P.M.
(Parochiële mededelingen)

Maria Magdalena Parochie
Wormer

11 september om 10.00 uur Startviering

13 juli – 7 september 2022

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

PAROCHIETEAM
Voorzitter:
Wnd-voorzitter:
Penningmeester:

Secretariaat:

mw. Peggy Alting Siberg,
Haremakers 24,  6425977
mw. Ellen Meijer,
Hollander 34,  6421388
dhr. Cor Bijvoet,
Oosteinde 11,  6423130/
06-14443154
vacature

PASTORAATSGROEP
Pastor:
Kerkopbouw + gemeenschapsvorming:
Katechese:
Diakonie:
Liturgie:

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

Lid:
Lid:

dhr. Martin van Druten,
Talingstraat 17, 6423269
mw. Annelies Mol-Rozemeijer,
 6427555

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

dhr. Matthé Bruijns, petrusvis@planet.nl, 6281208
mw. Ellie Hoek-Nooij, Haanstraat 32,  6423046
dhr. Frans Hofstra, IJsvogelstraat 14,  06-18948746
vacature
vacature

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezorging PM:
Kopij PM:
Misintenties vermelden PM:

mw. Ans Zwemmer-Wolkers, Lisweg 305, 1511 XP Oostzaan,  6841874
mw. Jolanda Boon-Sombroek,  6425194/dhr. Hans van Rooijen,  6424047
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 7 september 2022 – 19 oktober 2022 uiterlijk 28 augustus 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.
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PASTORAAL VOORWOORD

Met Jacob de zomer in
Ook in ons land zijn plaatsen met een Jacobuskerk, zoals Den Haag en dichterbij:
Haarlemmerliede. Maar de apostel met
deze naam wordt vooral vereerd in Spanje,
in Santiago de Compostella. Want zijn relieken, of althans een deel daarvan, worden
daar bewaard. Je kunt ze zelfs knuffelen
want de reliekhouder is een groot Jacobsbeeld bovenaan een trap waarvan de traditie wil dat je hem even een ‘hug’, dus omhelzing geeft.
De weg erheen, Camino de Santiago, is
een route die vroeger en nu veel mensen
gaan. Ze dragen aan hun rugtas of stok de
Sint Jacobsschelp. De schelp is ook te zien
op de wegwijzers die de wandelaars of fietsers van de Camino volgen. Ik heb grote
bewondering voor deze reizigers want ik
vind het topsport.
Vanwaar die schelp? Het zwaard van koning Herodes maakte in 44 n. Chr. een eind
aan het aardse leven van Sint Jacob. Dit
staat in het twaalfde hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen beschreven. Het lichaam van de martelaar
werd volgens een andere overlevering daarna per schip van Jeruzalem naar Spanje gebracht. Het
ging verloren in de zee tijdens ruw
weer maar op het strand van Galicië spoelde het aan geheel bedekt met deze witte schelpen.
Pelgrims ontdekten dat zo’n
schelp onderweg bij het eten of drinken
goede dienst kan doen.
Bekend is dat op de grote feesten nog
steeds een giga wierookvat door het transept van de kathedraal van Santiago
zwaait. Natuurlijk ter ere van Jacobus maar
tegenwoordig weten we dat dit vroeger nog
een andere reden had: de wierook verdreef
kwalijke geuren want je kunt je voorstellen
dat de bedevaartganger na weken of maanden door buffelen, niet lekker fris gewassen
was voordat hij de kerk binnenkwam, zoals
wij nu op z’n zondags. Maar… hij had z’n
doel bereikt!
Niet alleen de aankomst op het grote plein

bij de kerkpoort, ook de tocht is z’n geheel
is een ervaring die de caminogangers een
leven lang bijblijft. Evenals de gastvrijheid
onderweg in de refuges. Herkenbaar aan je
schelp, kun je daar aankloppen en vindt
een open deur.
Met welke speciale intentie gingen en gaan
mensen op pad? Iets waarom zij God op
voorspraak van de H. Jacobus wilden vragen? Een gunst die ze wilden afsmeken?
Jezus zegt immers: klop, en de deur zal
worden opengedaan. Of uit boetedoening,
om een penitentie te volbrengen, dat gebeurde ook nogal eens, vooral natuurlijk als
iemand ergens veel spijt van had. Zelfs als
God de zonde in het sacrament van de
biecht reeds lang vergeven had bleven
mensen er een tijd later nog wel eens mee
tobben. Ze vonden dan dat ze iets groots
moesten doen, zoals een verre pelgrimage
ondernemen, om te laten zien dat hun berouw welgemeend was.
Die apostel Jacobus had dit allemaal eens
van tevoren moeten weten! Op
het moment dat hij, samen met
zijn broer Johannes, ook een
zoon van Zebedeüs, door Jezus
uit hun boot geroepen werd tot
een totaal nieuwe taak in hun leven, ging hij gewoon mee. Ongevraagd kwam de Heer voorbij en
ze trokken met hun Leermeester
door het H. Land. En de Heer
leerde hun in drie jaar tijd vele lessen. Misschien is een les die Jacobus u en mij wil
leren om ook tot Jezus te durven zeggen:
Heer ik wil niet ‘iets’; ik wil alleen maar U.
Mijn hoogste Goed. Geef Mij Uw Heilige
Geest. Dan zal ik wandelen in geluk. Dan
ben ik rijk genoeg, en vraag verder niets
behalve dat ik elke dag een vervolg mag
geven aan de levensroute die mij dichter bij
U brengt. Dit alles, vanuit de mentaliteit van
de vroegere en huidige pelgrims.
De feestdag van de H. Jacobus de Meerdere is 25 juli.
deken Floris Bunschoten
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R.K. PAROCHIEVERBAND ZAANSTREEK
H. Bonifatius - H. Jozef - H. Maria Magdalena (Zd) - H. Maria Magdalena (W)
H.H. Martelaren van Gorcum - H. Odulphus - H. Petrus

Contactadres: Dorpsstraat 570 1566 BA Assendelft
Email: kerkbestuur.pvz@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uit de bestuursvergadering van 17 mei 2022
W EBSITE

F INANCIË N

Er wordt door web redacteur diaken Jeroen
hard gewerkt aan de testversie van de
nieuwe website. Vertegenwoordigers van
de parochies zijn gevraagd er ook naar te
kijken en commentaar te geven. Waar mogelijk worden aangegeven aanpassingen
uitgevoerd.

De verwerking van de jaarrekeningen van
de parochies en afronding daarvan is nabij.
De penningmeester doet verslag over de
bespreking van de Regionale Centrale Financiering (RCF) over 2022. Deze RCF betreft de verdeling van de pastorale kosten
over de regioparochies. Een overleg van de
penningmeester met de lokale kassiers zal
worden gepland.
De verhuur van de pastorie van ’t Kalf is in
behandeling, een positief besluit van het
bisdom wordt binnenkort verwacht.

V ERKOOP

KERKGEBOUWEN

Er valt niet veel te melden, het is wachten
op de gemeente Zaanstad m.b.t. de ontwikkelingen van de omgeving van de Jozefkerk. Ook voor de voormalige Pax Christiekapel aan de Pinasstraat bij basisschool
Het Kompas loopt nog een procedure bij de
gemeente. De gemeente Zaanstad is voornemens de school te slopen en een nieuwe
school te realiseren, wat de procedure vertraagd.

B IJEENKOMST

MET

P AROCHIETE AMS

Een bijeenkomst van het bestuur met de
parochieteams van alle parochies van onze
regio werd gepland op 21 juni, het is helaas
niet gelukt dit te organiseren.
Namens het bestuur,
Marga Breed
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EEN

WERKJAAR

IS

VOORBIJ

Even omkijken
Deze foto van

Een werkjaar is voorbij. Het tweede dat in
het teken stond van corona. Verlangen en
Hoop is het jaarthema dat we met ons meegedragen hebben. Zorgvuldig zijn we ook
dit jaar weer omgegaan met elkaar en hebben maatregelen genomen om elkaar zo
goed mogelijk te beschermen. Er was een
avondklok, met Kerstmis was er ’s avonds
weer geen Kerstnachtviering en we hebben
weer een tijd lang niet kunnen zingen. Het
bizarre was dat op het aangekondigde
einde van de pandemie, zo rond Pasen, velen het virus opliepen. Vele mensen worstelen met de gevolgen van covid. Ze merken het nog steeds in hun lichaam. Schrijnend zijn de verhalen van hen die terwijl ze
in de ‘frontlinie’ stonden in de zorg, achter
de kassa, voor de klas en op zo veel andere
plaatsen en waarvoor geapplaud isseerd is,
nu financieel in de zorgen zitten omdat ze
afgekeurd zijn.
Ook geestelijk hebben deze jaren hun sporen nagelaten. Vele mensen, jongeren en
ouderen, kortom iedereen, hebben het gevoel dat ze een deel van hun leven hebben
gemist. Niet omdat ze niet op vakantie konden, maar dat ze mensen hebben gemist.
Want we zijn ten diepste toch sociale wezens en dan blijkt dat de gym club, de
sportschool, de bibliotheek, de klaverjas- of
bridgeclub, de kerk, zelf boodschappen
doen ontzettend belangrijk is voor ons welbevinden. Iemand zei: ‘ik ben blij dat ik
weer naar de kerk kan, ook op afstand, dan
zie ik ten minste weer eens echte mensen
om mij heen’.
Terwijl we hopen dat dit alles geschiedenis
is, klinken er weer waarschuwende geluiden over een terugkomen van het virus in
een andere gedaante. We zijn hier nog niet
van verlost hoe zeer we het ook willen.
Ik zie de gevolgen ook terug in het toch wel
verminderde kerkbezoek. Een aantal mensen hebben een andere invulling van de
zondagmorgen gevonden. Niet dat ze massaal de bossen intrekken, maar de televisie
en de livestream hebben hun plaats in de
religieuze zingeving gevonden. En je kunt
het doen op een moment dat het je zelf uitkomt.
Activiteiten hebben we in de afgelopen
maanden weer kunnen opstarten. In ieder
geval is het heel fijn dat we weer kunnen

