raad 

voor de Ambtsopleiding.  
In 1981 stopte hij met zijn onderwijswerk en 
werd pastoor van de St. Jozefparochie in 
Zaandam. In deze parochie bracht hij nieuw 
elan. De parochie werd heel actief op alle 
terreinen van het kerkenwerk. Jan wist im-
mers velen - oud en jong - te enthousias-
meren. Zijn vele contacten ook buiten de 
kerk maakten voor hen de kerk relevant. In 
1997 bij zijn 40-jarig priesterfeest werd hij 
benoemd tot ridder in de orde van Oranje-
Nassau. Tevens werd hij ereburger van 
Zaanstad. Toen hij 65 werd trad hij terug 
als deken. Jan wist niet van ophouden en 
ging pas in 2010 met emeritaat. Wel bleef 
hij nog assisteren o.a. in de Jozefparochie. 
De laatste jaren ging zijn gezondheid hem 
parten spelen en raakte hij meer en meer 
de weg kwijt. Hij werd uiteindelijk opgeno-
men in een verpleeghuis. Zijn trouwe huis-
genoot en vriend Hans Wickenhagen bleef 
hem in al die jaren zeer nabij en zorgde 
goed voor hem. 
Het motto van Jan Broersen luidde jaren-
lang: Omdat het om mensen gaat! Hij had 
het immers niet zo op alle regeltjes die 
mensen konden beknellen. Je moet liefde-
vol zijn, vergevingsgezind en je inzetten 
voor vrede over allerlei grenzen heen! Dat 
vraagt God van ons! verkondigde Jan altijd. 
Als een echte verkenner zocht hij naar 
nieuwe ongebaande wegen. Als je het an-
ders zag kon je met hem botsen en liep hij 
wel eens voor de troepen uit, een beetje ei-
genwijs als hij was. Maar door zijn hartelijk-
heid en enthousiasme bleef iedereen hem 
waarderen. Getroffen door een hersenin-
farct gleed hij weg uit het leven om thuis te 
komen bij zijn Heer in wiens kerk op aarde 
hij zo lang geijverd heeft omwille van het 
heil voor vele mensen.  
 

Ko Schuurmans 
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H O O P V O L L E  W O O R D E N  

In een wanhopige tijd 

De oorlog rolt onze huizen binnen via onze 
beeldschermen. Vluchtelingen komen in 
steeds grotere aantallen ons land binnen. 
Gevlucht voor het oorlogsgeweld, niet we-
tend hoe het met de achterblijvers is, niet 
wetend hoe het met hun huizen is. Wanneer 
ik de beelden van de bewust kapotgescho-
ten woonwijken zie dan is mijn machteloos-
heid vreselijk. Er is geen huis, geen thuis 
meer.  
In de oorlog in Syrië speelde het Russische 
regime ook een verderfelijke rol in het bom-
barderen van complete steden. Ook toen 
keek de ‘beschaafde’ wereld toe en sloe-
gen miljoenen mensen op de vlucht. Dat 
leidde in 2015 tot een ongekende stroom 
van Syriërs onder erbarmelijke omstandig-
heden naar Turkije en Europa. 
In de stad Homs woonde de Nederlandse 
pater Frans van der Lugt. Hij was Syriër 
met de Syriërs geworden en had geweigerd 
zijn mensen in de steek te laten en een vei-
liger plek op te zoeken. In het huis waar hij 
woonde werden ook moslimvluchtelingen 
opgevangen. Hij schreef in 2012 zelf dat ze 
één grote familie waren geworden: “Voor 
Palmzondag hebben ze de kerk voor ons 
schoongemaakt en kwamen naar de Mis. 
De imam heb ik gevraagd om tijdens de Mis uit de 
Koran voor te lezen. En hij gaf er een preek bij over 
broederschap. En toen wilden de meesten 
ook nog te communie gaan. Toen gingen al mijn 
dogmatische neigingen, voor zover ik die ooit 
gehad heb, de mist in. 
En dan het Paasfeest. Weer iedereen in de Mis. Dood, 
leven, verrijzen. Wat hebben die mensen 
een natuurlijk Paasgeloof. Alles hebben ze 
verloren, maar hun geloof in het leven niet. 
Ze kunnen nog glimlachen, dienstbaar zijn, 
kinderen blij maken. Ze zijn naakt en met lege han-
den door de dood heen getrokken, op weg naar 
nieuw leven. Het geloof heeft niets kunst-
matigs, maar borrelt op uit een levensbron die diep 
in de aarde huist.” 
 
De oorlog, de verwoesting en de wreedhe-
den gingen maar door.  
Dit is de laatste boodschap van Pater 

Frans, met een tekst die hij geschreven heeft 
op 6 april 2014, de dag voordat hij vermoord 
werd: 
“Wat nieuws over ons. Christenen in het 
oude deel van Horns vragen zich af: wat kun-
nen we doen? We kunnen niets doen... God 
help ons. Een mens kan niets doen, maar hij 
gelooft dat God met hem is in moeilijke omstan-
digheden, dat God de gelovige niet in de steek 
laat... 
God kent hem en weet wanneer hij lijdt... 
God wil geen kwaad, en zijn blik vol liefde 
rust op degenen die hij liefheeft... Geloof helpt 
een mens om zijn moeilijkheden te dragen en 
geduldig te zijn en te blijven hopen... Maar 
de situatie wordt slechter en wij kunnen niets 
doen. 
Behoefte bedreigt ons leven, behoefte aan voed-
sel en andere basisbehoeften... Toch, ondanks 
dat allemaal, zijn we nog steeds in staat om 
door te gaan met ons leven... In deze om-
standigheden ervaren we de goedheid van 
mensen... Mensen in nood vinden wat graan en 
linzen voor hun deur... Wanneer een mens alles 
mist, moet hij goedheid van anderen aanvaarden 
en goedheid van anderen ontdekken... Wij 
zien het kwaad oprukken, maar dat kan ons 
niet blind maken voor goedheid, en we kunnen 
het kwaad niet de goedheid uit ons hart la-
ten verdrijven. 
We bereiden ons voor op Pasen - het feest 
van de overgang van dood naar leven...  
Licht schijnt vanuit de donkere grot en zij 
die deze vlek van duisternis beschouwen zien 
een groot licht... We wensen deze verrijzenis 
voor Syrië: laten we voortgaan!” 
 
Pater Frans was trouw aan zijn mensen ge-
bleven. De dag na deze Paasboodschap, in 
de vroege ochtend van 7 april 2014, werd 
Pater Frans in de tuin van het huis van de 
Jezuïeten door het hoofd geschoten. Hij 
was en is één van de velen die omkwamen 
en toch getuigt hij van het licht.  
 

Matthé Bruijns 
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C A R I T A S  I P C I  Z A A N S T R E E K  

Jaaroverzicht 2021 

BESTUUR 

De continuïteit van het bestuur na 1 septem-
ber 2021, de datum waarop de benoeming van 
alle huidige bestuursleden afliep, heeft onze 
gemoederen flink bezig gehouden. Door Co-
rona werd het zoeken naar mogelijke opvol-
gers ernstig belemmerd. Na veel gesprekken 
(de eerste al in september 2020), een brief 
aan het Bisdom in juli 2021 en enkele pogin-
gen tot bemiddeling kwam er in december 
2021 pas duidelijkheid: penningmeester Piet 
Boon, secretaris Gerard Schavemaker en uit-
eindelijk ook voorzitter Frans van Rooij wer-
den voor een nieuwe periode van 4 jaar her-
benoemd. De overige vier bestuursleden, Pa-
tricia Beenen, Wim Niekus, Ben van Lamme-
ren en Riet Hooijschuur zijn door de Bisschop 
ter compensatie van het ongemak herbe-
noemd tot 1 maart 2022. Laatstgenoemde 
viertal heeft aangegeven voorlopig de be-
stuursvergaderingen als lokale vrijwilliger te 
blijven bijwonen, waarbij Ben van Lammeren 
ter ondersteuning van de penningmeester als 
administrateur blijft werken. 
Als dank voor haar inzet voor de IPCI kreeg 
Els Heine tijdens de bestuursvergadering op 
29 juni 2021 een mooi boeket, een cadeaubon 
en een toespraak met (terecht) veel lovende 

woorden. Els 
blijft gelukkig 
lokaal nog 
wel voor 
onze Caritas 
actief als lo-
kale vrijwilli-
ger in Krom-

menie/Wor-
merveer. 

