
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7 september – 19 oktober 2022 

P.M. 
(parochiële mededelingen) 

 

Maria Magdalena Parochie 

Wormer 

Startviering 11 september 10.00 uur 



 

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:      vacature 
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  19 oktober 2022 – 7 december 2022 uiterlijk 9 oktober  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


1 
 

PM 49e jaargang no.5: 7 sept.-19 okt. 2022 
 

P A S T O R A A L  V O O R W O O R D  

Blijf vertrouwen 

 
 
 
 
 
Ken je dat gevoel… dat je naar het journaal 
kijkt en denkt: Waar zijn ze allemaal mee 
bezig? Dat een telefoontje slecht nieuws 
brengt over een vriend en jij je de rest van 
de dag somber voelt. Dat de maand nog 
lang niet voorbij is, maar jouw bankreke-
ning al leeg is? Dat de kerk liefde en vrede 
preekt, maar dat onrust leeft in jouw hart, 
het oorlog is soms in je hoofd.  
Dat zijn hele menselijke gevoelens en ge-
dachten die je soms de moed doen opge-
ven. We hebben ze allemaal wel eens. Ook 
onze broeders en zusters in de bijbel. Heel 
sprekend is de overmoed en de val van Pe-
trus als hij naar Jezus toe probeert te lopen 
over het meer. Of de jongeling die bedroefd 
wegliep, nadat hij met Jezus gesproken 
had. Vasthouden aan zijn bezit was hem 
nog zo lief. Of Jezus, die de aard van ons 
mensen kent, en soms moedeloos consta-
teert dat het alleen de wondertekenen zijn 
waarom de mensen geloven.  
De wereld kent duistere kanten en onaan-
gename verassingen. Wij, die in Christus 
geloven, echter mogen zich in Hem verheu-
gen. Ons geloof is een warm en blij geloof: 
Onze God is een Vader bij wie de deur alti jd 
openstaat. We kunnen ons keren tot Maria 
en haar liefdevol luisterend oor. Nooit is 
hulp ver weg. In stil gebed, in het aanste-
ken van een kaarsje of in de ontmoeting 
met een ander of de Ander. 
We hoeven weinig meer te doen dan te ver-
trouwen: ‘Wie op de Heer vertrouwt is ge-
lukkig,’ leert Spreuken ons. ‘Als je op Mij 
vertrouwt ben je als een boom met wortels  
in de rivier,’ fluistert Jeremia ons toe. Ver-
trouwen is genoeg om vrede te vinden in 
onszelf en weer het goede te zien in de  
ander en in de wereld.  

Vertrouwen hebben en houden, in jezelf, in 
de ander, in het leven, in de toekomst, is 
niet makkelijk, maar doet ons onszelf over-
stijgen. Immers: een klein beetje vertrou-
wen is genoeg om bergen te verzetten. Ver-
trouwen is de basis van grootse dingen: ge-
loof, vriendschap, rechtvaardigheid, liefde 
en vooral ook vrede.  
 

 
‘Als ik denk aan vertrouwen dan denk ik 
aan verbinding, En wel aan verbinding van 
mensen, met elkaar en met de Heer. ’ 
Schrijft Dick Amesz in de toelichting bij het 
logo dat hij heeft ontworpen. In dat logo is 
vertrouwen uitgebeeld. ‘Vertrouwen op el-
kaar is een proces dat steeds moet door-
gaan en dat we actief moeten vormgeven .’ 
Daarom heeft de heer Amesz zeven omhel-
zingen weergegeven in het logo. Omdat ze-
ven een heilig getal is, dat een cirkel rond-
maakt, maar ook omdat het zo aanduidt dat 
we voortdurend moeten werken aan ver-
trouwen.  
Vertrouwen: Heel eenvoudig, maar daarom 
uiterst moeilijk om vol te houden. Dus: Blijf 
vertrouwen! Vertrouw op de Vader en wees 
niet bezorgd.  
 