zingen, want ook dat blijkt een belangrijk
onderdeel te zijn van ons gelovig samenkomen, zowel voor de koren als voor de kerkgangers. Zingen maakt verbinding met elkaar en met de Eeuwige.
Verlangen en Hoop bleek twee jaar lang
een houvast geweest te zijn als jaarthema.
Er komt een nieuw jaarthema dat voortgaat
in dezelfde lijn: ‘Blijf vertrouwen’. Dat is
een woord dat regelmatig uit de mond van
Jezus klinkt. ‘Je geloof heeft je gered. Blijf
vertrouwen. Houd moed’. Die woorden zullen we ook in het komende jaar nodig hebben, want er is en blijft genoeg zorg op
deze wereld veraf en dichterbij. De basis is
vertrouwen in God die onze namen heeft
geschreven in de palm van zijn hand, die
niet laat varen het werk van zijn handen.
Die ons mensen niet loslaat.
Maar eerst wordt het vakantie, een tijd waar
mensen naar uitzien, een tijd waar mensen
ook tegen op zien. Veel verenigingen en
clubjes gaan in de zomerstand, familie en
vrienden gaan op vakantie, en jij blijft thuis:
een saaie en stille periode voor velen. Een
moeilijke tijd ook wanneer er lieve mensen
uit je leven zijn weggevallen en alles anders is geworden. Niet alleen in het afgelopen jaar, maar ook langer geleden, juist
dan kan het gemis zo veel sterker worden.
Dank aan alle parochianen die op welke
wijze dan ook ons kerk-zijn hebben gedragen. Waar we steeds op hebben kunnen rekenen, ook onder moeilijke en steeds wisselende omstandigheden.
Dank aan alle mensen die ook hun financiele steun hebben gegeven om kerk te kunnen zijn. We zijn daar rijk mee.
Een goede zomertijd toegewenst en u weet
de kerk gaat niet op vakantie.
Zij is iedere week open. Welkom.
Matthé Bruijns,
pastor
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INGEKOMEN

Wat maakt ons één?
Bij meester Vendel op de lagere school in
Assendelft zongen wij enthousiast:
In naam van Oranje, doe open de poort, de
watergeus ligt aan de wal…
Het vaderlandse lied zingt over de inname
van de vestingstad Den Briel op 1 april
1572. Thuis werd mij verteld dat na die inname op 9 juli van dat jaar 19 priesters en
broeders even buiten die stad op een gruwelijke manier door die geuzen werden vermoord. Vanaf dat moment zong ik het lied
nooit meer mee, want je gaat toch niet vrolijk zingen over de moord op je katholieke
geloofsgenoten?
Maar waarom werden die mannen precies
450 jaar geleden vermoord? Zij wilden hun
geloof in de werkelijke aanwezigheid van
Jezus Christus onder de gedaante van
brood en wijn in de eucharistie niet opgeven. Ook hielden zij vast aan de paus als
leider van de rooms-katholieke kerk. Naast
deze slachtoffers van de burgeroorlog in
die dagen werden ook elders kerkmensen
vermoord, bijvoorbeeld afkomstig uit Alkmaar. De martelaren van Gorcum werden
in de negentiende eeuw heilig verklaard.
Die van Alkmaar moeten het doen met een
gedenkplaat in een van de kerken daar.
Waren het alleen katholieken die in die roerige zestiende eeuw om hun geloof werden
vermoord? Helaas niet. Ook onder de
doopsgezinden vonden velen de marteldood. Tussen 1549 en 1597 werden maar
liefst 2500 mannen en vrouwen door verbranding of verdrinking omgebracht. Vooral
in de zuidelijke Nederlanden. Ook Zaankanters werden slachtoffer. Door wie?
Vooral door katholieke gezagsdragers.
Waarom? Omdat ook zij vasthielden aan
hun heel andere, eigen visie op de eucharistie/het avondmaal.
Helaas worden elders, in Afrika en Azië,
christenen tot op de dag van vandaag vanwege hun geloof vermoord. In onze tijd,
hier in onze landen zou de moord op gelovigen van welke richting dan ook onmogelijk zijn.
Wij zijn er gelukkig allang achter dat het geloof van protestanten en katholieken in de

tegenwoordigheid van Jezus onder de gedaante van brood en wijn tijdens de eucharistie en het avondmaal veel meer met elkaar overeenkomt dan in ieder geval toen
werd gedacht. Wie bijvoorbeeld kennisneemt van wat de protestantse hervormer
Johannes Calvijn op indrukwekkende wijze
daarover heeft geschreven ontdekt grote
overeenkomsten met wat enkele eeuwen
daarvoor de grote katholieke theoloog Thomas van Aquino schreef. Ik ken verschillende artikelen met als titel: ‘Thomas en
Calvijn samen aan tafel.’ Hun volgelingen –
protestanten en katholieken – zouden van
deze voormannen veel kunnen leren! Zijn
wij wel hun trouwe volgelingen?
Het martelaarschap van de mannen van
Gorcum blijft echter betekenis houden als
wij – katholieken en protestanten – gaan inzien dat eucharistie - of avondmaalvieren
ons boven alles richt op Jezus en ons oproept tot een vrijmakende navolging van
Hem. Daarom zingt een lied dat ik eens
schreef over de martelaren van Gorcum:
Standvastig hun geloof in Jezus, die als
brood en wijn voor ons zijn leven geeft tot
in de dood. Wat vragen zij? Volg Jezus in
zijn woord en daad. Hij maakt je vrij!
De samenwerking tussen de christelijke
kerken groeit nog altijd op tal van terreinen.
Hoe kunnen wij die bevorderen? Niet door
te blijven hangen bij al te ingewikkelde,
vaak door de geschiedenis gekleurde tegenstellingen. Wel door het er met elkaar
over te hebben, maar bovenal door gezamenlijk te ijveren voor recht en vrede omwille van een leefbare wereld voor iedereen! Is dat niet wat God van ons vraagt?
Daarom zingt het lied ten slotte:
Goddank zijn wij bevrijd van meer dan
vreemde macht,
de grenzen van een kerk zijn minder dan
gedacht.
Wat maakt ons één?
Gods weg naar recht en vrede voor elkaar
alleen!
Ko Schuurmans,
pastor
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RESULTATEN

VAN

ONDERZOEK

Zij heeft een verhaal
Daags voor Hemelvaart ontving bisschop
Gerard de Korte van Den Bosch de resultaten van het onderzoek 'Zij heeft een verhaal’ onder 2.238 katholieke vrouwen, die
pleiten voor een meer zichtbare en inclusievere kerk.

Opvallend is onder meer dat vrouwen stukken blijer zijn met hun vrouw-zijn in de samenleving dan in de kerk. Niettemin geven
verreweg de meeste vrouwen aan dat ze
ook vreugde in de kerk ervaren, met name
als onderdeel van de geloofsgemeenschap,
in de liturgie, in de godsontmoeting. Ook
worden de wereldkerk en paus Franciscus
vaak genoemd.
Maar liefs 96% van de katholieke vrouwen
wil verbeteringen in de kerk. Vooral wordt
genoemd: een volwaardiger plaats van
vrouwen in de kerk, grotere zichtbaarheid
en meer inspraak van vrouwen en geloofsverdieping. De adviezen aan de bisschoppensynode, die in oktober 2023 het synodaal proces zal afsluiten, zijn dan ook:
neem vrouwen serieuzer, benut hun talenten in alle geledingen van de kerk; wees bij
de tijd en in de samenleving en durf te vernieuwen; luister en wees aanwezig bij de
pijn van vrouwen in kerk en samenleving.
Bovenal pleiten de katholieke vrouwen voor
meer gelijkwaardigheid. Heel voorzichtig
wordt geopperd ook het gesprek aan te
gaan over de diakenwijding van vrouwen en
‘de vernieuwing van het priesterambt voor
de kerk van morgen’.
Uitgebreide informatie over het rapport, en
de stream van de presentatie is te vinden
via https://www.unkv.online/synode

De presentatie vond plaats in Den Bosch
via een livestream door Holkje van der
Veer, dominicanes. Zij is lid van de projectgroep ‘Zij heeft een verhaal’, opgericht als
bijdrage aan het synodaal proces, dat paus
Franciscus heeft opgezet om het gezam enlijke gesprek over de kerk aan te vuren.
Het onderzoek is gedaan op basis van een
enquête door het Netwerk Katholieke Vrouwen, die door 2.238 rooms-katholieke vrouwen is ingevuld.
Bisschop De Korte nam de resultaten in
ontvangst omdat hij in de Bisschoppenconferentie verantwoordelijk is voor kerk en samenleving en vrouw en kerk.
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EERSTE

COMMUNIE

Voorbereiding
We hebben er een paar jaar op moeten
wachten, maar in mei zijn we toch begonnen met de voorbereiding op de Eerste
Communie.
Een wat compactere voorbereiding dan anders om toch voor de grote vakantie de viering te kunnen houden.
In deze weken hebben we een aantal Bijbelse verhalen gelezen en besproken.
Het verhaal van de Schepping, de ark van
Noach, die groot is nagebouwd. De doop
van Jezus hebben we gelezen en we hebben gekeken naar onze eigen doop. Het
verhaal van de vrienden van Jezus, roeping
van zijn leerlingen, Zacheüs in de boom,
dat er vergeving is en je een nieuw begin
mag maken. Het verhaal van vijf broden en
twee vissen en dat er overvloed was omdat
er gedeeld werd. Wat gebeurde er allemaal
nadat Jezus op een ezel Jeruzalem is binnengegaan in de Goede Week met het
Laatste Avondmaal. Hoe hij zichzelf aan
ons heeft gegeven in het brood van de eucharistie, als zijn testament om aan hem te
blijven denken en hoe Jezus zo onder ons
aanwezig wil blijven. Jezus leerde zijn
vrienden bidden met de woorden van het