Foto: Els Heine wordt bedankt voor inzet. 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN  

Het Bestuur vergadert periodiek, waarbij ook 
Deken Floris Bunschoten, de regiopastoor 
van de Zaanstreek, aanwezig is. In 2021 
kwam het bestuur driemaal bijeen en werd er 
ook driemaal online vergaderd. De vrijwil-
ligersbijeenkomst, waarbij naast alle be-
stuursleden, de lokale vrijwilligers, een af-
vaardiging van het Kerkbestuur, enkele pas-
tores en Corine van der Loos van het Bisdom 
aanwezig waren, kon ondanks de Corona met 
gepaste voorzorgmaatregelen doorgaan. Het 
was goed om elkaar weer fysiek te ontmoeten 
en persoonlijk te spreken. 

CORONA 

De Covid-19 pandemie heeft ons werk het 
hele jaar 2021 sterk beïnvloed. Er waren bijna 
geen persoonlijke ontmoetingen mogelijk. 
Kerkdiensten en begrafenissen bijwonen was 
vaak maar voor een beperkt aantal kerkgan-
gers mogelijk. Soms werden vieringen digitaal 
gehouden. Momenteel worden gelukkig de 
strenge maatregelen versoepeld en mag er in 
de gehele samenleving weer wat meer. Laten 
we hopen en bidden, dat dit de goede kant uit-
gaat. 

EXTERNE CONTACTEN 

Wij onderhouden contacten met De Sluis in de 
gevangenis in Westzaan, Fonds de Hoop, de 
gezamenlijke diaconieën in de Zaanstreek, 
Voedselbank Zaanstreek, Inloophuis De Bron, 
Leger des Heils, Kledingbank Zaanstad St. 
Voor Elkaar Zaanstad/Schuldhulpmaatje, 
Raad van Kerken Krommenie en Humanitas 
Zaanstreek. Vanwege de Corona-maatrege-
len ging de jaarlijkse besturendag van het Bis-
dom in het Diocesaan Centrum in Heiloo niet 
door. Deze bijeenkomst kan nu binnenkort 
worden gehouden, zodat bestuursleden van 
alle PCI’s in het Bisdom Haarlem-Amsterdam 
elkaar weer kunnen ontmoeten en weer inspi-
ratie opdoen. 

HULPVRAGEN 

In 2021 hebben diverse cliënten van financi-
ele ondersteuning gebruik gemaakt; in totaal 
voor een bedrag van € 4.740,--. Soms ging het 
om kleine donaties van enkele honderden 
euro’s aan goederen. Eenmaal werd naast 
een gift ook een bedrag ingezet als renteloze 
lening, welke de cliënt in kleine termijnen 
dient terug te betalen. Diverse activiteiten bin-
nen de Zaanse parochies werden onder-
steund met een financiële bijdrage voor in to-
taal ruim € 6.900,--. 

DIACONALE ZONDAG – WERELDDAG VAN DE 

ARMEN 

De jaarlijkse collecte in de Zaanse R.K. ker-
ken tijdens de Diaconale zondag 14 november 
2021 leverde in totaal een bedrag op van € 
2.665,--. Dit geld wordt net als vorig jaar bij 
hulpvragen of speciale projecten door onze 
hulpverleners ingezet. Een samenvatting van 
de tekst, welke toen werd gebruikt treft u hier-
onder aan.
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V E R V O L G                            C A R I T A S  I P C I  Z A A N S T R E E K  

Stel je voor, je zit in de schuldhulpverlening 
en bent helemaal alleen. Dan helpen wij. 
Stel je voor, na een scheiding krijg je met je 
2 kinderen een uitgewoond huis toegewezen. 
Dan helpen wij. 
Stel je voor, dat je man plotseling is overle-
den. Er dreigen schulden te ontstaan.  Dan 
helpen wij. 
Stel je voor, je hebt in de gevangenis gezeten 
en wilt je leven verbeteren. Maar een vriend 
heeft je huis uitgewoond en leeggehaald en is 
met de noorderzon vertrokken. Dan helpen 
wij. 
Stel je voor, je bent gevlucht voor oorlog en 
geweld. Na veel omzwervingen krijg je einde-
lijk een plek toegewezen. Maar je bent alleen. 
Waar moet je beginnen? Dan helpen wij. 
Stel je voor, je wordt ziek en je verliest daar-
door alle zekerheden en je krijgt ook te maken 
met financiële problemen. Dan helpen wij. 
Stel je voor, je bent eenzaam en kijkt uit naar 
mogelijkheden om mensen te ontmoeten. Dan 
helpen wij. 

SAMENWERKING 

In Zaanstad en Wormerland wordt nauw sa-
mengewerkt met de diverse Wijkteams, Vluch-
telingenWerk Zaanstad, Stichting Present, 
Raad van Kerken Krommenie en Housing 
First. In Zaandam is sinds kort een opslag-
ruimte voor huisraad beschikbaar, waardoor 
er veel sneller kan worden ingespeeld op een 
hulpvraag. 

VRAAG & AANBOD 

Via diverse kanalen worden meubels, servies-
goed, ander huisraad en fietsen aangeboden. 
Door gebruik te maken van WhatsApp groe-
pen kan snel worden geschakeld en krijgen de 
tweedehands spulletjes snel een goede be-
stemming. 

OVERIGE ACTIVITEITEN: 

✓ Al enkele jaren verzorgen wij zesmaal in de 
gevangenis in Zaanstad de bloemenhulde 
tijdens de zondag-diensten. 

✓ Op initiatief van het Leger des Heils werd in 
enkele verzorgingstehuizen in Zaandam een 
paasgroet verzorgd. Enkele diaconieën in 
Zaandam werkten hieraan ook mee. 

✓ SAM’s Kledingactie kon op 6 november 2021 
weer rekenen op vele trouwe vrijwilligers. In 
totaal werd 5.900 kilo aan 2de hands kleding 
en schoenen ingezameld (Maria 
Magdalenakerk Zaandam 900 kg, Jozefkerk 
Zaandam 600 kg; Maria Magdalenakerk 

Wormer en Dorpshuis Neck samen 2.000 kg; 
Odulphuskerk Assendelft 500 kg, Petruskerk 
Krommenie 1.500 kg en v/h OLVG-kerk bij de 
Lorzi in Wormerveer 400 kg). 

✓ Bij de Maria Magdalenakerk in Wormer wordt 
een container beheerd voor 2de hands kleding 
van Cordaid - Mensen in Nood. 

✓ Via onze administratie worden de geld-zaken 
voor Kotor Varos (in Bosnië en Herzegovina) 
geregeld. Wij handelen de geldstroom af van 
inzamelingsactie(s) vanuit de Jozefparochie in 
Zaandam. 

FINANCIËN 

Evenals voorgaande jaren was in 2021 het 
rendement op onze rekeningen bij de 
bank(en) bijna nihil. Mede dankzij de stij-
gende beurzen bracht ons vermogen bij het 
R.K. Beheerfonds van het Bisdom Haarlem-
Amsterdam in 2021 een ongerealiseerde 
koerswinst van ruim 6,5% op. Dit komt niet tot 
uiting in de baten en lasten, omdat een koers-
stijging een positief effect heeft op ons eigen 
vermogen. 

