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Van het Parochieteam  

En dan is zomaar weer een heel parochiejaar voorbij en is het tijd voor de 

zomervakantie. 

Het was een roerig jaar waarin weer veel van de flexibiliteit van iedereen is 

gevraagd. 

Maar, we hebben ons er goed doorheen geslagen en dus is het tijd voor wat 

rust. 

 

Op 3 juli is de slotviering van dit jaar, waarbij pastor Bruijns zal voorgaan en All 

Ages zal zingen. 

Daarna beginnen de zomervieringen met het zomerkoor. Hierbij vragen wij de 

leden van de diverse koren om hun muzikale bijdrage te leveren op de 

koorzolder. Er zullen wat eenvoudigere liedjes worden gezongen zodat 

iedereen kan meedoen. 

En dan op 11 september is het tijd voor de STARTVIERING. Uiteraard heeft 



 

iedereen er na een zomer van bezinning, nieuwe ervaringen opdoen, gewoon 

rustiger aandoen of misschien wel doorgaan op de oude vertrouwde voet, weer 

zin in. Een extra feestelijk tintje ligt in het feit dat All Ages op deze dag haar 50-

jarig jubileum viert. Oké, eigenlijk het 52-jarig jubileum, maar door de 

coronaperikelen kon het niet eerder gevierd worden. Uiteraard zullen ook de 

andere koren de viering opluisteren en maken we er samen met u een feestelijk 

samenzijn van. 

Maar nu is het dus eerst bijna tijd voor de zomervakantie. Wij wensen iedereen 

een fijne en zonnige tijd toe, of u nu weggaat of lekker in ons mooie Wormer 

blijft. 

En laten we er allemaal om denken om te blijven omzien naar elkaar, juist in 

een periode dat we met minder mensen in ons dorp zijn. We zijn er samen voor 

elkaar. 

Hartelijke groet, 

Het Parochieteam  

 

  

 

Update Coronamaatregelen 

Met ingang van vrijdag 17 juni 2022 

 

De Rooms-Katholieke bisschoppen hebben besloten om enkele maatregelen 

die in verband met corona nog voor de vieringen van de liturgie golden voor dit 

moment, met ingang van 17 juni, te schrappen. 

Het betreft de regels voor de uitreiking van de communie, voor de vredeswens 

en het van hand tot hand doorgeven van de collecteschaal. Laatstgenoemde 

vorm van collecteren is dus weer mogelijk. Inmiddels is de manier van vrede 

wensen die in coronatijd gangbaar is geworden, door een lichte buiging naar 

elkaar te maken, bij menigeen vertrouwd en dierbaar geworden. De 

bisschoppen kunnen zich goed voorstellen dat deze ingetogen wijze van het 

geven van de vredeswens gehandhaafd blijft. 

 

Blijf basisadviezen in achtnemen  



 

De bisschoppen vragen om de algemene basisadviezen tegen corona in acht 

te blijven nemen. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, 

thuisblijven bij klachten, zorgen voor voldoende frisse lucht, enzovoort. 

Mochten de komende tijd extra maatregelen tegen corona nodig blijken te zijn, 

dan zullen de bisschoppen de parochies hierover informeren. 

 

Houd rekening met elkaar 

“Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die nog steeds graag afstand 

willen houden, geen hand willen geven en/of een mondkapje dragen, 

bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar 

ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren”, aldus 

de bisschoppen. Zij nodigen alle gelovigen van harte uit om naar de wekelijkse 

zondagsvieringen te komen en zo samen het geloof te vieren en met elkaar te 

delen.   

 

 

Liturgieplanning 

De planning van de vieringen kunt u ook hier lezen.  

Zondag 3 juli 10.00 uur Slotviering 

Woord en communieviering met koor All Ages 

Voorganger pastor Matthé Bruins 

Zondag 10 juli 10.00 uur 

Viering met zomerkoor organist Piet van der Laan 

Voorganger dhr. Paul Kramer 

Dinsdag 12 juli 16.30 uur 

Woord en gebedsviering in Torenerf 

Voorganger dhr. Klaas Booij 

Zondag 17 juli 10.00 uur 

Viering met zomerkoor pianist Serge Makarchev 

Voorganger pastor Kiki Kint 

https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=b88b780bfb&e=63bdbef62f


 

Zondag 24 juli 10.00 uur 

Eucharistieviering met zomerkoor organist Piet van der Laan 

Voorganger kapelaan Nico Kerssens 

Dinsdag 26 juli 16.30 uur 

Woord en gebedsviering in Torenerf 

Voorganger dhr. Willem van den Berg 

 

 

   

 

  

 

 

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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