Onze Vader. En toen we toch bezig waren
dat gebed te leren hebben we ook het Wees
Gegroet erbij gedaan en zelf een gebed geschreven dat we uitgesproken hebben.
Daarbij hebben we ook een kaars aangestoken.
We hebben het kerkgebouw bekeken met
een speurtocht op zoek naar symbolen.
Kortom er is hard gewerkt!
Dit zijn de namen van de kinderen die hun
Eerste Communie hebben gedaan op zondag 26 juni 2022:
Daniël Bleeker, Angelo Bossa, Kick van de
Boogaard, Chiara van Cadsand, Alicia Dijkstra, Kiana Dijkstra, Alessia Eitute, Mateo
Eitutis,, Isabella Errichiello, Thije Folkers,
Linn Jansen, Hidde Neeft, Emma Neeft,
Emma Rijs en Edese Yamuremye
En zij wonen in Assendelft, Krommenie,
Krommeniedijk, Wormer, Wormerveer en
Westzaan. Van harte gefeliciteerd en we
hopen dat jullie Eerste Communie niet jullie
voorlopig laatste Communie is.
Matthé Bruijns

STICHTING PRESENT ZAANSTREEK

Present moet stoppen
Na 13 mooie jaren, waarin we mensen blij
gemaakt hebben met aandacht, een luisterend oor, een mooie laminaatvloer, een opgeruimde keuken of een opgeknapte tuin,
hebben we er per 1 juli 2022 een punt achter moeten zetten.
Onze menselijke, persoonlijke en praktische benadering is nodig voor de meest
kwetsbare mensen in onze samenleving.
Helaas wordt dit niet echt gezien en gedragen door de aan regels gebonden, vaste
structuren van de overheid. Naast dit
prachtige werk met, steeds weer, de fantastische inzet van vele vrijwilligers, was
het ieder jaar weer vechten voor het bestaan van Stichting Present Zaanstreek. Inmiddels voor velen een begrip geworden.
Trouwe sponsoren, waaronder de kerken,
hebben ons werk jarenlang gesteund, maar
dit bleek niet toereikend. Door gebrek aan

structurele financiële middelen konden we
onze coördinator niet meer betalen, terwijl
een betaalde kracht een voorwaarde is om
projecten goed te laten verlopen. Verder
speelden de bestuurlijke bezetting, de
steeds kwetsbaar wordende flexplo eg en
het vinden van nieuwe vrijwilligers, een
grote rol. Een stevig kernteam, een gezonde financiële basis en het gedragen
voelen door de gemeenschap, zijn cruciaal
om je staande te houden.
De gemeente Zaanstad heeft, naast eenmalige subsidies, gekozen voor een vaste
structuur waarin de Sociale Wijkteams en
Zaankanters voor Elkaar de hoofdrol spelen. Jammer dat de unieke rol van Present,
aanvullend op de bestaande structuren,
niet interessant genoeg werd gevonden om
te omarmen.
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VERVOLG

STICHTING PRESENT ZAANSTREEK

Gelukkig hebben we veel prachtige mensen
ontmoet en kunnen helpen door bruggen te
bouwen, verbindingen te leggen en samen
te werken waardoor de beweging die we op
gang hebben gebracht door zal gaan. Dit is
terug te zien bij andere organisaties in de
stad, die het ‘omzien naar elkaar’ goed begrijpen.
Met pijn in het hart is het besluit om te stoppen genomen, hoewel we weten dat juist
onze persoonlijke benadering, het echt

gezien en gehoord worden, zo gemist worden in onze maatschappij.
In juni hebben we de laatste projecten afgerond, zoals het Sociaal Tuinieren op vrijdag 17 juni. Daarover stond een mooi verslag in het regiodeel van het Noord-Hollands Dagblad van 18 juni.
Namens het bestuur
van Stichting Present Zaanstreek,
Jeanette Pols- Kooi

VERHAAL

Om over te mijmeren
Een gezegde luidt: ‘Wie verre reizen maakt zal veel kunnen verhalen’.
Je hoeft niet ver weg te gaan om te kunnen reizen in gedachten.
In deze vakantietijd dit verhaal om te overwegen.
Matthé Bruijns
Een monnik overnachtte bij een welgestelde boer. Hij werd rijk onthaald, want in
die tijd was het een goede gewoonte om
reizigers te beschermen en onderdak te
verlenen.
De monnik bedankte de boer en merkte op
dat het fortuin de boer had toegelachen.
`Laat je niet misleiden door het uiterlijk,' zei
de boer. `Ook dit zal voorbijgaan.'
Jarenlang zwierf hij als bedelmonnik door
vele landen, nadenkend over deze woorden. Hij wist dat elke ontmoeting en elke
ervaring een les inhield. Daarvoor trok hij
immers door stad en land! Maar wat was de
les van deze boer? Wat zou zijn gulle gastheer met zijn woorden hebben bedoeld ?
Na enkele jaren kwam de monnik weer in
de buurt van het dorp. Hij besloot andermaal bij de rijke boer langs te gaan. Niet
vanwege het vorstelijke onthaal, want als
derwisj (bedelmonnik) kon hij evengoed
zonder weelde en luxe. Nee, hij voelde dat
de boer een wijs man was van wie hij veel
kon leren.
Maar de rijke boer was inmiddels een eenvoudige knecht. Een overstroming had zijn
huis en akkers verwoest en nu kwam hij

aan de kost in dienst van een andere boer.
De monnik betuigde zijn spijt dat het lot zijn
vriend zo slecht gezind was geweest, maar
de man wuifde het weg en zei: `Ook dit zal
voorbijgaan.' Vanwaar dit optimisme? Met
deze vraag zwierf de monnik verder. Jaren
later deed hij hetzelfde dorp weer aan. De
boer was weer een rijk man, want zijn kinderloze baas had hem alles nagelaten. Bij
het afscheid zei hij weer: `Ook dit zal voorbijgaan.' Na zijn pelgrimstocht naar Jeruzalem trok de monnik meteen naar het dorp
om zijn vriend op te zoeken. Helaas, de
man was overleden. Op zijn grafsteen
stond te lezen `Ook dit zal voorbijgaan'.
Hoe kon de dood voorbijgaan? Ook na zijn
dood bleef de man de monnik raadsels opgeven. Het antwoord kwam enkele jaren later, toen een vloedstroom het graf wegvaagde.
De monnik werd een beroemde abt. De koning vroeg hem een ring te maken die zijn
geluk zou relativeren en hem zou opbeuren
bij verdriet. De abt liet een ring vervaardigen met daarin de volgende woorden: ‘ook
dit zal voorbijgaan.'
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VOOR
Op deze kleurplaat is heel veel te zien. Net
zoals je in de vakantietijd meer ziet dan anders, óók als je thuis blijf! Kijk om je heen
en verwonder je over hoe God de wereld
gemaakt heeft!
Zie je op de plaat de regenboog? Dat is een
prachtig teken van een nieuw begin.
Zoek ook op de plaat naar de weg. De weg
van ons leven hier op aarde, die moeilijk
kan zijn maar ook: langs die weg zie je

JONG

EN

OUD

allerlei dingen die hoop geven!
Wat vind je van de prachtige bloemen: een
teken van vreugde die het leven ons geeft!
Nog veel meer staat er op de plaat, allemaal dingen waar we in mogen delen en
van genieten!
Je kunt deze kleurplaat in de zomerperiode
mooi inkleuren. Veel plezier daarmee!

Ga je ver weg op vakantie of blijf je lekker thuis: een fijne zomer!
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DE

VIERINGEN

HH. Martelaren
van Gorcum
Pinkstraat 14
Koog a/d Zaan
Za 16 juli

Zo 17 juli

Woord Communie
A. Dijkers
samenzang

Za 23 juli

Zo 24 juli

Eucharistie
G. Noom
Marbosko

Za 30 juli

Zo 31 juli

Woord Communie
A. Dijkers
Samenzang

Za 6 aug

Zo 7 aug

Woord Communie
T. Molenaar
Samenzang

Za 13 aug

Zo 14 aug

Woord Communie
A. Dijkers
Marbosko

Za 20 aug

Zo 21 aug

Woord Communie
M. Bruijns
samenzang

Za 27 aug

Zo 28 aug

Woord Communie
T. Molenaar
Marbosko

Za 3 sept

Zo 4 sept

Startviering
Woord Communie
M. Bruijns
Marbosko

Za 10 sept

Zo 11 sept

Woord Communie
K. Schuurmans
Marbosko

IN

REGIO ZAANSTREEK

St. Petrus
Snuiverstraat 2
Krommenie
Eucharistie
G. Noom
samenzang
Woord Communie
S. Baars
St. Caecilia
Eucharistie
G. Noom
samenzang
Woord Communie
T. Molenaar
Rotsvast
Woord Communie
S. Baars
Samenzang
Woord Communie
S. Baars
Inloopkoor
Woord Communie
T. Molenaar
Samenzang
Eucharistie
G. Noom
St. Caecilia
Eucharistie
G. Noom
Samenzang
Woord Communie
M. Bruijns
Rotsvast
Woord Communie
M. Bruijns
Samenzang
Woord Communie
T. Molenaar
St. Caecilia
Woord Communie
M. Bruijns Samenzang
Woord Communie
M. Bruijns
Rotsvast
Eucharistie
G. Noom
samenzang
Eucharistie
G. Noom
St. Caecilia

