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******Feestelijke startviering 11 september****** 

 

 

In onze kerk wordt op zondag 11 september om 10.00 uur de startviering 

gehouden met medewerking van alle koorleden die onze parochie rijk is. 

Het thema van de startviering is   ́blijf vertrouwen ́.  

We kunnen in onze tijd wel wat bemoediging gebruiken. Soms zie je op tegen 

confrontaties of tegenslagen. Ze lijken op een berg, waar je nooit tegenop zult 

komen. Dan is het fijn wanneer iemand je de hand reikt, zodat je over die berg 

heen kunt komen. Het gebaar kan al steun geven. Dat is zeker een belangrijke 

functie die we in onze parochie tegenover elkaar en tegenover onze gasten 

hebben. Geregeld horen we ook dat onze vieringen mensen steun geven; soms 

door een lezing, een gebed of het gevoel tijdens een lied dat God niet ver weg 

kan zijn. In een viering, en tijdens de koffie na afloop, kunnen we elkaar 

ontmoeten om samen kerk te zijn, een teken van bemoediging voor ons dorp 



 

en de gasten van buiten ons dorp die onze kerk komen bezoeken. We hopen 

bij de Startviering in deze geest samen te komen met veel vrijwilligers, vaste 

kerkgangers en gasten. 

 

Namens de liturgiegroep, Margret Dijkstra  

 

 

 

Jubileum koor All Ages 50 jaar 

 

A.s. zondag, tijdens de startviering, viert All Ages hun 50 jarig bestaan. Hoewel 

dat inmiddels 52 jaar is, willen zij graag stil staan bij deze heugelijke mijlpaal. 

Zij laten zich horen, tezamen met de andere koren tijdens de startviering. 

Daarna zal het koor trakteren op iets lekkers bij de koffie, want een goede 

jarige zorgt daar natuurlijk voor. Het koor gaat 's middags elders de dag 

feestelijk doorbrengen.  

 

 

 

AED Cursus  

 

Beste mensen, 

  

Voor 20-09-2022 van 19.00 uur tot 21.30 uur staat er een cursus gepland voor 

het bedienen van de AED en dit vind plaats in het achterschip. 

Dit voor max 16 personen en er zijn nog plaatsen beschikbaar. 

Op dit moment heb ik 8 aanmeldingen. 

Wie zich wil aanmelden hiervoor graag een berichtje naar mij. 

E-mail a.korver01@gmail.com of 0756424982. 

  

Groet, Arno Korver  
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Noodpot Gambia 

  

UPDATE zuurstofsysteem voor nieuwe hartkliniek 

(zie 1e bericht in nieuwsbrief Juni 2022) 

  

Hallo lieve beste sponsor en/of belangstellende van de Noodpot, 

  

Een hartkliniek in Gambia die bereikbaar zal zijn voor iedereen, rijk of arm. Dat 

betekent een enorm mooie 

en belangrijke uitbreiding van de publieke gezondheidszorg in dit land. De 

bouw van de kliniek is zo goed als klaar. Dit kon gebeuren door de 

vastberadenheid, de gedrevenheid van de enige Gambiaanse cardioloog dr. 

Lamin Jaiteh. Alleen het zuurstofsysteem moest nog worden geregeld. Echter 

het prijskaartje voor dat systeem  bezorgde hem flinke hoofdpijn, dat vermeldde 

namelijk 25.000 euro. 

  

Dr Jaiteh moest weer op zoek naar hulp. Hij klopte ook aan bij de Noodpot. 

Marie en ik kennen deze arts al 

vele jaren, hebben groot respect voor zijn zienswijze en de manier waarop hij 

specifiek de hartzorg wil uitbreiden en verbeteren voor iedereen. Daarom 

schreef ik over hem en zijn missie in de laatste nieuwsbrief, die van Juni 2022. 