 
 

Diaken Jeroen Hoekstra

 
  

‘Kijk vooruit en blijf vertrou-
wen in een wereld vol onze-
kerheid 
Want Gods eindeloze liefde  
is de weg naar vrede en ge-
rechtigheid.’ 
                                                            
(Acclamatie) 

 



2 
 

PM 49e jaargang no.5: 7 sept.-19 okt. 2022 
 

R . K .  P A R O C H I E V E R B A N D  Z A A N S T R E E K  

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  

FINANCIËN 

Sinds dit jaar moeten organisaties, waaron-
der ook de kerken, een UBO verklaring op-
geven met daarin de personen met zeggen-
schap over de financiën. Dit ter voorkoming 
van o.a. fraude. Alle parochies hadden 
daarover apart bericht ontvangen. Dit is op-
gepakt door Martijn Truijens die alle gege-
vens heeft verzameld en de formulieren 
heeft ingediend bij het UBO-register.  
Daarnaast zijn er zorgen over de energie-
rekeningen van de parochies. Wanneer ie-
mand een expert is of kennis heeft op dit 
vlak, graag dit melden. Wellicht moet er 
voor de toekomst ook naar andere warmte-
bronnen gekeken worden. 

PRIESTERGRAF 

Op het priestergraf op de begraafplaats in 
Zaandam, waarin priesters van de parochies 
St. Bonifatius en St. Jozef rusten, is de naam 
van pastoor J.A. Broersen, die op 19 maart jl. 
hier te ruste is gelegd, op de steen gegraveerd. 
Tevens is van dit Zaandamse priestergraf de 
grote houten crucifix gerestaureerd. Ook op de 
begraafplaats achter de Odulphuskerk in As-
sendelft wordt het priestergraf opgeknapt. 

PASTORAAL EN MEER 

Er is gesproken over wijzigingen in het vie-
ringenrooster. Dat is soms lastig aan te vul-
len bij ziek en zeer van pastores.  
De Eerste Communie vieringen waren zeer 
geslaagd, zo’n 23 kinderen uit onze regio 
hebben deze stap gezet.  
Voor Kerkenpad naar Zuidwest-Friesland 
zijn maar liefs 120 aanmeldingen ontvan-
gen.  
De parochieraad van de Martelaren vraagt 
het bestuur steun voor de motivatiebrief 
voor verlenging van de huur van de Pink-
zaal in het BWZ-gebouw. Er komen tips van 
verschillende aanwezigen (Inmiddels is 
goedkeuring hiervoor ontvangen).  
 

Namens het bestuur, 
Marga Breed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

mailto:kerkbestuur.pvz@gmail.com
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K A T H O L I E K Z A A N S T R E E K . N L  

Nieuwe website voor onze parochies 

In de zomer is onze nieuwe website online gekomen met informatie over al onze paro-
chies. Nog niet alle pagina’s zijn helemaal af, maar er komen nu regelmatig updates.  

NIEUWS, ACTIVITEITEN EN VERDIEPING  

Op onze nieuwe website vindt u algemene 
informatie, zoals over de sacramenten. 
Vanzelfsprekend is er een nieuwspagina 
met het laatste nieuws uit de parochies en 
soms uit het bisdom. En op de site kunt u 
vinden welke activiteiten er georganiseerd 
worden voor u en er zijn verdiepende tek-
sten te vinden om u te inspireren.  

INFORMATIE PER PAROCHIE 

Daarnaast heeft elke gemeenschap haar 
eigen pagina. U vindt daar informatie over 
de parochie, laatste nieuws specifiek voor 
de parochie en ook nieuwsbrieven (indien 
van toepassing) en het parochieblad. 

REDACTIE 

De redactie van de website heeft ook een 

nieuw mailadres. U kunt de redactie berei-
ken via redactie@katholiekzaanstreek.nl  
als u bijdragen heeft voor de website of 
suggesties.  