NOORD

H.M Magdalena
Dorpsstraat 353
Wormer

H. Jozef
Veldbloemenweg
2
Zaandam

DOP
Zomerkoor

Woord Communie
W. Waardijk
Gemengd koor

Eucharistie
N. Kerssens
Zomerkoor

Woord Communie
J. Hoekstra
Gemengd koor

Woord Communie
T. Molenaar
Zomerkoor

DOP
Gemengd koor

DOP
Zomerkoor

Woord Communie
W. Waardijk
Gemengd koor

Woord Communie
R. Casalod
Zomerkoor

Eucharistie
G. Noom
Gemengd koor

DOP
Zomerkoor

Woord Communie
J. Hoekstra
Gemengd koor

Woord Communie
R. Casalod
Zomerkoor

Woord Communie
J. Hoekstra
Gemengd koor

DOP
Koor All Ages

Woord Communie
W. Waardijk
Gemengd koor

Woord Communie
M. Bruijns
Samenzang
Woord Communie
S. Baars
Rotsvast

Startviering
Startviering
Woord Communie
Woord Communie
M. Bruijns
J. Hoekstra
Alle koren
Beide koren
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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PAROCHIETEAM

Slotviering 3 juli 2022
Beste parochianen,
Met deze slotviering kunnen we het jaarthema: Verlangen & Hoop afsluiten en hopelijk heeft het voor ons gestalte gekregen
in ons doen en laten en in onze vieringen.
Het was zeker geen gemakkelijk jaarthema
door de vele wisselende (corona) maatregelen waar we ons in de parochie ook aan
moesten houden. Verwarrend en vaak frustrerend om erachter te staan en door de interpretaties van individuen werd het voor
ons als parochieteam en diverse werkgroepen geen gemakkelijke taak om het eenieder naar de zin te maken. Vaak hoorden wij
de opmerking: “Nou, als het zó moet dan
stop ik er mee!” En dat hebben een aantal
vrijwilligers ook gedaan, heel jammer maar
ook begrijpelijk…
In onze vergaderingen en stukjes in PM en
Nieuwsbrief proberen we de kritiek altijd
positief te benaderen en begrip te hebben
voor een andere mening. Maar in de grote
lijn, hoe we met elkaar de leefregels hanteerbaar maken in deze toch nog rare tijd,
blijkt het nog altijd een grote opgave te zijn.
Behalve als we de “Kerk-wij-samen” gedachte blijven vasthouden en ernaar streven om het met elkaar en voor elkaar respectvol te houden. Want kritiek leveren op
elkaar is oh zo gemakkelijk maar het zet
helaas nog steeds geen zoden aan de dijk.
Hierover vond ik een prachtige inleiding in
het boek “De Fontein”, dat ik in mijn vakantie in handen kreeg van een collega coach
en die wil ik jullie graag vertellen opdat je
je misschien meer bewust wordt van hoe
verschillend gekeken en gedacht wordt
over handelingen en regels die wij om ons
heen zien gebeuren.
Een jongen van 9 jaar vraagt aan zijn vader: “Wat moet ik doen om gelukkig te
zijn?” Zijn vader zegt: “Kom, pak je rugzak
en de ezel. We gaan 4 dagen op reis.” Op
dag één zit de zoon met zijn rugzak op de
ezel. De vader loopt naast hen met de eigen rugzak op zijn rug. De mensen die hen
voorbij zien komen, zeggen tegen elkaar:
“Wat heeft die zoon een gebrek aan respect
voor zijn vader. Zo klein is hij niet meer en
hij gaat op de ezel zitten, terwijl zijn vader
de jongste niet meer is; belachelijk.” Op
dag twee zit de vader met rugzak op de ezel

en de zoon loopt er rustig naast. Wederom
wordt over hen gesproken. “Wat een ontaarde vader, hij vindt zijn comfort en gerief
belangrijker dan dat van zijn zoon. Bovendien is de vader nog niet zo oud en het
zoontje nog maar een klein ventje.” Op dag
drie gaan zowel de vader als de zoon met
bepakking op de ezel zitten. “Wat een egoisten en dierenbeulen! Hoe kunnen ze dat
doen? Dat zouden wij nooit doen.” Op dag
vier lopen zowel de vader als de zoon met
hun bagage naast de ezel. En weer praten
de mensen over hen: “Die twee snappen de
essentie van een ezel niet. Wat een stelletje idioten dat ze geen gebruik maken van
de ezel.” Bij thuiskomst vraagt de vader
aan zijn zoon: “Heb je antwoord op je vraag
gekregen?” De zoon knikt.
Tja, iedereen heeft immers wel ergens een
mening over, net zoals jij en ik dat hebben.
De vele talkshows zijn daar ook een mooi
voorbeeld van. Soms is dat zonder dat we
alle achtergronden kennen of überhaupt de
totale situatie begrijpen. In zo’n oordeel
wijs je anderen af en voel je je soms beter
dan die ander. En hiervoor moeten wij waken…. Laten we teruggaan naar de essentie van ons bestaan als mooie parochiegemeenschap Maria Magdalena, nog steeds
iets waar we potverdrie TROTS op kunnen
zijn: met onze grote groep vrijwilligers
draaien we deze “kerk-wij-samen” naar behoren en tevredenheid en als we daarbij
nog af en toe denken aan het verhaal van
de vader met zijn zoon en die ezel, dan kan
iedereen gelukkig zijn en blijven en het
mooie vrijwilligerswerk ook volhouden.
Dank aan jullie allemaal voor jullie energie
en vele uren bezig zijn, het afgelopen parochiejaar, voor deze kerk en onze parochiegemeenschap. Nu is er tijd voor wat
rust, bezinning en misschien nieuwe ervaringen opdoen. Namens het parochieteam
wensen wij iedereen een fijne en zonnige
tijd toe, in Wormer of buiten ons dorp, op
vakantie of lekker thuis. De vieringen gaan
gewoon door en het zomerkoor zorgt ervoor
dat er ook muzikale omlijsting is. Een
mooie zomer toegewenst en God gaat met
u mee…
Peggy Alting Siberg,
voorzitter Parochieteam

PM 49 e jaargang no. 4: 13 juli – 7 s ept. 2022

11

ALL AGES

Eindelijk Feest! En…met een gouden randje!
Twee jaar uitstel, maar nu gaat
het er hopelijk echt van komen: ons koor All Ages viert
het 50-jarig bestaan, hoewel dat inmiddels al 52
jaar is.
Dit willen we graag doen
op zondag 11 september
a.s. We laten ons horen, tezamen met de andere koren, tijdens de altijd feestelijke startviering. Daarna zullen we trakteren op iets lekkers bij de

koffie, want een goede jarige zorgt daar natuurlijk voor.
Uiteindelijk zullen we met ons koor elders
de dag feestelijk doorbrengen.
We hopen u allemaal te ontmoeten op
zondag 11 september.
Graag tot dan!
Namens All Ages,
Marion van der Berg.

KBO WORMERLAND

Nieuws
Beste mensen,
Wat hebben we een mooi reisje naar Friesland gemaakt als afsluiting van ons KBO jaar. Samen met 44 mensen weer eens weg
na 2 jaar.
We reden over de Afsluitdijk richting onze
noordelijke provincie. We konden zien hoe
daar hard gewerkt werd aan de verhoging
van de dijk. Een gigantische klus.
We reden dwars door het gezellige centrum
en konden genieten van het mooie gemeentehuis.
We genoten van een heerlijke kop koffie
met lekkere taart. Daarna op naar Hindelopen. En we moesten daar ook echt een
stukje lopen en zo kregen we een goede indruk van het stadje. We bezochten het
Schaatsmuseum waar ons een speurtocht
wachtte. Er werd druk gezocht om op alle
vragen een antwoord te vinden. En ondertussen zagen we een hele schaatshistorie.
Bij de Friese lunch werd de speurtocht beloond met Friese lekkernijen. Niet voor de
winnaar; iedereen had al elkaar geholpen

bij de antwoorden. Maar onder sommige
lunchbordjes waren lootjes gelegd. Een
leuke verrassing.
Daarna een rondtoer met een gids, die ons
veel en met humor vertelde over de omgeving. Het was een heel geslaagde dag.
Intussen is er weer veel werk verzet om een
nieuw jaarprogramma samen te stellen. In
augustus krijgt u dit programma van Ben bij
het magazine.
Als u eens wilt ervaren of u het leuk vindt
om onze middagen te bezoeken, (4 de
woensdagmiddag van de maand, van september t/m april), dan bent u van harte welkom. Voor € 30,00 per jaar bezorgen we u
een aantal gezellige middagen.
Mocht u gehaald willen worden, belt u dan
uiterlijk op dinsdagmorgen voor de bijeenkomst naar Ria Hooft, 075 6423377, dan
kan zij het vervoer regelen.
Met vriendelijk groet,
Ben, Ria, Gea en Trees
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KERKENPAD 2022

Naar Zuid-West Friesland
We treden dit jaar in de voetsporen van Titus Brandsma en Odulphus.
Titus Brandsma werd geboren in een buurtschap bij Bolsward.
We gaan naar de stad waar hij naar school
en naar de kerk ging. In de Franciscuskerk
worden we ontvangen en krijgen we koffie/thee met wat lekkers.
In de kerk bezoeken we de Titus Brandsma
kapel en horen enige teksten van hem.
Daarna is een ieder vrij om Bolsward te verkennen.
Het museum De Tiid op 200 meter van de
kerk is een aanrader met aandacht voor de
historie van Bolsward en Titus.
De afgebrande Broerekerk met zijn glazen
dak of de Martinikerk met zijn beroemde
koorbanken liggen ook op loopafstand.
We komen terug in de ontmoetingsruimte
van de Franciscuskerk voor de zelf meegebrachte lunch, waarbij koffie en thee wordt
verzorgd.
Aan het begin van de middag stappen we
weer in de bus richting een andere Elfstedenstad Stavoren. We horen daar natuurlijk
over het vrouwtje van...
Via de oude Zeedijk en de bijzondere Rode
Clif komen we aan in Bakhuizen waar de
gedachtenis aan Odulphus levend wordt
gehouden. Daar zullen we ook gaan vieren.
We stappen in de bus die ons naar Wieringerwerf brengt voor een warm en koud buffet bij een bekende hotelketen waarna we
rond 21.00 uur weer in de Zaanstreek terugkeren.
We maken driemaal deze reis met de volgende opstap plaatsen:
Dinsdag 23 augustus: 8.15 uur Krommenie
en 8.30 uur Wormer.
Donderdag 1 september: Krommenie –
Koog – Jozefkerk.
Donderdag 8 september: Krommenie – Assendelft.

