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Wormerveer & Wormer Maria in lied en beeld 

  

Herhaalde aankondiging 

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 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 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  

 

 

Overdracht taak veiligheidscoördinator MM kerk 

 

Op 20 april heeft tijdens de koffie van de WOP-ploeg officieel de overdracht 

plaats gevonden van Jaap Butter naar Arno Korver. Dit werd symbolisch 

gedaan met het doorgeven van de kerksleutel. Jaap heeft sinds 2002 zijn taak 

als veiligheidscoördinator en brandwacht zeer consciëntieus uitgevoerd. Een 

taak waar wij als parochiaan niet direct aan denken bij het bezoek aan 

‘onze Kerk’. 

Gestart als brandwacht en veiligheidsman bij bijzondere vieringen groeide zijn 

taken pakket uit met EHBO, BHV,AED, cursus, onderhoud en inspectie, 
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blusmiddelen, zorg en toezicht camaliteitenplan bijzondere bijeenkomsten, 

rolstoelplaatsing en parkeren enz. Meestal op de achtergrond en onzichtbaar 

voor ons heeft hij gezorgd voor het up-to-date houden van onderhoud en 

keuring van veiligheidsmiddelen, documentatie en registratie. Echter, de 

gevorderde leeftijd van Jaap is een rol gaan spelen bij de uitvoering. Voor 

de opvolging is Arno Korver bereid gevonden deze taak over te nemen. Vanaf 

begin dit jaar neemt hij geleidelijk die taak over.  

 

Beste Jaap, 

Voor jouw deskundigheid, motivatie en zorg voor een veilig gebruik en 

onderhoud van kerk en middelen in de afgelopen tijd spreken wij onze grote 

waardering uit. Mede namens alle parochianen hartelijk dank voor je jarenlange 

inzet als veiligheidscoördinator/ brandwacht voor de Maria Magdalenakerk van 

Wormer. 

 

Het Parochie Team.  

 

 

 

Officiële overdracht functie 

veiligheidscoördinator MMkerk jJaap 

Butter en Arno Korver.  

 

 

Opbrengst collecte Thea Mom 

  

Tijdens de paasdiensten in de kerk hebben we voor Thea Mom 

gecollecteerd. De opbrengst van deze collectes zijn 410,05 euro. Dit zal weer 

goed besteed worden door Thea Mom. Hartelijk dank daarvoor. 

  

Oeps, mocht u vergeten zijn te doneren dat kan alsnog op rekeningnr. 

NL20INGB0696238209 t.n.v. De Noodpot Gambia 



 

  

Hartelijk dank Namens Thea Mom  

 

 

 

 

Onderhoud op hoog niveau door 

de WOP 

 

Het buitenwerk kan weer ter hand 

genomen worden! Nu de 

temperatuur stijgt, gaan we 

binnenkort weer verder met het 

onderhoud aan de galmplanken in 

de toren. Door de winter moesten we 

daar noodgedwongen 

halverwege mee stoppen. Een 

tochtige klus op hoog niveau dat 

weer gefikst wordt door onze 

vrijwilligers!  
 

 

Liturgieplanning 

De planning van de vieringen kunt u ook hier lezen. 

 

Zondag 15 mei 10.00 uur 

Viering met Caeciliakoor 

Voorganger Pastor Matthé Bruijns 

 

Zondag 22 mei 10.00 uur 

Eucharistieviering met Caeciliakoor 

Voorganger Kapelaan Nico Kerssens 

 

Dinsdag 24 mei 16.30 uur Torenerf 
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Woord en gebedsviering met Mevr. Trees Walta 

 

Donderdag 26 mei 10.00 uur Hemelvaart van de Heer 

Viering met Caeciliakoor 

Voorganger Pastor Ria Casalod 

 

   

 

  

 

 

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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