KLAAR VOOR DE TOEKOMST 

Met deze nieuwe website is er een goede 
basis gelegd voor de toekomst. In de va-
kantie was er vanzelfsprekend niet veel 
nieuws, maar nu het werkjaar is begonnen, 
zal de nieuwe site meer en meer wegwijzer 
worden voor alles wat er te gebeuren staat 
in onze parochies. Daarnaast wordt er ach-
ter de schermen gewerkt aan nieuwe en 
verrassende content. Zo hopen we binnen-
kort ook interessante boeken uit te kunnen 
lichten in samenwerking met een levensbe-
schouwelijke boekhandel. Kom dus regel-
matig een kijkje nemen op onze nieuwe 
site! 

Diaken Jeroen Hoekstra

 
 

Vacatures 

Naar aanleiding van de vele vacatures die er altijd in een parochie zijn,  
                                            kwam ik de volgende tekst tegen.          
                                                                    Matthé Bruijns 

De dienst voor arbeidsbemiddeling deelt 
mee dat er voor de opbouw van het Rijk van 
God nog vele vacatures (m/v) moeten wor-
den  ingevuld. Daarom worden dringend 
gevraagd: 
* Garagisten. die sleutelen aan grote en 
kleine foutjes. 
*  Mijnwerkers, die mensen uit de put halen.  
* Duivenmelkers, die vredesduiven kwe-
ken. 
* Zakenmensen die tijd vrijmaken voor hun 
gezin. 
* Deurwaarders, die alle oorlogstuigen in 
beslag nemen. 
* Opticiens, die blindheid wegnemen. 
* Kleermakers, die de wereld in een nieuw 
kleed steken. 
* Badmeesters, die mensen boven water 
halen. 
* Wegenbouwers, die eenzamen met een-
zamen verbinden. 

* Fietsenmakers die zorgen dat alles weer 
op wieltjes loopt. 
* Tolken die ons vreemdelingen doen ver-
staan. 
* Slopers, die hinderlijke muren afbreken. 
* Studenten. die zich bekwamen om iets te 
betekenen in onze samenleving.  
* Portiers, die openheid bewerken.  
* Installateurs, die meer warmte mogelijk 
maken. 
* Metselaars. die woningen bouwen voor 
daklozen. 
* Priesters en kloosterlingen, die de Blijde 
Boodschap niet voor zichzelf houden. 
* Soldaten, die de vrede van de ene kant 
naar de andere kant schieten.  
* Verpleegkundigen. die niemand alleen la-
ten sterven. 
* Christenen, die daadwerkelijk bewijzen 
dat Christus niet dood is, maar leeft. 

mailto:redactie@katholiekzaanstreek.nl
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I N S P I R A T I E D A G  I N  H E I L O O  

Al het goede is een schaduw van God! 

1 oktober aanstaande 

Geloofsgemeenschappen worden door-
snee steeds kleiner. Zullen we er maar mee 
ophouden? wordt er regelmatig opgemerkt. 
Maar zulke gemeenschappen bieden van 
oudsher veel troost, bemoediging, bevesti-
ging en uitdaging aan de eigen leden en 
zetten zich bovenmatig in voor de noden 
ver weg of dichtbij van anderen die tekort-
komen.  
Dus stoppen? Niet doen! Maar hoe kun je 
zinvol bezig zijn terwijl je maar met weini-
gen bent? Door je te laten inspireren door 
de weg die Jezus van Nazareth voordoet en 
die manier van leven op eigentijdse wijze 
handen en voeten geven in het weerbar-
stige leven van alledag.  

Om die reden organiseert de Vereniging 
van Pastoraal Werkenden in Noord-Holland 
op 1 oktober a.s. voor de vierde keer een 
inspiratiedag in de Willibrorduskerk, Wes-
terstraat 267 in Heiloo.  
Het thema van de dag is: ‘Al het goede is 
een schaduw van God!’ Er is een voor-
dracht, we gaan met elkaar in gesprek en 
er zijn werkwinkels om met nieuwe ideeën 
huiswaarts te gaan.  
De dag begint om 10.00 uur en wordt om 
15.00 uur afgesloten met een Viering van 
Woord en Gebed. De kosten zijn € 8,00 en 
men kan zich opgeven bij mevr. Kiki Kint 
kikikint@xs4all.nl of 06-24603829

 
PROGRAMMA: 
 

10.00 uur inloop – koffie 
 

10.30 uur welkom – lied 
 

10.35 uur  

Samen Bijbellezen door de ogen van de ander: de weg naar het go(e)d doen? 
Inleiding door Hans de Wit, gepensioneerd hoogleraar intercultureel Bijbellezen aan de VU  
 

11.30 uur pauze/ koffie/ thee 
 

11.45 uur samen lezen en bespreken van een bijbeltekst in kleine groep.  
 