TOT SLOT 

Hoewel de zorg over de continuïteit van ons 
bestuur voor de nabije toekomst blijft, eindig 
ik dit jaaroverzicht met een goed gevoel. De 
IPCI Zaanstreek met haar bestuur en met haar 
lokale vrijwilligers heeft zich ook in 2021 - on-
danks Corona - weer nuttig en dienstbaar ge-
toond in Zaanstad en Wormerland.  
Wij blijven de komende bestuursperiode op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers en/of bestuurs-
leden. 
Ik spreek de wens uit dat het leven in 2022 
weer ‘normaal’ mag worden.  

DONATIE 

Wilt u ons werk financieel ondersteunen?  
Maak uw gift over op onze bankrekening  
NL79 TRIO 0198107439 t.n.v. IPCI Zaan-
streek. Hartelijke dank!  
IPCI Zaanstreek behoort tot de Algemeen Nut 
Beogende Instellingen (ANBI).  
U kunt uw donatie vermelden in uw aangifte 
inkomstenbelasting. In samenhang met an-
dere giften, die voldoen aan de richtlijnen, kan 
dit leiden tot een fiscale aftrekpost.  
 

Gerard Schavemaker,  
secretaris IPCI Zaanstreek 

telefoon: 06-57320782  
e-mail: secretaris@ipci-zaanstreek.nl  

website: www.ipci-zaanstreek.nl
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K E R K E N V I S I E  Z A A N S T A D  

In gesprek 

Zaanse kerkbesturen, ook het onze, zijn 
al enige tijd bezig met de zogenaamde Ker-
kenvisie. Wat is dat?  
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE) is initiator van de kerkenvisie, omdat 
een groot deel van de 6.000 kerken in Ne-
derland leegloopt en op kortere of langere 
termijn zal moeten sluiten. 
Zaanstad is een van de zes pilotgemeenten 
die daarmee aan de slag is gegaan. Het 
doel van een kerkenvisie is om tijdig te we-
ten wat er speelt bij kerkgenootschappen 
en welke kerken dreigen te verdwijnen, zo-
dat overheid, eigenaren en geloofsge-
meenschappen daarover met elkaar in ge-
sprek kunnen gaan. Een kerkenvisie geeft 
de overheid een beeld van wat er gebeurt, 
maar helpt ook kerkgemeenschappen om 
na te denken over de toekomst van hun 
kerk. In Zaanstad zijn behalve de kerken, 
ook het Atelier Rijksbouwmeester en een 
aantal externe adviseurs betrokken bij het 
opstellen van de Kerkenvisie Zaanstad.  
Er zijn in de Zaanstreek meer dan 80 ker-
ken en gebedshuizen die niet alleen het 
verhaal van het landschap vertellen, maar 
ook van de bijzondere geschiedenis van de 
Zaanstreek. Bij veel kerkgenootschappen 
heerst grote onzekerheid over de toekomst. 
Zij maken zich vooral zorgen over de finan-
ciën, de instandhouding van de gebouwen 
en het dalende aantal leden en vrijwilligers. 
De meeste kerkvisies gaan over erfgoed en 
het behoud van monumenten, maar de 
Zaanse aanpak kenschetst zich door de 
unieke combinatie van het maatschappelijk 
gebruik van kerken en hun plaats in het ste-
delijke landschap.  
De gemeente wil met de kerken in gesprek 
gaan over de toekomst van de gebouwen. 
Karakterkaarten vormen daarvoor de basis. 
Het is de bedoeling te praten over kerken, 
alsof het personen zijn met een bepaald ka-
rakter. Dat karakter wordt bepaald door ge-
zindte, architectuur, ruimtelijke en sociaal-
maatschappelijke eigenschappen (ontmoe-
ten, cultuur, inloop, ritueel). Deze aanpak 
heeft zijn nut al bewezen in de gesprekken 
met de vijf kerken, waarvoor bij wijze van 

proef een kerkenpaspoort is gemaakt, te 
weten de Grote Kerk (Westzaan), de H. Ma-
ria Magdalena of Kalverkerk (Zaandam), 
De Vermaning (Krommenie), De Ontmoe-
ting (Zaandijk) en de Sionkerk (Wormer-
veer). Kerkenpaspoorten dienen als voor-
beeld voor de toekomst. Zij moeten in een 
zo vroeg mogelijk stadium inzicht bieden in 
de ontwikkelingen, zodat kansrijke scena-
rio’s ontwikkeld kunnen worden. Voor deze 
eerste vijf paspoorten zijn gesprekken ge-
voerd met de kerkbestuurders en is onder-
zoek gedaan naar de erfgoedwaarde, de 
geschiedenis en de locatie. Zoiets vraagt 
om een zorgvuldig proces, want het is van 
belang dat zowel onderzoekers als betrok-
kenen zich kunnen vinden in de omschrij-
vingen. Het uiteindelijke doel is om kennis 
en materiaal te verzamelen om een kerken-
platform op te richten, een plek om op een 
positieve en veilige manier met elkaar in 
gesprek te gaan.  
21 december jl. was er een groot (online) 
overleg met zo’n 40 belangstellenden. Zor-
gen rondom financiën, instandhouding en 
het aantal leden en vrijwilligers worden 
door de meeste kerkgenootschappen ge-
deeld.  
De Zaanse kerkenvisie biedt drie handvat-
ten voor het gesprek: een platform voor dia-
loog (in het platform zullen diverse sleutel-
figuren plaatsnemen). De karakterkaarten 
(als hulpmiddel voor het gesprek – Elke 
kerk heeft cultuurhistorische, ruimtelijke en 
maatschappelijke eigenschappen, die de 
verschillende waarden in beeld brengen). 
Het kerkenpaspoort (hierin staat het ver-
haal van het kerkgebouw en haar gebrui-
kers –de maatschappelijke waarden– be-
schreven, evenals het ontwikkelpotentiee l 
en transformatieruimte). Dinsdag 1 februari 
kwam het platform voor de eerste keer bij-
een. De gemeenteraad heeft op 10 maart 
j.l. de kerkenvisie vastgesteld.  
 
Evelien Mager, overname uit MennoZaam, 

februari 2022, blad van de Doopsgezinde 
Gemeenten Zaanstreek 
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H E I L I G  V E R K L A R I N G  

Titus Brandsma 

 
 
Op zondag 15 mei zal Titus Brandsma in 
Rome heilig worden verklaard. Deze kar-
meliet werd gearresteerd omdat hij de ka-
tholieke pers aanspoorde geen NSB-
advertenties op te nemen. Na gevangen-
schap in Scheveningen en Amersfoort werd 
hij gedeporteerd naar Dachau waar hij op 
26 juli 1942 aan uitputting overleed. Hij was 
hoogleraar in Nijmegen en heeft vele lezin-
gen gehouden. Veel teksten zijn van hem 
bewaard gebleven die nog steeds (hoewel 
verwoordt in taal van inmiddels bijna 100 
jaar geleden) uiterst actueel zijn. Als 
Zaanse parochies willen we een avond 
aanbieden waarin zijn leven en spreken 
centraal staan. In het volgende parochie-
blad zullen we daar concreter op ingaan. 
Een jongere medebroeder van Titus die ook 
gevangene was in Dachau en deze hel 
overleefde, Rafaël Tijhuis, geeft getuigenis 
van wat hij in Titus Brandsma ervaren 
heeft: “Het blokpersoneel in Dachau is ui-
terst vindingrijk in het opleggen van alle 
mogelijke bezigheden, vooral als het gaat 
om het schoonmaken van de woon- en 
slaapvertrekken. Vaak ziet men Titus in de 
vensterbank staan en met een prop kran-
tenpapier de ruiten schoonwrijven. Geen 
vliegenvuiltje mag erop ontdekt worden. 
Maar hij verricht deze nederige, stompzin-
nige arbeid met evenveel toewijding als hij  
vroeger zijn studenten inwijdde in de wijs-
begeerte. Moet hij echter van tijd tot tijd het 
boenblok hanteren, wat hem de grootste 