Iedere deelnemer krijgt een schriftelijke bevestiging van de aanmelding met daarop
aangegeven de wijze van betalen.
We hopen er weer een ‘ouderwetse’ dag
van te kunnen te maken.
Wij hebben er lang naar uitgezien.

Alles is helaas duurder geworden. Ondanks
een grote sponsor vragen wij een bijdrage
in de onkosten van € 70,00.
Aanmelding door te mailen naar:
zaanskerkenpad@ziggo.nl

U krijgt een bevestiging van uw aanmelding
en de wijze van betalen.

Ko Schuurmans en Matthé Bruijns

De bus doet op dinsdag 23 augustus Wormer aan.
U kunt als deze dag niet uitkomt ook mee
op 1 of 8 september dan is de opstapplaats
Petruskerk Krommenie.
Geef dit wel duidelijk aan.
Naam : … ………………………………………

gaat mee op dinsdag 23 augustus

Stuur een email naar
zaanskerkenpad@ziggo.nl
of dit briefje naar:
Kerkenpad, Snuiverstraat 2
1561 HD Krommenie
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WOENSDAGOCHTENDPLOEG (WOP)

Onderhoud kerk
Onder ideale weersomstandigheden zijn wij
alweer bezig met het onderhoud van de
kerk en omliggende terreinen. Het kozijn en
de deur van de drukkerij is voorzien van
een nieuwe verflaag en is het aanzien weer
waard. De omliggende terreinen vragen
wekelijks onderhoud met een kleiner wordende buitenploeg, dus extra inzet voor iedereen. Het gras op het parkeerterrein
moet wekelijks gekortwiekt worden voordat
de varkensruggen overwoekerd worden en
niet meer zichtbaar voor de automobilisten.
Het kerkhof vraagt in deze zomerperiode
ook wekelijks onderhoud. Het ziet er weer
keurig uit en is een aanrader om te bezoeken! De werkzaamheden aan de galmplanken in de toren zijn ook weer gestart. Na

het demonteren moeten ze twee keer geschilderd worden om bestand te zijn tegen
de verschillende weersinvloeden, minimaal
vijf jaar. Het monteren vergt ook weer enig
kunst- en vliegwerk gezien de beperkte
werkruimte in de toren. De laatste klus in
de toren is de vloer voorzien van een waterdichte deklaag om lekkage in de onderliggende ruimtes te voorkomen. Genoeg
werk dus voor onze vrijwilligers (zowel binnen als buiten). Het kopje koffie of thee om
tien uur smaakt ons dan ook bijzonder
goed. Ook dit weer verzorgd door een
groep vrijwilligers, dank hiervoor!
J. Braan

BEZINNING

Uit de viering met pastor Kiki Kint d.d. 29 mei 2022
Kort voor Jezus aan zijn lijdensweg begint,
bidt Hij om eenheid onder zijn leerlingen.
Aan onderlinge eenheid moeten ze herkenbaar zijn. Dat is geen bidden om ‘gelijke
monniken, gelijke kappen’, niet om slaafsheid in het volgen van de leer. Mensen zijn
niet gelijk, zijn niet hetzelfde. Dat zou een
verarming van de mensheid zijn. Het veelkleurig mozaïek van alle mensen samen, is
een rijkdom van de schepping. Geloven
vandaag moet anders zijn dan geloven
vroeger. Het wordt anders beleefd in andere situaties. Onze manieren van geloven
is ook een rijk mozaïek. Er zijn accentverschillen in tijd en plaats. Bidden om eenheid is bidden om verbondenheid, om onderlinge solidariteit, om voorrang aan
liefde. Eenheid verwijst naar elkaar aanvaarden, naar iedereen alle goe ds gunnen.

Het is Jezus’ diepste wens, dat mensen leven in een weldadige verbondenheid. Het
is zijn inzet om grenzen te doorbreken, om
muren tussen mensen af te breken. ‘Dat allen één mogen zijn’ is het gebed, dat we
Jezus mogen na-bidden als onze diepste
wens. Het is een bidden om de levenskunst
van het elkaar verdragen en op handen dragen. Het is geloven dat onze rijkdom ligt in
onze verscheidenheid, als we elkaar daartoe de ruimte gunnen. Eenheid groeit daar
waar we elkaar durven vergeven, als dat
nodig is. Elk mens mag verschillend zijn en
verschillend geloven, als we ons geënt weten op die ene Wijnstok, en ons leven voeden aan dezelfde Bron.
Wim Holterman osfs.
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RAAD

VAN

KERKEN

Overweging Pinksterviering 5 juni 2022
Soms is het jammer dat een overweging
niet verder komt dan de kerk. Zo was dat
ook tijdens de Pinksterviering, waarin de
Raad van Kerken Wormerland na twee jaar
eindelijk officieel aangekondigd kon worden in een oecumenische Pinksterviering.
De oecumenische viering die in de Wijngaard werd gehouden werd erg druk bezocht door alle kerkelijke gezindten van
Wormer en Jisp en werd bijzonder gewaardeerd. Als u niet in de gelegenheid was om
de viering bij te wonen, dan kunt u hieronder de overweging van ds. Bart Vijfvinkel
lezen. En als u er wel bij was dan kunt u de
overweging hieronder nog eens nalezen.
De Raad van Kerken Wormerland is heel
blij dat de oprichting van de Raad na de coronaperiode gezamenlijk gevierd kon worden. De RvK zal de komende jaren nog veel
oecumenische vieringen verzorgen om zodoende door de Geest van Pinksteren elkaars taal en gewoonten te leren verstaan.
Ellen Meijer

recht, worden dalen verhoogd en heuvels
verlaagd, gaan lammen lopen en blinden
zien, worden doden opgewekt, en worden
zwaarden en ander oorlogstuig ploegscharen!

Het is er eindelijk van gekomen: de oprichting van de Raad van Kerken Wormerland.
En Pinksterfeest, het feest van Gods
Geest, is een uitstekende aanleiding om
dat te vieren.
Mensen uit alle volken horen van de grote
daden van de Eeuwige, eenieder in zijn of
haar eigen taal.
Zij zijn allen buiten zichzelf, met een mengeling van verwondering en verlegenheid.
Degenen die het gezelschap van buiten bekijken vragen zich af wat dit te betekenen
heeft óf concluderen dat die mensen dronken zijn, of dat ze – zoals de oude vertaling
van het Nederlands Bijbelgenootschap wil
vertaling wil – te veel zoete wijn hebben gedronken.
Zo wordt er dus over ons gesproken. Het is
maar dat we het weten.

Als dat vertrouwen dronkenschap is, laat
ons dan maar dronken zijn. Laat ons volhouden te geloven in wat ons ook vanmorgen uit de hemel geschonken wordt. Laat
ons vertrouwen op die Geest die onzichtbaar door de wereld waait: troostend, bemoedigend, pleitend voor wie rechteloos is,
schreeuwend om vrede, inspirerend.

Mensen uit de verschillende kerken in Wormerland horen van de grote daden van de
Eeuwige, ieder in zijn of haar eigen taal. En
het is zó vreemd, zó niet van deze wereld,
dat de gelovige mens wel dronken lijkt. Alleen maakt dat wat ons deze dronkenschap
bezorgt wat ons lief is niet kapot, maar integendeel: zij herbouwt wat is vernield en
maakt één wat is verdeeld.
De gelovige, de zo dronken mens, ziet het
niet helder meer, maar ziet de wereld omgekeerd. In zijn ogen zijn kromme paden

Deze gelovige dronkenschap is niet voorbehouden aan enkel achttien plussers,
maar uiteindelijk aan de hele wereld. De
profeet Joël wist het al, Petrus herkende
dat op die Pinkstermorgen in Jeruzalem en
wij blijven het hardnekkig volhouden: God
zal zijn Geest uitgieten over alle vlees, over
deze hele gebroken wereld. Dan zal het gedaan zijn met de oorlog en de onvrede, met
het onrecht, met de gebrokenheid. Zonen
en dochters zullen profeteren, jongeren
zullen visioenen zien en ouderen zullen
dromen dromen. Wij geloven, of willen geloven, het erop wagen, te leven door die
Geest aangeraakt; hopend en verwachtend, dwars tegen alles in, het Koninkrijk
van God, die dag van bevrijding. Levende,
die dag tegemoet.