12.30 uur pauze - neem zelf je lunchpakket mee!  
soep, fruit en (karne)melk worden aangeboden.  
Tijdens de lunchpauze ontmoetingen rond de informatietafels.  
Er is een tafel van ’t Kruispunt, de bekende boekhandel bij de Johannes de Doperkerk van 
Hoofddorp. 
 

13.15 uur verslag en uitwisseling van de bevindingen van elk groepje   
 

13.45 uur werkwinkels   
Napraten over zijn inleiding en verder werken  o.l.v. Hans de Wit 

Hoe kun je met elkaar de Schrift lezen ook al heb je geen Bijbeluitlegger in je midden?  
o.l.v. Nico Smit  

Hoe kun je afscheid nemen van een dierbare in kleine kring  o.l.v. Marion Bleeker en Jan 
Verbruggen 

Houd de kerk open, ook voor de kleine kring! o.l.v. Leo Mesman en Rob Mascini  

Hoe kun je vieren in kleine kring? o.l.v. Ko Schuurmans 
Hoe kun je zingen al ben je met weinig .o.l.v. Marcel Hoebe en Margo van Langen - Hoebe 
 

14.30 uur viering van Woord en Gebed 
 

15.00 uur afsluiting van de dag onder het genot van een drankje  
 

Kosten: € 8,00 te voldoen bij binnenkomst 
Koffie, thee, soep, (karne)melk en fruit zijn gratis.  
  

mailto:kikikint@xs4all.nl
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K L O O S T E R W E E K E N D  I N  J A N U A R I   

Opgeven kan tot 15 september 

 
 
Video uitnodiging: 
https://youtu.be/i9WmfrdZI-Y of scan de 
QR-code. 
Zoek de rust. Vind de stilte. Kom tot jezelf 
en laat je inspireren tijdens ons klooster-
weekend. 
Tijdens een kloosterweekend verblijf je met 
andere parochianen in een klooster en le-
ven we mee op het ritme van de broeders 
of zusters. Tussen de gebeden en maaltij-
den door verdiepen we ons in een bepaald 
thema. Daarnaast is er tijd om stil te zijn, te 
wandelen en in de omgeving van het kloos-
ter inspiratie op te doen. 

STILTE EN ONTMOETING 

De retraite is een combinatie van groeps-
ontmoeting en individuele rust en stilte. Er 
zal ruimte zijn voor uitwisseling en inspira-
tie rondom het thema, maar ook momenten 
voor individuele rust en stilte. Vooraf-
gaande aan de retraite is er één bijeen-
komst om met elkaar en het thema kennis 
te maken. We bespreken met elkaar of dat 
fysiek of online is. 

WAAR EN WANNEER 

In het weekend van 20, 21 en 22 januari 
2023 gaan wij naar de Abdij van Berne in 
Heeswijk-Dinther. Het kloosterweekeinde 
is van vrijdagmiddag (na 15.00uur) tot zon-
dagmiddag (rond 13.30uur). (Wel inte-
resse, maar u kunt niet in januari? Geef uw 
belangstelling door. In september/oktober 
2023 organiseren we opnieuw een klooster-
weekend.) 
 
 
 
 
 

DE KOSTEN  

De kosten bedragen ongeveer € 120 - 130  
per persoon. Je betaalt voor het verblijf in 
het klooster inclusief de maaltijden. Kosten 
voor de reis naar het klooster zijn niet inbe-
grepen. (Waar mogelijk proberen we samen 
te reizen. U kunt ook per trein reizen, dan 
halen we u af van het station.) 