moeite kost, dan duurt het niet lang of de 
bewaker beukt op zijn vermagerde en 
krachteloze lichaam omdat het niet vlot ge-
noeg gaat. Nooit kan men iets goeds doen 
bij de Stubenalteste en bij het minste of ge-
ringste begint hij als een dwaze te razen en 
om zich been te slaan.  
Titus is daar dikwijls het slachtoffer van ge-
worden. Zijn wijsheid is tegen zo'n dwaas-
heid niet opgewassen.  
Hoe vaak heb ik niet gezien dat de blokoud-
ste zich woedend op Titus werpt en hem 
dan onbarmhartig slaat. Met een slag van 
zijn sterke vuist gaat hij tegen de grond, en 
vraagt men nadien waarom hij geslagen is, 
dan is steevast het antwoord: 'Och, het is 
niet erg, ik ben het alweer vergeten' . 
Nooit zou hij een beledigend woord over 
hen uiten, maar wel spoort hij ons aan voor 
hen te bidden. Op een keer vraag ik hem 
waaraan hij dan wel denkt als hij geslagen 
wordt, en hij bekende dat hij steeds bidt: 
‘Heer, vergeef het hem!’ Bij al zijn pijnen 
moet hij zeker aldoor zijn blik op de lijdende 
Christus gericht hebben gehad, want waar 
haalt hij anders de kracht vandaan om dit 
met zoveel kalmte te verdragen.”  
 
Tien jaar eerder in 1932 heeft Titus 
Brandsma als rector van de universiteit een 
rede gehouden over God.  
"God is kenbaar in ons wezen, wij kunnen 
Hem zien en in zijn aanschouwing leven. 
En die aanschouwing zal zijn invloed niet 
missen op ons gedrag. Zij zal zich dan ook 
in onze werken openbaren.’  
Deze uitspraak is in het leven van Titus 
waar geworden. Hij stond steeds klaar om 
anderen te helpen. Hij heeft die woorden 
ook in zichzelf tot vlees en bloed laten wor-
den. Hij heeft God laten zien. En gelukkig 
in deze tijd te midden van alle ellende zijn 
er altijd weer mensen die God doen, ook al 
zullen ze zelf deze woorden niet snel ge-
bruiken.  
 

Matthé Bruijns 
 
Er wordt van 13-17 mei een pelgrimsreis 
naar Rome georganiseerd. Voor meer info 
zie de website van het bisdom Haarlem.
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V O O R  J O N G  E N  V O O R  O U D ( E R )  

Goede Week en Pasen 

Op Witte Donderdag herdenken christenen 
het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn leer-
lingen; dat wordt in de Bijbel onder meer be-
schreven in Matteüs 26. De naam van deze 
dag hangt samen met een kerkelijk gebruik 
om op deze dag alle kruisbeelden en andere 
beelden in de kerk met witte kleden te bedek-
ken. 
 
Goede Vrijdag is een dag uit de Goede 
Week, de week voor Pasen. Op deze dag her-
denken christenen de dood van Jezus aan het 
kruis.

Met Pasen vieren christenen dat Jezus uit de 
dood is opgestaan en daarmee de dood heeft 
overwonnen.  
Hiermee laat Jezus zien dat Hij sterker is dan 
de dood en er hoop is voor de wereld, omdat 
Jezus leeft! Hoop op een betere wereld. Een 
wereld waarin we omzien naar elkaar en Zijn 
liefde uitdelen. 
 

 
 

Pasen woordzoeker 

beker - dood - dorst - engelen - geloven - ge-
nade - hof - kus – pasen - rabbi - spot - steen 
- straf -tuinman – vrede - weg - wonder - wijn 
 

Zoek de woorden in de woordzoeker. Klaar? 
Welke letters blijven over? Schrijf deze letters 
op de stippellijn en je leest wat God jou geeft 
als je gelooft in de Here Jezus. (Joh.3:16) 

 

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat ieder-
een die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar   .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .   heeft. 
 

De woorden staan in alle richtingen voor de ij klank worden 2 letters gebruikt.   www.bijbelidee.nl 
 

 
 
 

  

http://www.bijbelidee.nl/
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 HH. Martelaren 
van Gorcum 
Pinkstraat 14 
Koog a/d Zaan 

St. Petrus  
Snuiverstraat 2 
Krommenie 

H.M Magdalena 
Dorpsstraat 353 
Wormer 

H. Jozef 
Veldbloemenweg 
2  
Zaandam 

Za 9 april  Woord-Communie 
M. Bruijns 
Samenzang 

  

Zo 10 april 
Palmzondag 
 

Woord-Communie 
K. Schuurmans 
In de Jozefkerk 
Marbosko 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
Rotsvast 

Familieviering 
DOP 

Woord-Communie 
K. Schuurmans 
Marbosko 

Do 14 april 
Witte 
donderdag  

19.30 uur  
in de Petruskerk 
Marbosko 

19:30 uur 
Eucharistie  
G. Noom 
Marbosko 

 19.00 uur 
Viering in Maria 
Magdalenakerk  
 ‘t Kalf 

Vrijd 15 april 
Goed Vrijdag 

15.00uur Kruis-
weg en Kruis-
hulde 
A. Dijkers 

15.00 kruisweg 
M. Bruijns 
19:30 kruishulde 
G. Noom 
St. Caecilia 

15.00 u Kruisweg 
E. Hoek 
 
19.00 uur DOP 
Caeciliakoor 

19.00 uur  
W. Waardijk 
Con Brio 

Za 16 april 
Paas zater-
dag 

21.00 uur  
K. Schuurmans 
Marbosko 

21:30 uur 
G. Noom 
Rotsvast 

19.30 uur  
M. Bruijns  
koor All Ages 

18.30 uur 
N. Kerssens 
Gemengd koor 

Zo 17 april 
Pasen 

Eucharistie 
G. Noom 
Marbosko 

Woord-Communie  
M. Bruijns 
St. Caecilia 

Woord-Communie  
K. Schuurmans 
Caeciliakoor 

Woord-Communie 
W. Waardijk 
Gemengd koor 

Ma 18 april 
2e Paasdag 

 Woord-Communie  
M. Bruijns 
Rotsvast 

  

Za 23 april  Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

  

Zo 24 april Woord-Communie 
M. Bruijns 
Marbosko 

Eucharistie 
G. Noom 
Rotsvast 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Caeciliakoor 

Woord-Communie 
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

Za 30 april 
 

 Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

  

Zo 1 mei Woord-Communie 
T. Molenaar 

Woord-Communie  
M. Bruijns 
St. Caecilia 

DOP 
Koor All Ages 

Woord-Communie 
R. Casalod 
Gemengd koor 

Za 7 mei  Woord-Communie  
&C M. Bruijns 
Rotsvast 

  

Zo 8 mei Woord-Communie 
A. Dijkers 
Marbosko 

Woord-Communie  
M. Bruijns 
Samenzang 

Woord-Communie  
R. Casalod 
Koor All Ages 

DOP 
Con Brio 

Za 14 mei  Woord-Communie  
M. Bruijns 
Samenzang 

  