God geve – en ik vertrouw daarop - dat het
ook die Geest is die ons vanmorgen heeft
samengebracht. Mensen uit de verschillende kerken in Wormerland, ieder met zijn
of haar eigen taal. De een vrijzinnig, de ander orthodox en weer een ander iets daar
tussenin. De een getroost door moeder Maria, de ander door een Opwekkingslied; de
een door een schone psalm, de ander door
God die spreekt in de stilte tijdens een
vroege morgenwandeling over het kerkenpad in de Enge Wormer. Maar allemaal
hebben we iets gehoord en hebben we iets
verstaan, in onze eigen taal, in ons eigen
leven van die grote daden Gods.
Vanmorgen vieren we samen, zo verschillend als we zijn. Niet om onze verschillen
toe te dekken, maar omdat we dat bijzondere verhaal van die ene God delen.
Het bijzondere van die God is dat je haar –
net zomin als zijn Geest – kunt vangen,
kunt vastleggen. Niet in een kerk, niet in
een kerkelijke leer, niet in een dogmatiek.
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VERVOLG

RAAD

VAN

KERKEN

Te vaak, en hier past een spijtbetuiging,
hebben we ook in Wormerland, God toch
willen vastleggen in onze eigen kerk, ons
eigen geloof, onze eigen waarheid, onze eigen orthodoxie of vrijzinnigheid. Te vaak
veroordeelden we of hielden we op afstand
wie anders dacht, anders geloofde of niet
geloofde (dat laatste – niet geloven – was
voor menig protestant bijna net zo erg als
rooms katholiek zijn. Misschien wel erger.
Bij Rooms-Katholieken lag dat omgekeerd
precies zo).

om van elkaar te verschillen, om samen op
te trekken in vieren, leren en dienen, om
met elkaar mee te leven, op persoonlijk
vlak, maar zeker ook als kerken in deze tijd
van ontkerkelijking. En om – last but not
least – deel uit te maken van de samenleving in onze dorpen en in de wereld.

Te weinig hebben we gerekend met het
beeldenverbod, het eerste van de Tien
Woorden. Dat beeldenverbod leert ons dat
we God niet kunnen vastleggen. En dat betekent dat wij nooit de waarheid over God
in pacht hebben. Dat geen enkele kerk de
ware kerk is, en dat geen enkel woord dat
wij over God spreken, het laatste woord
over God is.

Moge die God ons bezielen met zijn Geest,
Hij geeft een nieuw gezicht
aan duisternis en licht
aan alles wat wij deden.
Hij maakt zijn woorden waar
wij spreken met elkaar
een taal van hoop en vrede.
Moge het zo zijn. Amen

Dat geeft een ongelooflijke ruimte. De
ruimte om elkaar als kerken te ontmoeten,

ds. Bart Vijfvinkel

We zijn verbonden door wat we horen mogen, elke morgen nieuw, ieder in zijn of
haar eigen taal: de daden van die God die
zich niet laat vastleggen, maar die gezegd
heeft: ik zal er zijn, ik ben met jou!

KBO WORMERLAND

Nieuws
Wat hebben we een mooi reisje naar Friesland gemaakt als afsluiting van ons KBO jaar. Samen met 44 mensen weer eens weg
na 2 jaar.
We reden over de Afsluitdijk richting onze
noordelijk provincie. We konden zien hoe
daar hard gewerkt werd aan de verhoging
van de dijk. Een gigantische klus.
We reden dwars door het gezellige centrum
en konden genieten van het mooie gemeentehuis.
We genoten van een heerlijke kop koffie
met lekkere taart. Daarna op naar Hindelopen. En we moesten daar ook echt een
stukje lopen en zo kregen we een goede indruk van het stadje. We bezochten het
Schaatsmuseum waar ons een speurtocht
wachtte. Er werd druk gezocht om op alle
vragen een antwoord te vinden. En ondertussen zagen we een hele schaatshistorie.
Bij de Friese lunch werd de spe urtocht beloond met Friese lekkernijen. Niet voor de
winnaar; iedereen had al elkaar geholpen

bij de antwoorden. Maar onder sommige
lunchbordjes waren lootjes gelegd. Een
leuke verrassing.
Daarna een rondtoer met een gids, die ons
veel en met humor vertelde over de omgeving. Het was een heel geslaagde dag.
Intussen is er weer veel werk verzet om een
nieuw jaarprogramma samen te stellen. In
augustus krijgt u dit programma van Ben bij
het magazine.
Als u eens wil ervaren of u het leuk vindt
om onze middagen te bezoeken, (4 de
woensdagmiddag van de maand, van september t/m april), dan bent u van harte welkom. Voor € 30,00 per jaar bezorgen we u
een gezellige middag.
Mocht u gehaald moeten worden, belt u dan
uiterlijk op dinsdagmorgen voor de bijeenkomst naar Ria Hooft, 075-6423377, dan
kan zij het vervoer regelen.
Met vriendelijk groet,
Ben, Ria, Gea en Trees
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MEIMAAND MARIAMAAND

Korte terugblik
In de maand mei boden ds. Bart Vijfvinkel
en ds. Christiaan Ravensbergen drie bijeenkomsten aan over Maria, de moeder
van Jezus. Maar zoals ze zelf al zeiden,
best gek om als twee hervormde mannen
het over Maria te hebben en daar de katholieke kerk niet bij te betrekken. Zodoende
werd onze parochie erbij betrokken. En hun
initiatief werd bijzonder goed bezocht.
De eerste avond vond plaats in Wormerveer, en ging over de geschiedenis van Maria en de betekenis van Maria voor ieder
persoonlijk. De tweede avond was in de
Nieuwe Kerk en ging over Maria in de kunst
en de christelijke traditie, wat door ds.
Christiaan Ravensbergen enthousiast werd
verteld. De laatste avond was in onze Maria
Magdalenakerk, waar onder leiding van Jos

Martens op het grote orgel en sopraan Angelique Marialiederen ten gehore werden
gebracht. Soms om te luisteren, maar ook
om mee te zingen, wat door heel veel enthousiastelingen werd gedaan. Het was een
groot succes! Op een prachtige dinsdagavond met de avondzon door de ramen
werd er volop meegezongen met en geluisterd naar de verschillende Marialiederen.
De Maria-avonden werden enorm gewaardeerd, ook beide heren waren enthousiast,
zowel over de opkomst als over de uitvoering. Wij kunnen terugkijken op een mooie
Mariamaand en danken de beide dominees
hartelijk voor hun initiatief.
Ellen Meijer

Gedicht
Mensen met koffers gaan over de wereld,
van oorlog naar vrede, van honger naar brood.
Vaak zijn ze niet welkom, dan moeten ze terug:
van voedsel naar honger, van leven naar dood.
Mensen met koffers, ze reizen per vliegtuig,
ze reizen per ezel, per trein of per vlot.
Ze vluchten voor machthebbers en hun soldaten,
voor beul of tiran, of een andere god.
De geur van het gras dat je grootvader maaide,
het wuivende graan dat je vader eens zaaide,
het kleine verdriet dat je moeder steeds suste,
haar haar dat zo kriebelde als ze je kuste,
dat alles was thuis, dat alles en meer,
dat alles, dat alles, dat alles nooit weer.
Mensen met koffers gaan over de wereld.
Altijd op de vlucht naar de volgende grens.
Ze vluchten voor tovenaars, reuzen en heksen,
voor duivel en draak, die vermomd zijn als mens
Sjoerd Kuyper (De gelijknamige bundel is uitgegeven in 2021)
Sjoerd Kuyper werd geboren in 1952 en is vooral bekend van zijn jeugdboeken.
Hij schreef echter ook veel voor volwassenen, waaronder scripts voor musicals en films.
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VERVOLG

REIS

SANTIAGO

DE

COMPOSTELLA

Terugreis naar Nederland

Op zondag 20 maart kwam Mina Brouwer bij ons in de kerk met fiets om zegen te vragen over haar fietstocht naar Santiago de Compostella en weer terug naar Nederland.
Corrie Schavemaker krijgt elke zondagavond een mail met wat Mina die week heeft gefietst, wat ze heeft bekeken. Van die mails maakte Corrie een A4tje voor de parochianen die haar volgen. De redactie plaatst het verslag in delen.

Maandag 2-5 De dag na aankomst in Santiago. Het lijkt alsof iedereen uitslaapt. Er
is weinig activiteit terwijl anders om een uur
of zeven zeker de helft al weg is. Vandaag
ben ik een van de eersten die weg gaat
(richting Finesterre).
O.a. via Padrón, de Sar over (staat een
mooie kerk met kapelletje recht voor de
brug).
In Sera de Outes tijd voor koffie. De eigenaresse heeft geen stempel. Is geen probleem ik word meegenomen door een klant
naar het naastgelegen tankstation. Daar
hebben ze er wel een. Een poos zitten te
praten met een mevrouw die naar het lijkt
zelf nauwelijks verder komt dan de nabije
omgeving. Overnachting in Olveiroa.
Dinsdag 3-5 Naar Finesterre via Cee is
maar 30 kilometer fietsen.
Na een albergue te hebben gevonden heb
ik daar m’n spullen achtergelaten. De rest
van de dag gelopen. Eerst naar het uiterste
puntje waar de vuurtoren staat. En de
schoen, het monumentje en kilometerpaal
0,00. Samen met een Sloveen wat inkopen
gedaan en zo stonden we later een maaltijd
te maken.
Woensdag 4-5 Van Finesterre naar Cee
om zo naar Muxia (ja met een x en niet met
een c) te gaan. Ook daar een 0,00 kilometerpaal. De kapel die de oceaan steeds
dichterbij ziet komen is best flink. Muxia
heeft een haventje en juist het wandelen,
eventueel over de heuvelrug, naar de punt
is aantrekkelijk.
Na Muxia doorgestoken richting het stuwmeer en uiteindelijk in Negreira overnacht.
Donderdag 5-5 en Vrijdag 6-5 Nog slechts
20 km fietsen en ik was weer in Santiago.
Op dat kleine stukje heb ik een besluit genomen: ik blijf een nacht extra in Santiago.
Even rustig aan doen, of eigenlijk juist even
rustig wat dingen regelen.
De kathedraal bezoeken, het centrum door
wandelen. Naar het park. Wat telefoontjes
plegen, enz. In de albergue was een goede

keuken, d.w.z. met alle voorzieningen. Ach
deze dagen zijn ook voorbij gevlogen.
Zaterdag 7-5 Bijtijds op pad. Vandaag de
eerste echte etappe richting ‘thuis’. Ik rijd
nu in tegengestelde richting en zie diverse
wandelaars naar de stad gaan. Op enig
ogenblik passeert me een auto met knipperlichten. Deze stopt vervolgens, meneer
springt snel uit zijn auto ‘ espera, espera’
(wacht, wacht / stop stop)… Ik stap af …..
Je gaat de verkeerde kant op, Santiago is
de andere kant op …. Dat was wel heel aardig. Ik heb hem uitgelegd dat ik op weg ben
naar huis …

Voor ieder die verder is geïnteresseerd in
de terugtocht, deze is te volgen via haar
nieuwsbrieven die achterin de kerk zijn te
vinden.
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KORT NIEUWS
PM rooster seizoen 2022/2023
(49e – 50e jaargang)

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

5
6
7
8
1
2
3
4

Copydatum
28 aug
9 okt
27 nov
5 feb
19 mrt
7 mei
2 juli
27 aug

Looptijd
7 sept – 19 okt
19 okt – 7 dec
7 dec – 15 febr.’23
15 feb – 29 mrt
29 mrt – 17 mei
17 mei – 12 juli
12 juli – 6 sept.
6 sept - ?