Niet omdat ik verwachtte dat wij dit grote financiële probleem voor hem konden 

oplossen, helemaal niet. Wel in de hoop dat wij misschien een steentje konden 

bijdragen en vooral omdat ik graag zijn bijzondere verhaal wilde delen. 

  

De brief werd verstuurd en wat gebeurde… donaties kwamen binnen, van klein 

tot heel groot! Ik kon het amper geloven. Tot op dit moment werd voor dit 

project €22.700 gedoneerd, incl. een paar kleine donaties in Gambia. 

Ongelooflijk mooi, heel geweldig!  Resteert nu nog het bedrag van €2.300 maar 

ook dat zal vast gaan lukken, daar geloof ik in. 

  

Mocht de nieuwsbrief van afgelopen juni je misschien zijn ontgaan en wil je 



alsnog iets doneren? Graag! 

Je kan je bijdrage overmaken naar rekeningnummer: NL20INGB069 62 38 209 

tnv TTM Mom / tgv De Noodpot Gambia/ Hartkliniek 

  

Een eerste aanbetaling werd twee weken geleden gedaan waarna het werk 

meteen van start is gegaan. De directie van het bedrijf die dit regelt is onder de 

indruk van deze arts, van zijn missie, zijn gedrevenheid, zijn doortastende 

aanpak. Het werk zal binnen drie maanden klaar zijn. Mocht er dan nog niet 

voldoende geld zijn om de rekening te betalen dat krijgt dr. Jaiteh daar nog n 

heel jaar de tijd voor. Een rentevrije lening zeg maar, wat toch een mooi gebaar 

genoemd kan worden. Dit vanwege de humanitaire aard van dit projekt. 

   

Marie Joof en ik waren afgelopen week weer ter plekke en maakten weer wat 

foto’s. Niet dat wij veel van het werk konden zien, het meeste werk bestaat uit 

de aanleg van buizen en leidingen boven het plafond. Maar aan ons,         a-

techneuten, werd zo goed als dat ging uitleg gegeven over de 

werkzaamheden. Het projectwerk levert helaas geen dankbare foto's op, dat is 

wel jammer, maar het is een immens belangrijk onderdeel voor de hartzorg die 

daar straks verleend zal worden. 

  

Mooi om te vermelden. De collega’s van dr. Jaiteh in Noorwegen (ooit 

studievrienden) stuurden een 40voet-container vól materialen voor de 

aankleding van de kliniek en dure apparaten voor hartonderzoek. Dr. Jaiteh liep 

continu met een brede lach rond, zó blij. Echt geweldig! 

  

 Uiteraard van mijzelf maar vooral namens dr. Jaiteh en ook namens Marie een 

welgemeend dankjewel! 

Vooral de spontaniteit en de bereidheid van ons Nederlanders om te helpen 

heeft diepe indruk gemaakt 

op dr. Jaiteh. Véél dank voor de geweldige support gegeven aan dit project. 

En mocht je het wel van plan zijn geweest maar dat even was vergeten. . . het 

kan nog! 



 

  

Vanuit warm Afrika een blije groet naar een wellicht nóg warmer Nederland. 

  

  

Thea Mom / De Noodpot Gambia   

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgieplanning 

De planning van de vieringen kunt u ook hier lezen.  

Dinsdag 13 september 16.30 uur 

Woord en gebedsviering in Torenerf 

Voorganger dhr. Willem van den Berg 

Zondag 18 september 10.00 uur 

Oecumenische vredesviering in Jisp 

Voorgangers Ds. Bart Vijfwinkel en dhr. Cees Beumer 

 

Zondag 25 september 10.00 uur 

https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=b776617387&e=63bdbef62f


 

Woord- en Communieviering met Caeciliakoor 

Voorganger pastor Ria Casalod 

Dinsdag 27 september 16.30 uur 

Woord en gebedsviering in Torenerf 

Voorganger mevr. Trees Walta 

 

 

   

 

  

 

 

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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