Zo 15 mei Woord-Communie 
K. Schuurmans 

Woord-Communie  
S. Baars 
St. Caecilia 

Woord-Communie  
M. Bruijns 
Caeciliakoor 

Woord-Communie 
W. Waardijk  
Gemengd koor 

Za 21 mei  Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 
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D E  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   

 

 HH. Martelaren 
van Gorcum 
Pinkstraat 14 
Koog a/d Zaan 

St. Petrus  
Snuiverstraat 2 
Krommenie 

H.M Magdalena 
Dorpsstraat 353 
Wormer 

H. Jozef 
Veldbloemen- 
weg 2  
Zaandam 

Zo 22 mei Eucharistie 
G. Noom 
Marbosko 

Woord-Communie  
T. Molenaar 
Rotsvast 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Caeciliakoor 

Woord-Communie 
M. Bruins 
Gemengd koor 

Don 26 mei 
Hemelvaart 

 Woord-Communie  
M. Bruijns 
St. Caecilia 

Woord-Communie  
R. Casalod 
Caeciliakoor 

 

Za 28 mei  Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

  

Zo 29 mei 
 

Woord-Communie 
M. Bruijns 

Woord-Communie  
A Dijkers 
St. Caecilia 

DOP 
Koor All Ages 

Woord-Communie 
J. Hoekstra 
Gemengd koor 

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

Nieuws 

En opeens zitten we vlak voor het Paas-
feest, de lente is begonnen, het mooie weer 
lonkt, snel naar buiten… terwijl op de ach-
tergrond de dramatische oorlog in Oekraïne 
voortduurt. Wat een angst en verdriet 
heerst er nu in zoveel huizen en harten.  
En wij richten onze blik op Pasen. Waar we 
de uittocht uit Egypte aan elkaar vertellen, 
het verhaal van Mozes die zijn volk weg-
leidde uit Egypte, weg van de plagen, hon-
ger en slavernij wordt opnieuw verteld. Hoe 
de geschiedenis zich herhaalt.  
En ook vertellen we elkaar het verhaal van 
de verrijzenis van Jezus. Om zoals met 
woorden van pastor Jaap Jonker te spre-
ken:  
Pasen, een feest van bevrijding en hoop, 
van opstanding en van optimisme! Want zo-
lang mensen in het holst van de nacht el-
kaars licht zijn, wordt het lijden verzacht, 
kunnen Gods dromen herleven.  

OMDAT HET OM MENSEN GAAT…   

JAN BROERSEN  

Op zondag 13 maart vertelde pastor Ria 
aan het begin van de viering dat oud-deken 
en pastor Jan Broersen op 91-jarige leeftijd 
die ochtend is overleden. In de kerk werd 
hoorbaar geschrokken gereageerd. 
Deken, pastor, pastoor of gewoon Jan, een 
inspirerende en bezielende man is niet 
meer. Wij gedenken hem in dankbaarheid. 
Dankbaarheid voor zijn bezieling, aanstu-
ring, aansporing, inspiratie en zijn corr ige-
ren. Met Jan Broersen is een mooi mens 
heengegaan, en de waarden die hij uit-
droeg zullen ons blijvend inspireren. Dat hij 
moge rusten in vrede.  

GOEDE WEEK/PASEN/ROOSTERPERIKELEN 

Het is de roostermakers niet gelukt om een 
priester in de Goede Week en Pasen voor 
Wormer in te plannen. Met het Paastriduüm 
dienen Witte Donderdag en Paaszaterdag 
een eucharistie te zijn. Witte Donderdag zal 
in onze Maria Magdalenakerk niet gevierd 
worden. Dat stemt ons droevig. Onder an-
dere omstandigheden hadden wij u een al-
ternatieve viering aangeboden, maar - be-
halve dat dat eigenlijk niet mag - kon dat op 
het laatste moment vanwege personele 
problemen niet doorgaan.  
Gelukkig is er dispensatie voor de Paas-
wake, die mag deze keer in de Maria Mag- 
 

dalenaparochie worden gevierd met een 
pastoraal werker. De werkgroep is druk  
bezig met de laatste voorbereidingen hier-
voor.  

TOCH WITTE DONDERDAG 

Wij hebben ons best gedaan om u in Wor-
mer toch een Witte Donderdagviering aan 
te bieden. Dat is gelukt, met dank aan de 
oecumenische samenwerking. 
De mogelijkheden voor Witte Donderdag 
zijn de volgende en de keuze is geheel aan 
u: 
-in Wormer hebben onze buren van de PKN 
aangeboden om samen met hen Witte Don-
derdag te vieren. De viering is in de Nieuwe 
Kerk (Kerkstraat) en ds. Bart Vijfvinkel gaat 
voor. Onze organist Piet van der Laan zal 
de samenzang begeleiden op het orgel en 
Ellen Meijer is gevraagd om lector te zijn. 
Let op: de viering begint om 20.00 uur. 
Deze samenwerking vloeit voort uit de oe-
cumenische samenwerking in Wormerland. 
U bent van harte welkom. 
-Gaat u liever de brug over, dan kunt u naar 
Krommenie.  
-En tenslotte kunt u ook terecht in de Mat-
theuskerk aan het Papenpad in Zaandam. 
Aanvang: 19.00 u met voorganger pastor 
Jos van Steen. 

VENTILATIE ACHTERSCHIP 

Wij weten niet meer zo goed wat we nog 
moeten schrijven als we weer toe zijn aan 
een stukje voor de PM … Het is inmiddels 
6 maanden geleden dat de aanvraag is in-
gediend, wat is de reden dat het zo ver-
traagd wordt? Is er iets dat wij niet weten? 
Antwoord krijgen we maar niet. 
Daarom lieve parochianen, wij zouden heel 
graag willen, maar kunnen nog steeds geen 
enkele toezegging doen op gebied van ven-
tilatie. Vorig jaar hadden we hoop dat het 
met Kerstmis 2021 klaar zou zijn. We blij-
ven hopen dat het nu voor de herfst in orde 
kan worden gebracht.  

PAASWAKE 2016 

Op de dag dat dit stukje wordt getypt is het 
precies 5 jaar geleden dat pastor Jaap Jon-
ker overleed. En het is bijna 6 jaar geleden 
dat pastor Jaap Jonker de allerlaatste keer 
voorging in een Paaswake. 
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V E R V O L G                                      P A R O C H I E T E A M  

Paaswake 2016, een roerige tijd voor de 
vrijwilligers die dicht bij de liturgie betrok-
ken waren op dat moment. We kregen on-
geveer 2 weken voor de Goede Week te ho-
ren dat de kort daarvoor aangestelde pries-
ter had besloten om geen vieringen in onze 
kerk te houden. Pastor Jaap, die al lang af-
scheid had genomen van het voorgaan, be-
dacht zich niet toen wij ons uit wanhoop en 
frustratie tot hem richtten en om sturing en 
inspiratie vroegen.  
En pastor Jaap stond op voor ons, zijn 
mensen, zijn parochianen. Omdat het voor 
hem ook altijd ‘om mensen ging’.  
En pastor Jaap was op dreef in de Paas-
wake, hij hield een vlammende overweging, 
de kerk was muisstil en na de overweging 
weerklonk een daverend applaus na het 
Amen! Wat een prachtig slotakkoord voor 
pastor Jaap Jonker.  
 