Klaverjassen
We hebben alweer een paar gezellige
kaartmiddagen gehad en willen hier nog
even mee doorgaan. Dus U bent weer van
harte welkom op:
Woensdag 13 juli en 10 augustus.
Aanvang is 13.15 uur in het Achterschip
van de M M Kerk.
Guus Bijvoet e.a.

Contact Pastoraatsgroep
Wanneer u weet dat er iemand ziek is, in
het ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, of dat er iemand een hele tijd niet
aanwezig is geweest in uw werkgroep binnen de kerk, wilt u het ons dan laten weten?
Zit u zelf ergens mee bijv. over de vieringen, 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

‘t Klepeltje
Na ruim 2 jaar afwezigheid willen we kijken
of we in het najaar weer kunnen starten.
In die periode van 2 jaar hebben we vanwege overlijden afscheid moeten nemen
van trouwe gasten: Hennie de Leeuw, Adri
de Graaf en Joke Smit.
Door het ouder worden van onze gasten is
het voor sommigen moeilijk geworden om
zelfstandig naar het Achterschip te komen.
We gaan ons beraden hoe we de draad
weer op kunnen pakken.
Groeten,
team ’t Klepeltje

Noodkreet
De noodkreet komt van Tiny Teel.

Wie wil ons helpen ?
Voor Torenerf zoeken we vrijwilligers die
twee keer in de maand op de tweede en
vierde dinsdagmiddag mensen ophalen en
brengen naar de kerkdienst om 16.30 uur
om ze na de viering ook weer terug brengen
naar hun kamer of appartement.
Komt het u niet uit twee keer in de maand,
in overleg zijn ze blij met elke vorm van
hulp.
Denk er eens over na om te starten in september. Het team is blij met elke nieuwkomer. De bewoners zijn dankbaar voor uw
inzet.
Ellie Hoek-Nooij
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IN MEMORIAM





H ENK F RITZ

P IET M EIJER

In de vroege nacht van zondag 22 mei is
Henk Fritz overleden. Hij werd geboren op
de laatste dag van september 1932 in het
uiteindelijk grote gezin Fritz en werd diezelfde dag gedoopt in de Maria Magdalenakerk. Hij leerde Jannie Zoon uit Zaandam kennen en in 1959 trouwden zij elkaar
en gingen wonen aan de Knollendammerstraat met het toilet nog boven de sloot. In
een reeks van jaren werden 5 dochters en
als laatste een zoon geboren. Zij vertelden
over een warme jeugd en een zeer bezige
vader. Tijd om op vakantie te gaan had hij
eigenlijk niet, want naast zijn werk op de
Lassie fabriek was er ook nog een moestuin. Het gezin heeft door de ondernemingszin van vader en moeder op diverse
plaatsen in Wormer gewoond. ‘We zijn
onze dromen achternagegaan.’ Iedere keer
kwam er een ander huis met wat meer
ruimte eromheen en uiteindelijk kochten zij
een boerderij aan de Dorpsstraat. Henk kon
daar zijn grote passie van schapenhouden
uitvoeren. Op een boerderij zijn natuurlijk
ook eindeloos veel klussen voor Jannie en
Henk te doen geweest. Kinderen vonden levenspartners en er werden 16 kleinkinderen geboren en ze werden grootouders
van 8 achterkleinkinderen. Ze vertellen
over een gastvrije opa en oma en een opa
die er altijd is met humor en plagerijtjes,
maar ook kon genieten van zijn nageslacht.
Uiteindelijk gaven het stijgen van de leeftijd
en een afnemende gezondheid de doorslag
om de boerderij te verkopen en na nog een
tussenstop eindigen ze op een appartement aan de Faunastraat waar ze ook met
veel plezier woonden. Henk moet steeds
meer inleveren, maar geniet van het zonnetje op het balkon en de vele contacten die
er zijn. Zijn voetbalclub was WSV, zelf jaren gespeeld, maar ook een trouwe supporter uit en thuis, tot aan het einde toe.
De lichamelijke klachten namen toe en hij
is die nacht overleden in de armen van zijn
vrouw. Als je dood moet gaan dan is dit
toch een ‘zalige dood’.
Met vele mensen hebben we afscheid van
hem genomen in zijn kerk en hebben we
hem begraven in Wormerse aarde waar hij
een leven lang mee heeft gewerkt. Terecht
stond er op de rouwkaart: ‘na een werkzaam en liefdevol leven’.

Zaterdag 25 juni is Piet Meijer overleden op
de bijzondere leeftijd van 92 jaar. Hij werd
geboren op 1 juni 1930 aan het einde van
Jisp op een boerderij. Toen hij jong was
overleed zijn vader en moest hij aan het
werk thuis en in de fabriek van Van Gelder.
Hij werd papiermaker. Hij kreeg verkering
met Narda Floore en het werd een heel
lange verkering. Want ook toen was er woningnood en ondanks dat ze een eigen woning hadden gekocht mochten ze er vanwege overheidsregels niet in wonen. In hun
huwelijk in 1956 moesten ze zelfs nog enkele jaren inwonen. Drie dochters werden
er in de loop van de jaren uit hun liefde geboren. Er werd een huis gekocht aan de
Dorpsstraat met opstallen en een stuk land.
Daar beleefde ze mooie jaren. Er is altijd
wat te doen en voor Piet en Narda moest
alles er netjes en verzorgd uitzien. Dat betekent dat je altijd bezig bent. Veel plezier
beleefde hij en het gezin met het vee. Er
kwamen kleinkinderen in hun leven en ze
mochten zich ook overgrootouders noemen. Piet zijn lichaam liet toe dat hij tot op
hoge leeftijd actief kon blijven zo heeft hij
tot op hoge leeftijd geschaatst. Maar het
werk rond huis werd lastiger om te doen en
er werd enkele jaren geleden verhuisd naar
de Waterzolder. Met zijn scootmobiel ging
hij er op uit. Mooie herinneringen zijn er de
uitvaartdienst gedeeld over een rijk en betekenisvol leven.
De laatste fase was niet eenvoudig, steeds
afhankelijker werd hij en de vernauwing
van de bloedvaten in zijn benen hebben
hem veel pijn gegeven.
Na opname in het ziekenhuis verbleef hij de
laatste fase in Recura
‘Liefde is loslaten’ stond er boven de rouwcirculaire. Opluchting was er dat zijn lijden
voorbij was, maar ook de lege plaats zal
niet meer worden opgevuld.
In de kerk hebben we in dankbaarheid teruggezien op zijn betekenisvolle leven.
Na het sluiten van de papierfabriek werkte
hij in Amsterdam in een crematorium. Zijn
lichaam is dan ook gecremeerd.
Matthé Bruijns , pastor

Matthé Bruijns , pastor
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IN MEMORIAM


J AAP K NAAP
Op 6 april 1933 zag Jaap Knaap in Wormer
het levenslicht. Hij groeide op met twee
broers. Na de Jozefschool volgde de ambachtsschool. Omdat hij opviel als een van
de best geslaagde leerlingen, volgde een
opleiding bij de KLM, voor de technische
gronddiensten. Jaap bleef doorleren. Via
de MTS volgde een studie werkbouwtuigkundig tekenaar/constructeur aan de HTS
Daar stopte het niet Jaap bleef doorleren.
Na zijn huwelijk met Eva Jak in 1955, eerst
voor de wet, en daarna de kerkelijke inzeging in 1956. Samen werden ze ouders van
twee dochters en twee zonen.
Als werktuigbouwkundig tekenaar constructeur ging hij aan het werk. Er volgde
verschillende werkgevers door heel het
land. Dat betekende voor het gezin veel
verhuizingen. Het onderwijs trok hem aan
en daarvoor behaalde hij alles wat nodig is
om les te geven. De belangrijkste verhuizing was wel met het gezin per boot naar
Curaçao om daar in het technisch onderwijs te gaan werken. Eerst als leraar later
als directeur van een MTS op Groot Davelaar. Na 20 jaar daar gewerkt te hebben
keerde het gezin terug naar Nederland,
naar Schagen. Hij kreeg een baan als directeur voor de stichting Technisch onderwijs voor Schagen en omgeving.
Water was belangrijk. Daar begon de liefde
voor een boot. Na 6 jaar Schagen trok de
Zaanstreek, een nieuwe woonplek in WestKnollendam aan het water.
Er was tijd voor een nieuwe boot, een
casco die hij in een jaar tijd zelf heeft afgebouwd om daarna heerlijk te gaan varen.
Er was ook groot verdriet in zijn leven: het
verlies van hun zoon Frans op jonge leeftijd en het overlijden in 2011 van zijn vrouw
Eva, dat was een groot gemis.
Op zo’n moment is het goed dat er vrienden zijn die je steunen. Zo was daar Clea
die zorgde voor nieuw geluk in zijn leven.
Na 30 jaar West-Knollendam kwam Jaap
weer terug naar Wormer, een heerlijke
woonplek op de Voorhoede. Met pijn in het
hart heeft hij afscheid moeten nemen van
die plek, omdat hij meer zorg nodig had. Hij
verhuisde naar Torenerf waar hij de laatste
maanden een liefdevolle verzorging heeft
gehad. Omringd door allen die hem lief waren is hij heen gegaan op 27 juni.
Dat hij mag rusten is vrede.