ORGANISATIE 

Het kloosterweekend wordt georganiseerd 
door Jeroen Hoekstra en Marlies van der 
Lelij. Zij nemen ook deel aan de retraite. U 
kunt via onderstaande email contact met 
ons opnemen. Geïnspireerd en wilt u mee-
helpen? Mail ons. 

INTERESSE EN VOORINSCHRIJVING:  

Heeft u interesse om mee te gaan? Reser-
veer een plekje door een mail te sturen 
naar diakenjeroen@kpnmail.nl.  
Vermeld in uw voorinschrijving uw voor-
naam, achternaam en woonplaats. Na 15 
september laten we weten of er voldoende 
deelnemers zijn en kunt u definitief inschrij-
ven door een aanbetaling te doen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

https://youtu.be/i9WmfrdZI-Y
mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl
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L A U D A T O  S I  

Verbonden met de aarde: Pak jij jouw verantwoordelijkheid? 

Video uitnodiging: 
https://youtu.be/xKO3DzVo7vI of scan de QR-
code. 

 
Deze cursus heeft plaats in Uithoorn. U 
bent van harte welkom. Heeft u belang-
stelling om deze cursus in de Zaanstreek te 
volgen? Mail dan naar Jeroen Hoekstra. Bij 
voldoende belangstelling organiseren we 
deze cursus ook in de Zaanstreek.  
 
De uitbuiting en uitputting van de aarde is 
onlosmakelijk verbonden met onze levens-
stijl. Parallel aan de onbalans in ons ge-
bruik van de natuur is het onrecht dat wij de 
allerarmsten op deze aarde aandoen.  
Zij zijn het die worden uitgebuit om de, in 
onze wegwerpmaatschappij te weinig ge-
waardeerde producten, zo goedkoop moge-
lijk te fabriceren. Ook zijn zij de eerste 
groepen die lijden, daar waar de effecten 
van klimaatveranderingen optreden. De 
zorg voor de schepping en de allerarmsten 
zijn nauw met elkaar verbonden. Dat was al 
zo in de tijd van Franciscus van Assisi en 
de gevolgen van deze uitbuiting zijn in onze 
tijd alleen maar sterker geworden. 

CRISIS OP SPIRITUEEL EN ETHISCH VLAK 

De ecologische crisis valt in grote delen 
van de wereld samen met een crisis op spi-
ritueel en ethisch vlak. Paus Franciscus 
schetst deze link helder in zijn encycliek 
Laudato Si, zonder de grote verdiensten 
van onze tijd af te wijzen. Vanuit de inspi-
rerende en grondige doordenking van deze 
problematiek komt de paus met een oproep 
voor eenieder die de aarde en de ander een 
warm hart toedraagt: denk globaal, handel 
lokaal. 

WAAR EN WANNEER 

We nodigen u uit om op dinsdag 13 sep-
tember van 20.00 – 21.30uur inspiratie te 
vinden en ideeën te delen over de encycliek 
Laudato Si. De avond begint met een inlei-
ding waarin we de hoofdthema’s van de en-
cycliek voor u duiden. Daarna spreken we 
met elkaar vanuit een open en inspirerende 
houding over wat deze thema’s kunnen be-
tekenen voor ieder van ons en de manier 
waarop wij in het leven staan. Tenslotte 
krijgt iedereen de gelegenheid om zelf uit 
te spreken wat hij of zij meeneemt van deze 
avond. Mogelijk komt er een vrijblijvend 
vervolg waarin we met elkaar delen hoe we 
in de praktijk van ons leven en (vrijwil-
ligers)werk aan de slag zijn gegaan met de 
vragen die de encycliek aan ons stelt. De 
avond staat onder leiding van Angela 
Scholte en Jeroen Hoekstra en wordt ge-
houden in het trefcentrum van De Burght 
(Potgieterplein 4, Uithoorn). 

AANMELDEN 

U kunt zich opgeven voor deze avond door 
een mail te sturen naar diakenje-
roen@kpnmail.nl. Opgeven kan tot 5 sep-
tember. Na aanmelding ontvangt u per mail 
een samenvatting van de encycliek en 
eventueel andere documenten die u kunt 
lezen ter voorbereiding. Opgeven is niet 
nodig, maar vergroot de effectiviteit van uw 
deelname. Er wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd voor de parochie.  