Ik citeer graag een stukje uit de overweging 
van pastor Jaap tijdens de Paaswake 2016:  
[..] Maar wij hebben nu zelf het heft in eigen 
handen genomen. Want wij vinden, dat wij 
het RECHT hebben om het grootste feest 

van het kerkelijk jaar samen te vieren, zo-
als wij dat al zóveel jaren hebben gedaan. 
Dit willen wij ons zelf niet onthouden!  
Want, beste vrienden, wij willen toch al zo-
lang een Kerk Wij Samen zijn. Als mondige 
christenen samen komen; onze inspiratie 
opdoen bij onze voorganger Jezus van Na-
zareth, en net als hij ons geloof beleven in 
het samen breken en delen. Dat alles 
spreekt ons aan, want dat zijn immers de 
contouren van de kerk-van-nu. 
Hier in onze parochie slaan wij onze han-
den ineen, om met alle vrijwilligers te bou-
wen aan een toekomst voor onze kerk. De 
talenten van ons allemaal SAMEN staan 
daar garant voor. En we proberen in het 
Boek van Gods Woord inspiratie te vinden, 
om Gods droom van liefde en van zorg voor 
mensen uit te laten komen in en buiten ons 
dorp. Ook een teken van hoop! 
 
Wij wensen u allen een gezegend, liefdevol 
en vredevol Paasfeest.  
 

Namens het Parochieteam, 
Ellen Meijer 

 
 
 
 
 
 
 

F A M I L I E V I E R I N G

Palmpasen 

Op zaterdag 9 april zullen we in het Ach-
terschip met de kinderen Palmpasenstok-
ken versieren. (Lees voor verdere informa-
tie de Nieuwsbrief d.d. 28 maart 2022.)  
 
Op zondag 10 april is het Palmzondag en 
dan is er om 10.00 uur een familieviering in 
de Maria Magdalena kerk. Dit vieren we 
met zang. De voorganger is dhr. Frans Hof-
stra. Iedereen is van harte welkom. 

Met al die versierde stokken wordt het vast 
een mooie viering. Na de viering krijgen de 
kinderen hun eigen stok mee. Die kunnen 
ze dan bijvoorbeeld aan opa of oma geven 
of aan iemand anders.  
 
We hopen u te ontmoeten in deze viering.  
 

De werkgroep gezinsviering
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L I T U R G I E  

De Goede Week komt eraan 

U heeft in het stukje van het parochieteam 
kunnen lezen dat de voorbereidingen voor 
de Goede Week in volle gang zijn. Wat kunt 
u verwachten? 
 

ZONDAG 10 APRIL, PALMZONDAG 

Familieviering, voorganger dhr Frans Hof-
stra, samenzang met begeleiding van Piet 
van der Laan. In deze viering speciaal voor 
de hele familie staan wij stil bij de start van 
de Goede Week. De kinderen hebben een 
palmpaasstok gemaakt en laten die graag 
aan u zien. 
 

DO 14 APRIL, WITTE DONDERDAG 

Er is geen viering in onze kerk. De moge-
lijkheden voor Witte Donderdag zijn de vol-
gende en de keuze is geheel aan u:  
In Wormer hebben onze buren van de PKN 
aangeboden om samen met hen Witte Don-
derdag te vieren. De viering is in de Nieuwe 
Kerk (Kerkstraat) en ds. Bart Vijfvinkel gaat 
voor. Onze organist Piet van der Laan zal 
de samenzang begeleiden op het orgel en 
Ellen Meijer is gevraagd om lector te zijn. 
Let op: de viering begint om 20.00 uur.  
Dit vloeit voort uit de oecumenische sa-
menwerking in Wormerland. U bent van 
harte welkom. 
Gaat u liever de brug over, dan kunt u alle 
kanten op. In het regiorooster in deze PM 

vindt u de locaties, de tijden, de voorgan-
gers en de koren.  
En tenslotte kunt u ook terecht in de Mat-
theuskerk aan het Papenpad in Zaandam. 
Aanvang: 19.00 uur, voorganger pastor Jos 
van Steen. 
 

VRIJDAG 15 APRIL, GOEDE VRIJDAG 

’s Middags om drie uur de Stille Kruisweg 
met o.l.v. van mevr Ellie Hoek. 
´s Avonds is een viering o.l.v. mevr Ineke 
Hendriks met medewerking van het Caeci-
liakoor. 
 

ZATERDAG 16 APRIL, PAASZATERDAG 

De Paaswake zal dit jaar vroeg in de avond 
zijn. Om half acht gaat pastor Matthé 
Bruijns voor met medewerking van All 
Ages. 
 

ZONDAG 17 APRIL, PASEN 

Het paasfeest zal worden gevierd in een 
viering o.l.v. pastor Ko Schuurmans met 
medewerking van het Caeciliakoor. 
De werkgroep O.C.liturgie wenst u een 
mooie Goede Week toe. 
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S A M ’ S  V O O R  O E K R A Ï N E   

SAMen goed voor elkaar 

 
 
 
 
Hoewel wij zelf geen kleding naar het bui-
tenland brengen, willen wij u wel oproepen 
om zoveel mogelijk bruikbare kleding bij  
onze inzamelpunten te brengen. Want hoe 
meer kleding wij inzamelen en kunnen ver-
kopen, hoe meer geld wij kunnen doneren 
aan goede doelen, waaronder hulp aan Oe-
kraïne. Want ook wij zijn zeer begaan met 

het lot van al deze mensen die slachtoffer 
zijn van de oorlog die daar nu woedt en hen 
beroofd van hun familie, hun bezittingen en 
hun zekerheden. 
 

Namens Caritas, 
Arno Korver
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W O E N S D A G O C H T E N D P L O E G  ( W O P )  

Onderhoud kerk 

Door de zeer zware stormen (twee achter 
elkaar) was het stucwerk bij het orgel 
enigszins ontzet (beweging van de toren). 
Nadat het stucwerk hersteld was, moest de 
muur opnieuw geschilderd worden. Hiertoe 
moest de rolsteiger opgezet worden die 
daar enige weken heeft gestaan. Het eind-
resultaat mag weer gezien worden. Tegelij-
kertijd zijn de plafonds bij de biechtstoel en 
de aula tochtvrij gemaakt, want de koude 
buitenlucht kon vrij naar binnen stromen. 
Nu de temperatuur stijgt, gaan we weer 

beginnen met de galmplanken in de toren. 
Door de winter moesten we daar noodge-
dwongen mee stoppen. Ook het buitenwerk 
kan weer ter hand genomen worden. Op het 
parkeerterrein moeten de “varkensruggen” 
weer geschilderd worden en bij de west-
muur moet de bestrating hersteld worden. 
Voorts vraagt het kerkhof en omliggende 
terreinen weer onze aandacht. Werk ge-
noeg weer voor onze vrijwilligers die altijd 
klaar staan. 

J. Braan
 
 

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

Nieuws 
Beste mensen, 
 

Wat hebben we een mooie middag gehad 
op 23 maart. De heer Kees Schipper kwam 
ons vertellen over al de Hollandse verdedi-
gingslinies die ons land rijk was en is.  
Vanaf de Romeinse tijd waarin de Limers 
vestingen de Romeinen het land verde-
digde tegen de Friezen met vele wachtto-
rens en vestingen, tot aan de tijd van nu. 
Over het gebruik van inundatie (red: het op-
zettelijk onder water zetten van een ge-
bied) om de vijand tegen te houden. We 
kennen daarvan onder andere de forten bij 
Spijkerboor, de Beemster en het fort aan 
den Ham. Er werd ademloos geluisterd en 
we hebben er heel wat van opgestoken.  
 

THE DUTCH VOCALS 

Op 27 april, koningsdag, bent u weer van 
harte welkom. Aanvang 2 uur.  
We verwachten dan The Dutch Vocals: 
twee professionele zangers, die liederen 
brengen van o.a. operette, opera. 
Het belooft een heel mooie middag te wor-
den. Iedereen is welkom, ook als u nog 
geen lid bent. Mocht u gehaald moeten wor-
den, belt u dan op dinsdagmorgen 26 april 
naar Ria Hooft, 075 6423377, dan kan zij  
het vervoer regelen. 
 