Gedoopt
Op zondagmorgen 26 juni jl. heeft kapelaan Nico Kerssens in de eucharistieviering
Thomas Betlem in de katholieke kerk opgenomen.
Thomas is geboren op 24 september 1982.
Vorig jaar heeft Nico de dochter van Thomas - Vanessa - gedoopt. Toen vertelde
Thomas dat ook hij graag gedoopt wilde
worden. Na een lange zoektocht heeft hij
rust en kracht in het geloof gevonden. De
afgelopen periode heeft Nico met hem
goede gesprekken gehad over wat geloven
voor hem betekent.
In de eucharistieviering van die zondag is
hij gedoopt, gevormd en heeft hij de H.
Communie ontvangen.
Dat hij zich opgenomen mag voelen in onze
geloofsgemeenschap.
Ellie Hoek-Nooij

Ellie Hoek-Nooij
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ROOSTERS
Datum
Zo 17 juli

Kosters
K. Bank

06-52408011

Lezers en lezeressen
George Kristians

Zo 24 juli

P. Kramer

642 7234

Kirsten Vredevoort

Zo 31 juli

G. Konijn

642 6212

Monique van Zanten

Zo 7 aug

C van Vliet

06-54626623

Ellie Hoek

Zo 14 aug

P. van Diepen 642 1282

Ton van Overbeek

Zo. 21 aug

K. Bank

06-52408011

Liesbeth Patist

Zo. 28 aug

G. Konijn

642 6212

Frans Hofstra

Zo. 4 sept

C van Vliet

06-54626623

Willy Klijn

642 7234

Ellie Hoek

Zo. 11 sept P. Kramer

Koffie-schenkers
Tineke de Best,
Annie Timmers
Florensia Kramer
Ineke Korver
Joke Vreeswijk
Riet Noom
Ria Hooft
Truus Joosten
Leny Konijn
Ria van Dijk
Tony Heine
Ineke Korver
Tineke de Best
Annie Timmers
Joke Vreeswijk
Riet Noom

Kosters: bij verhindering graag onderling ruilen. Co ördinatie: Paul Kramer (6427234)
Lezers en lezeressen: Bij verhinderding graag onderling ruilen en doorgeven aan Gerard Commandeur (6425356). Coördinatie: Ria de Metter-Zuijderwijk, ham.de.metter@quicknet.nl

Weekendautorijders
Mw. Berkhout Faunastraat 198
tel.nr. 6423472
Zo 17 juli
Zo 24 juli
Zo 31 juli

Zo 7 aug
Zo 14 aug
Zo 21 aug
Zo 28 aug
Zo 4 sept
Zo 11 sept

G. Kristians
P. Tuijn
M. van Zanten
E. de Metter
T. de Best
W. vd Berk
G. Kristians
F. Hofstra
M. van Zanten

6423408
0610875339
6424325
6423700
0682501110
6421417
6423408
0618948746
6424325

Kerkwerk(st)ers
Groep A: Do. 8 september 13.30 uur
Corrie Schavemaker
Henny van Druten
Tiny van Vliet
Cor Bijvoet
Jaap Conijn
Ina van Kleef

Groep C: Do. 11 aug. 13.30 uur
Piet van Diepen
Hannie Kuiper
Lies Graas
Ton Klos
Jacinta Rossenaar
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ROOSTERS

Juli
Zondag 17 juli 10.00 uur Zomerkoor
16de zondag door het Jaar
Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor Kiki Kint

Zondag 24 juli 10.00 uur Zomerkoor
17de zondag door het Jaar
Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan N. Kerssens

Jaardienst Frans Hanegraaf
Theo Hooft
Henk Walta
Gerhard Holtman
Margaretha Leliveld
Ouders Bentvelzen-Mijnen
Netty Sjouw-Peters
Zita Bentvelzen-Dopstra
Piet Sombroek
Jaardienst Joop Sinkeldam
Eutimio Fernandus Perez
Piet Heijne en overleden familieleden
Ria Meijer-Zuidinga

Dinsdag 26 juli 16.30 uur Torenerf
Voorganger: Dhr. Willem van den Berg
Zondag 31 juli 10.00 uur Zomerkoor
18de zondag door het jaar

Cor van Diepen
Ouders Willems, ouders Martens
Ruud van der Kleij

Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor T. Molenaar

Augustus
Zondag 7 augustus 10.00 uur
19de zondag door het jaar

Zomerkoor

Cas van ’t Hoff
Noby Warbout-Willems
Toon vermeulen

Dienst onder leiding van een parochiaan
Voorganger: Mevr. Margret Dijkstra
Woord en Gebed
Dinsdag 9 augustus
Torenerf 16.30 uur
Woord- en Gebedsviering
Voorganger: Dhr. Ben Commandeur
Zondag 14 augustus 10.00 uur
20ste zondag door het jaar
Maria Tenhemelopneming

Zomerkoor

Ted Schermer
Ouders Boerlage-Piet
Jan en Gre Konijn-Boerlage
Ben Schipper
Margaretha Leliveld
Gerhard Holtman
Ria Meijer-Zuidinga
Piet Sombroek

Zomerkoor

Jaardienst Luc Boon
Hans Beenen
Gerard Heine
Jaap en Carla de Vos
Piet Heijne en overleden familieleden

Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor R. Casalod

Zondag 21 augustus 10.00 uur
21ste zondag door het jaar
Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor Kiki Kint

Dinsdag 23 augustus 16.30u Torenerf
Woord- en Gebedsviering
Voorganger: Dhr. Cees Beumer
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ROOSTERS

Augustus
28 augustus 10.00 uur Zomerkoor
22ste zondag door het jaar
Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor R. Casalod

Zuster Remigio Rozemeijer
Ouders Bentvelzen-Mijnen
Netty Sjouw-Peters
Zita Bentvelzen-Dopstra
Ouders Willems, ouders Martens

September
4 september 10.00 uur All Ages
23ste zondag door het jaar
Dienst onder leiding van een parochiaan
Voorganger: Dhr. Ben Commandeur
Woord en gebed
11 september 10.00 uur Alle koren
24ste zondag door het jaar

Startviering
Voorganger: Pastor M. Bruijns

Ouders Boerlage-Piet
Jan en Gre Konijn-Boerlage
Ben Schipper
Cas van ’t Hoff
Noby Warbout-Willems
50-jarig jubileum All Ages
Overleden leden All Ages
Pastor Jaap Jonker
Jan Blom
Toon Vermeulen
Henk Mak, Tiny Mak-de Vries
Immetje de Vries
Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes
Piet Sombroek

Intenties
Heeft u nog geen intenties doorgegeven?
Bel me: 6423046 of doe een briefje in mijn
brievenbus.
Ellie Hoek-Nooij

Namens de redactie een mooie,
gezonde vakantie toegewenst!
(zie om naar elkaar….)
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WERKGROEPEN/COMMISSIES/OVERIGEN
Online Nieuwsbrief:
Femke Rijs en Willy Klijn
: nieuwsbriefmmwormer@gmail.com

Stichting Evenementen Wormer:
Secr. Mw. Ineke Korver-Woestenburg
Wezenland 217,  6424982

Project-jeugdkoor: Vacant
Info: M.M. parochie,  6421216
secretaris@mariamagdalenawormer.nl

Kerkwerken:
mw. Corrie Schavemaker-Conijn
Kollergang 2,  6424836

Koor All Ages:
: allages@live.nl

Onderhoudsgroep
(woensdagmorgen):
dhr. Jaap Braan  6425049

St. Caeciliakoor:
Mw. Marian Duijn-de Boer,
Dorpsstraat 310,  6421581
: j.m.duijn@quicknet.nl

Stuurgroep Vorming en toerusting:
mw. Liesbeth Patist-Dupon
Roerdompstr 6,  6421111

Maria Magdalenakoor:
mw. Bep van Overbeek-de Leeuw,
Oosteinde 61,  06-42928673

Parochie-administratie:
mw. Corrie Schavemaker-Conijn
Kollergang 2,  6424836

Kosters:
dhr. Paul Kramer,  6427234

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

Lezers:
mw. Ria de Metter-Zuijderwijk,
: ham.de.metter@quicknet.nl
Koffieschenkers:
mw. Joke Weenink-Butter
 06-51570735
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

KBO Seniorenbelang Wormerland:
mw. Trees Walta
Beerstraat 8,  06-1295 58 15
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
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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

Internet correspondenten voor u
Geen stressvolle momenten meer.

Plaats hier uw advertentie!

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
BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

A. KASKES
SINDS 1838

DORPSSTRAAT 94- WORMER
TEL. 075 – 6421241
FAX: 075-6425531

BEENDERS
STUKADOORS
EN GEVELISOLATIE B.V.
Wand- en plafondafwerkingen, Sierpleisters,
Gevelisolatiesystemen
Bruynvisweg 28, 1531 AZ Wormer
Tel.: 075-6400780 Faxnr : 075-6400988
Internet: www.beendersbv.nl

Hier kan uw advertentie staan!!!
www.somass.nl

BOUWBEDRIJF SOMASS
Specialisten in restauraties en replica’s

Plaats hier uw advertentie!