We moeten een oude les hernemen, 
te vinden in verschillende religieuze 
tradities en in de Bijbel: de overtui-
ging ‘less is more’ (Laudato Si) 

 
 

  

https://youtu.be/xKO3DzVo7vI
mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl
mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl
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G E L O V E N  G R O E I T !  

 

 

 

 

 

Video uitnodiging: 

https://youtu.be/rgr3YFKSph4 of scan de 

QR-code. 

Deze cursus heeft plaats in Uithoorn. U 
bent van harte welkom. Heeft u belang-
stelling om deze cursus in de Zaanstreek te 
volgen? Mail dan naar Jeroen Hoekstra. Bij 
voldoende belangstelling organiseren we 
deze cursus ook in de Zaanstreek.  
Geloven is meer dan ja en amen. Geloven 
is antwoord geven, een relatie zelfs. Zo 
ontstaat jouw persoonlijke verhaal als gelo-
vig mens. Dat persoonlijke geloofsverhaal 
verandert gedurende het mensenleven. Het 
evolueert, wordt volwassen: van de mooie, 
maar kinderlijke beelden van je jeugd naar 
een meer volwassen manier van kijken nu. 
En door elke (geloofs-)crisis heen, ont-
staan nieuwe vragen die weer leiden tot 
nieuwe antwoorden en een andere manier 
van kijken naar het geloof. Nieuwe manie-
ren om over God en het goddelijke te spre-
ken.  En elke manier van kijken heeft zijn 
eigen waarde en wijsheid. 
Dominee Joep Dubbink en diaken Jeroen 
Hoekstra organiseren een serie van vijf ge-
spreksavonden, geïnspireerd op het boek 
‘God 9.0’, waarin we met elkaar de verschil-
lende manieren van kijken en bijbehorende 
geloofsinzichten verkennen.  

VOOR WIE? 

Voor iedereen die geloven ziet als een per-
soonlijke spirituele reis. Voor iedereen die 
uitgedaagd durft te worden om met frisse 
blik te kijken naar zijn of haar eigen ge-
loofsopvattingen van vroeger en nu. Voor 
iedereen die het gevoel heeft dat zijn of 
haar denken over het geloof botst met an-
dere persoonlijke waarden of manier van 
leven. 
 
 
 
 

STRUCTUUR VAN DE AVONDEN 

De avonden beginnen met een introductie 
van het thema van de avond aan de hand 
van een kort college m.b.v. power-points, 
video’s, kunst, verhalen e.d. Daarna volgt  
een gestructureerde uitwisseling, waarbij  
we delen vanuit onze eigen levenservaring.  
Avond 1: Rationaliteit en geloofsvertrou-
wen. Geloven in tijden van wetenschappe-
lijke dominantie! Over de spanning tussen 
ons wetenschappelijke wereldbeeld en 
onze geloofsbeleving.  
Avond 2: Opgroeien. De parallel tussen de 
mensheid en het individu. Van jagers-ver-
zamelaars tot wereldburgers... Over hoe 
Godsbeelden samenhangen met hoe wij 
naar de wereld en onszelf kijken. 
Avond 3: Geel bewustzijn - de motor tot ge-
loofs- en kerkvernieuwing? Antwoorden op 
de vragen van deze tijd? Over ecologisch 
bewustzijn, altruïstische ethiek en allesom-
vattende liefde. 
Avond 4: Visioen en mystiek. We kijken 
naar de toekomst. Hoe zullen we dan naar 
onszelf en de wereld kijken? En we kijken 
naar binnen en betreden het domein van de 
mystiek. 
Avond 5: God is ieder ogenblik nieuw. De 
precieze inhoud staat nog open, zodat we 
met elkaar kunnen bepalen welke lijnen we 
nog willen verkennen.  