Met vriendelijk groet,  
Ben, Ria, Gea en Trees 

 
 

P A A S C O L L E C T E  

Noodpot Gambia 

Er is in Gambia altijd wel iets gaande waar-
voor extra hulp nodig is. Door allerlei om-
standigheden komt het toerisme maar 
mondjesmaat op gang, waardoor mensen 
niet genoeg inkomen hebben. De Noodpot 
probeert - waar nodig - hulp te bieden aan 
mensen die het nodig hebben zoals suiker, 
rijst en andere producten. Ook wordt er al-
tijd gespaard tot er weer €1.000,00 be-
schikbaar is, om een arts te laten komen 

voor oogoperaties en medicijnen.  
We hopen dat u ons blijft steunen, want de 
vorige keer hebben we vele mensen kun-
nen helpen in de verschillende dorpen die 
we bezocht hebben. Dankzij Uw steun. 
Rek.nr. NL20INGB069.62.38.209 t.n.v. 
TTM Mom, Hoorn. T.g.v. Noodpot Gambia 
 

Ina van Kleef (Diaconie). 
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St. Barbara – Wormer  Uitvaartvereniging 

 

U  I  T  N  O  D  I  G  I  N  G  

                    voor het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING, 

in 't Achterschip van de Maria Magdalena Kerk,  

Dorpsstraat 351 te Wormer op  
dinsdag 19 april 2022 om 20.00 uur. 

 
Het bestuur van St. Barbara nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering, die 
eindelijk weer kan worden gehouden. Twee jaar lang was dit niet mogelijk vanwege Corona.  
 

 

  AGENDA 
1. Opening ledenvergadering. 

2. Notulen ledenvergadering 2019. 
3. Jaarverslag door de secretaris. 

4. Financieel verslag door de penningmeester. 

5. Verslag kascommissie en benoeming lid kascommissie. 
6. Bestuursverkiezing*: Onze penningmeester Mw. A. Zwemmer is 

    aftredend en herkiesbaar. 

7. Rondvraag. 

8. Ca. 20:30 uur: Sluiting ledenvergadering. 
 

 
Heeft u een agendapunt dat niet vermeld staat, maar wel van belang is, neemt u dan minimaal 
een week voor de vergadering contact op met de secretaris  
mevr. I. de Haas-Thoma, Kees Jongensstraat 19, telefoon 075-6424569 of met de penning-
meester mevr. A. Zwemmer-Wolkers, telefoon 075-6841874. 
 
Wilt u deze vergadering bijwonen? S.v.p. gaarne aanmelden via email of telefonisch bij 
de bovenstaande bestuursleden. 
U kunt zich aanmelden via email: stbarbara.wormer@ziggo.nl  
 
Wij hopen u graag te ontmoeten op onze jaarvergadering. 
Toon uw belangstelling voor het vrijwilligerswerk van onze vereniging.  
 
Met vriendelijke groet, 
Ingrid de Haas-Thoma, secretaris.  
 
*) Als lid kunt u zich natuurlijk zelf ook als bestuurslid aanmelden, mits voorgedragen  
    door minimaal drie andere leden. 
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K O R T  N I E U W S

 

 
 

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 weten?  
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 
 
 
 
 

Opbrengsten 

De opbrengsten van twee concerten heeft 
€ 150,00 opgebracht voor de vluchtelingen 
van Oekraïne. Het geld heb ik aan mevrouw 
Marina Molenaars gegeven die met haar 
team op 16 april met 2 auto’s vol spullen 
naar Kroatië gaat. Ze deelt paasbroden uit 
aan de vluchtelingen die bij de Hon-
gaarse/Roemeense grens worden opge-
vangen. Via deze PM wil ik u allen bedan-
ken voor de donaties en het kopen van 
kaarten in het Achterschip. Het geld krijgt 
een rechtstreekse bestemming.  
Namens Marina en mijzelf goede paasda-
gen gewenst. 

Tineke de Best 
 

Klaverjassen 

Als gevolg van de aangekondigde versoe-
pelingen mogen we weer kaarten. Eindelijk 
weer gezellig samen zijn op woensdag 13 
april en 11 mei in het Achterschip om 13.15 
uur. 
 

Hartelijke groet, Guus Bijvoet.  
 

 
 
 

Weekendautorijden 

Beste parochianen en weekendautorijders, 
 
De afgelopen 2 jaar heeft u - met corona in 
het achterhoofd - de weg naar de kerk zelf 
moeten vinden. De een keek thuis voor de 
buis en een ander had zelf een oplossing 
gevonden door met iemand rijden.  
Nu de regels zijn versoepeld ben ik een 
rondje gaan bellen om te inventariseren of 
er nog behoefte bestaat om wekelijks naar 
de kerk gereden te worden. Deze parochi-
anen hebben zelf voor een passende oplos-
sing gezorgd. De conclusie na een rondje 
bellen is dat er momenteel geen parochia-
nen zijn die van onze dienst gebruik willen 
maken. 
Mochten er parochianen zijn die niet gebeld 
zijn, maar wel graag wekelijks naar de kerk-
viering gereden willen worden, neemt u dan 
gerust contact met mij op. 
 
Langs deze weg wil ik ook iedere (vrijwil-
lige) chauffeur bedanken voor zijn/haar in-
zet in de afgelopen jaren. Heel hartelijk 
bedankt voor uw inzet!! De parochianen 
waren er altijd heel blij mee om op deze 
manier toch bij de kerk betrokken te kunnen 
zijn. 
Indien het weer nodig is, dan hoop ik weer 
een beroep op u te mogen doen en laat ik 
van mij horen. 
 

Met vriendelijke groeten 
Florensia Kramer 6427234 

 
. 

  

PM rooster seizoen 2021/2022 

(48e – 49e jaargang) 

 Copydatum Looptijd 

 
Nr. 3 
Nr. 4 
Nr. 5 
 

 
15 mei 
3 juli 
21 aug 

 
25 mei – 13 juli 
13 juli – 31 aug. 
31 aug - ? 
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R O O S T E R S  

 

Datum Kosters Lezers en lezeressen Koffie-schenkers 

Zo 10 april P. Kramer 642 7234 Frans Hofstra J. Vreeswijk/R. Noom 

Do. 14 apr In de nw kerk 20.00 uur  n.v.t. 

Vr 15 apr 
15.00 uur 
kruisweg 

P. van Diepen 642 1282  n.v.t. 

Vr 15 apr 
19.00 uur 

C. van Vliet 06-54626623  n.v.t. 

Za 16 apr 
19.30 uur 

K. Bank 06-52408011  n.v.t. 

Zo 17 april G. Konijn 642 6212 Ellie Hoek L. Konijn/R. van.Dijk 

Zo 24 april P. van Diepen 642 1282 George Kristians T. Heine/I. Korver 

Zo 1 mei C van Vliet 06 54626623 Monique van Zanten R. Hooft/T. Joosten 

Zo 8 mei K. Bank 0652408011 Willy Klijn T.de Best/A.Timmers 

Zo 15 mei G. Konijn 642 6212 Kirsten Vredevoort  J. Vreeswijk/R. Noom 

Zo 22 mei P. van Diepen 642 1282 Ton van Overbeek L. Konijn/R. van Dijk 

Do. 26 mei 
Hemelvaart 

C van Vliet 06 54626623  T.de Best/A.Timmers 

 
Kosters: bij verhindering graag onderling ruilen. Coördinatie: Paul Kramer (6427234) 
Lezers en lezeressen:  Bij verhinderding graag onderling ruilen en doorgeven aan Gerard Comman-

deur (6425356). Coördinatie: Ria de Metter-Zuijderwijk, ham.de.metter@quicknet.nl
 
 