AANMELDEN 

U kunt zich aanmelden voor de gespreks-
groep door een mail te sturen naar bezin-
ning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl (opge-
ven voor 15 september). Het verdient de 
aanbeveling om de hele cyclus te volgen.  
U hoeft het boek ‘God 9.0’ niet te lezen: het 
is geen gesprekgroep over het boek. De ge-
spreksavonden gaat door vanaf acht in-
schrijvingen. Maximaal aantal deelnemers 
is twaalf. 
Deelname is gratis. 
Wanneer, Waar, Tijd 
Donderdag 29 sept, De Schutse, De Mero-
delaan 1, 20.00 – 21.30uur. 
Donderdag 6 okt,  De Schutse, De Mero-
delaan 1, 20.00 – 21.30uur. 
Donderdag 3 nov, De Schutse, De Mero-
delaan 1, 20.00 – 21.30uur. 
Donderdag 10 nov, De Schutse, De Mero-
delaan 1, 20.00 – 21.30uur. 
Donderdag 17 nov, De Schutse, De Mero-
delaan 1, 20.00 – 21.30uur.

 

https://youtu.be/rgr3YFKSph4
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V R E D E S W E E K  

De kunst van het samenleven 

Vrijdagavond 23 september in de Vredes-
week bent u welkom voor een bijzondere 
ontmoetingsavond tussen Christendom en 
Islam.  
Dit vanuit de gedachte dat we in Nederland 
samenleven als mensen met verschillende 
achtergronden. En dat interesse en weder-
zijdse belangstelling de beste weg is om 
het samen goed te hebben. U maakt deze 
avond kennis met twee tijdgenoten uit de 
dertiende eeuw die beiden door God ge-
raakt waren: Franciscus van Assisi en 
Mevlana Rumi. Hoewel zij elkaar nooit ont-
moet hebben zijn er veel raakpunten in hun 
diepe geloofservaringen.   
Kok Klever zal u inleiden in de enorme be-
vlogenheid en het door God geraakt zijn 
van Franciscus van Assisi. En Paul Buys 
laat u enkele korte en mooie teksten van 
Roemi horen. U hoort een Islamitische 

gebedsoproep en er zal een klein stukje uit 
de Koran gereciteerd worden. 
Ook zal de grootmeester Abdulkadir Dikisi 
een Sema (Derwish) dans uitvoeren. De 
presentator van de avond is Kamila Bouk-
fouz.  
Het programma duurt van 19.30 uur tot 
21.00 uur. Daarna is er een gratis Turks 
buffet voor iedereen!   
Vanaf 19 uur kunt u tekeningen bekijken die 
door kinderen uit een asielzoekerscentrum 
zijn gemaakt. Na afloop is er koffie en thee 
met baklava.  
De avond wordt u aangeboden door de 
Raad van Kerken Krommenie Assendelft, 
de Stichting Animo en de stichting Burger-
hart Amsterdam.  
U bent welkom in de Petruskerk, Snuiver-
straat 2 te Krommenie.
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E E N  P L E I D O O I  V O O R  E E N  O P E N  K E R K  

‘Nog is het licht in de tempel niet gedoofd.’ 

Reflectie door diaken Rob Mascini over kerksluitingen  
naar aanleiding van zijn nieuwe boek: 

WOENSDAG 30 NOVEMBER 20.00U 

Bovenzaal Jozefkerk, Veldbloemenweg 2, 
1508 WV Zaandam 

ZIJN WE OP DE GOEDE WEG DOOR KERKEN 

TE SLUITEN?  

Dat is de vraag die diaken Mascini zich stelt  
in zijn boek. Gebrek aan vermogen, tekort 
aan priesters, te weinig kerkgangers, het 
kan zomaar leiden tot de gedachte dat min-
der kerkgebouwen de oplossing is. Het is in 
ieder geval de weg die katholiek Nederland 
op dit moment wil bewandelen. 

DE DEUREN SLUITEN? 