Bloemschiksters 
1 april A. van Diepen en A. Oudejans 

8 april T. Koelemeijer en J. Jongh 

15 april M. Hooijschuur en T. Heine (Pasen) 

22 april A. van Diepen en A. Oudejans 

29 april T. Koelemeijer en J. Jongh 

6 mei M. Hooijschuur en T. Heine 

13 mei A. van Diepen en A. Oudejans 

20 mei T. Koelemeijer en J. Jongh 

27 mei A. van Diepen en A. Oudejans 

3 juni M. Hooijschuur en T. Heine (Pinkster) 

 
 
 
 

Kerkwerk(st)ers 
 

Groep B: Do. 14 april 13.30 uur 
Frans Dijkstra 
Erica Feenstra 
Jaap Braan 
Dea Schoenmaker 
Atie Schermer 
Tineke de Lange 
 
 
 

Groep C: Do. 12 mei 13.30 uur 
Piet van Diepen 
Hannie Kuiper 
Tiny van Diepen 
Lies Graas 
Ton Klos 
Jacinta Rossenaar 
 
 
 

 

  

mailto:ham.de.metter@quicknet.
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R O O S T E R S  

April 

Zondag 10 april   10.00 uur    Zang 
Palmzondag 
 
Familieviering 
Voorganger: Frans Hofstra 

Noby Warbout-Willems 
Toon Vermeulen 

Dinsdag 12 april   Torenerf   16.30 uur 
Woord en Gebed 
Voorganger: Cees Beumer 

  

Goede Week 

Witte Donderdag 14 april   20.00 uur 
Samenzang o.l.v. Piet van der Laan 
 
Voorganger: Ds Bart Vijfvinkel 

Deze viering is samen met de PKN 
in de Nieuwe kerk 

 

Goede Vrijdag 15 april   15.00 uur   Kruisweg 
Voorganger: Ellie Hoek 

  

Goede Vrijdag 15 april   19.00 u   Caeciliakoor 
Dienst onder leiding van een parochiaan 
Voorganger: Ineke Hendriks 

 

Zaterdag 16 april   19.30 uur   All Ages 
 
Paaswake 
Voorganger: Pastor M. Bruijns 

Pastor Jaap Jonker 
Ruud van der Kleij 
Toon Vermeulen 
Theo Timmer-Bets Timmer-Ootes 
Henk Mak, Tiny Mak-de Vries 
Immetje de Vries  
Harrie Hanou 
Margaretha Leliveld 

Zondag 17 april   10.00 uur   Caeciliakoor 
 
Pasen 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor K. Schuurmans 

Herman Meijer 
Bert de Leeuw 
Overleden familie Meijer-Wamelink 
Cor van Diepen 
Arnold Floore 
Ouders Boerlage-Piet 
Jan en Gre Konijn-Boerlage 
Ben Schipper 
Piet Sombroek 

 

Zondag 24 april   10.00 uur    Caeciliakoor 
2de zondag van Pasen 
 
 
Eucharistieviering 
Voorganger: Kapelaan N. Kerssens 
 

Jaardienst Thea Kippersluis-Dijkman 
Jaardienst Martin Kippersluis 
Ouders v. Schagen-Hofland en Nicolientje 
Cor van Diepen 
Kees Al 
Nico Ootes, Annie Ootes-Braak 
Jaap en Carla de Vos 
Piet Heijne en overleden familieleden 
Gerhard Holtman 

Dinsdag 26 april   Torenerf   16.30 uur 
Woord en Gebed 
Voorganger: Willem van den Berg 
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Mei 

Zondag 1 mei   10.00 uur   All Ages 
3de zondag van Pasen 
 
Dienst onder leiding van een parochiaan 
Voorganger: Ton van Overbeek 

Ouders Willems-Martens 
Cas van  ’t Hoff 
Ouders Bentvelzen-Mijnen 
Netty Sjouw-Peters 
Zita Bentvelzen-Dopstra 

Zondag 8 mei   10.00 uur   All Ages 
4de zondag van Pasen 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor R. Casalod 

Noby Warbout-Willems 
Eutimio Fernandez Perez 
Toon Vermeulen 

Dinsdag 10 mei   Torenerf   16.30 uur 
Woord en Gebed 
Voorganger: Cees Beumer 

 

Zondag 15 mei   10.00 uur   Caeciliakoor  
5de zondag van Pasen 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor M. Bruijns 

Jaardienst Nico Ootes 
Annie Ootes-Braak 
Hans Beenen 
Herman Meijer 
Ouders de Leeuw-van Baarsen 
Bert de Leeuw 
Margaretha Leliveld 
Cees van Diepen 

Zondag 22 mei   10.00 uur   Caeciliakoor 
6de zondag van Pasen 
 
Eucharistieviering 
Voorganger: Kapelaan N. Kerssens 

Jaardienst Jo Hooijschuur-Koelemeijer 
Ouders Willems, ouders Martens 
Cas van ’t Hoff 
Gerard Heine 
Arnold Floore 
Overleden familieleden van Diepen 

Dinsdag 24 mei   Torenerf   16.30 uur 
Gebed en Tafel 
Voorganger: Trees Walta 

 

Donderdag 26 mei   10.00 uur   Caeciliakoor 
Hemelvaart van de Heer 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor R. Casalod 

Jaardienst Henny de Leeuw-Sombroek 
Piet Sombroek 
Gerhard Holtman  
Jaap en Carla de Vos 
Piet Heijne en overleden familieleden 

zondag 29 mei   10.00 uur   All Ages 
7de zondag van Pasen 
 
Dienst onder leiding van een parochiaan 

Ouders v. Schagen-Hofland en Nicolientje 
Ouders Klos-Nielen en Agnes 

 
 

Collectemandje 

Steun de Maria Magdalena met uw bijdragen 
NL68INGB000.19.75.365  
t.n.v. RK kerkbestuur. 
 

Intenties 

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

 Ellie Hoek-Nooij 
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Een vriend die je riep 

 

Achter die steen 

is dood verborgen 

goed verstopt 

geen kans op morgen 

zorgvuldig gewikkeld 

in linnen. 

 

Achter die steen 

ligt een vraag 

in diepe duisternis 

die het licht 

niet kan verdragen. 

Jezus huilde 

haal die steen 

maar weg 

laten we 

uit de doeken doen 

de grootheid van God. 

 

Een vriend die sliep 

mocht daar ontwaken. 

Zo is de dood geen lot 

slechts een masker. 

Dus kom maar 

naar buiten. 

gooi het af. 

 

Blijf bij de dood 

niet staan 

maar denk straks 

met Pasen 

aan die vriend 

die je riep 

dan kan jij ook 

zijn lijden aan. 
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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. Ineke Korver-Woestenburg 
Wezenland 217,  6424982 
 

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,  06-14280934 
 

Kookgroep ’t Klepeltje: 
mw. Leny Wagenaar 
Mariastraat 26,  6703469 
 

Barbara uitvaartvereniging:  
Secr. mw. Ingrid de Haas-Thoma 
Kees Jongensstraat 19, Tel: 6424569 
 
 
 
 

 
 
 
 

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


 

 

 

 

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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Plaats hier uw advertentie! 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

BEENDERS 
STUKADOORS 

EN GEVELISOLATIE B.V. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

St. Barbara Wormer 
Uitvaartvereniging 

Bel voor inlichtingen of overlijdensmeldingen:  
Corrie Schavemaker 075-642 4836 of 

Ingrid de Haas 075-642 4569 
 

Bij overlijden kunt u ook direct contact opnemen 
met: 

AssociatieUitvaartverzorging 0800-0375 of  
Bennis Uitvaart 075-767 6008 

 

Bankrekening: NL12Rabo 0374 9520 78 
 

 

 

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 

 