Rob Mascini meent echter dat kerksluiting 
niet de oplossing is. Hij kan putten uit zijn 
eigen ervaring als diaken in Nederland, 
maar heeft ook kunnen kijken bij vele ker-
ken in het buitenland. En onze traditie wijst 
ook op een ander spoor. Diaken Mascini: 
‘Ik pleit voor een ‘open’ kerk, diaconaal, 
spiritueel, cultureel. Voordat we de deuren 
sluiten, zouden we ze eerst wijd open moe-
ten zetten! ’ 

KERK ALS EEN OPEN HUIS 

Laten we van de kerk weer een open huis 
maken. Een plek waar mensen uit heel de 
samenleving lief en leed kunnen delen. Een 
plek waar getrouwd, gevierd en gerouwd 
kan worden. De plaats waar de stilte, iets 
waar de moderne mens zoveel behoefte 
aan heeft, opnieuw ontdekt mag worden. 
Een plek voor muziek, feest en ontmoeting 
met de ander en de Ander. 

KOM OP WOENSDAG 30 NOVEMBER NAAR DE 

JOZEFKERK 

We hopen dat u ook komt om over dit actu-
ele thema van gedachten te wisselen. Het 
is fijn als u zich opgeeft, dan weten we 

hoeveel mensen er komen en zorgen we 
dat koffie en thee klaarstaan. Opgeven is 
echter niet noodzakelijk. U kunt zich opge-
ven door een mail te sturen naar diakenje-
roen@kpnmail.nl. Opgeven kan tot maan-
dag 23 november. Heeft u zich niet opge-
geven, dan bent u toch van harte welkom. 
Deelname is gratis. Een bijdrage voor de 
parochie wordt gewaardeerd.  

MEER INFORMATIE? BOEK BESTELLEN? 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
Jeroen Hoekstra: diakenjeroen@kpnmail.nl  
Het boek ‘Nog is het licht in de tempe l niet 
gedoofd’ kunt u bestellen bij de webwinkel 
van boekscout. Rob Mascini neemt ook en-
kele exemplaren mee die u op deze avond 
kunt aanschaffen. De prijs bedraagt 20 
euro. 

WIE IS ROB MASCINI? 

Rob Mascini, is theoloog en 
diaken in de rooms-katho-
lieke kerk. In 1972 werd hij 
als een van de eerste pas-
torale werkers in Nederland 
aangesteld. In 1980 wijdde 
Mgr. Zwartkruis hem tot 
permanent diaken. Hij 
werkte in de parochies van 
Spanbroek, Bussum, Den 

Helder, Uithoorn, De Kwakel en Nes aan de 
Amstel. Gedurende vijftien jaar was hij  
geestelijk verzorger in ziekenhuizen in Den 
Helder, Haarlem en Heemstede. Na zijn 
pensioen is hij nog volop actief in de paro-
chie van Hoofddorp, en in diverse kerken in 
het bisdom Haarlem-Amsterdam. Vanaf 
1982 tot 2010 was hij lid en later ook presi-
dent van het Internationaal Diaconaal Cen-
trum. Voor deze functie mocht hij, in nauw 
contact met het Vaticaan, niet alleen de di-
aconie van de katholieke kerken en de pro-
testantse kerken bestuderen maar kon hij  
ook vele reizen maken door de wereld.

 
 
 

  

mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl
mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl
mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl
https://mandrillapp.com/track/click/31013829/www.boekscout.nl?p=eyJzIjoidV9xVlI4WlF3c0s5NkVxWkx0Vmo2WVFkSkNzIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTAxMzgyOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5ib2Vrc2NvdXQubmxcXFwvc2hvcDJcXFwvYm9lay5waHA_YmlkPTEzNTg5JnV0bV9zb3VyY2U9UHJvbW90aWVtYWlsaW5nJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPTEzNTg5JnV0bV9jb250ZW50PUF1dGV1cnNmb3RvXCIsXCJpZFwiOlwiYTY2ZDY5NGU3MDhlNGJiOWE2OTFhYmJlNGQ2ODYyYmRcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJkNDVmNjBiMWFiM2I0NTRjZjVhZTVlMWZiYTAwNTE3ZDViZDJjYTI5XCJdfSJ9
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V O O R  J O N G  E N  O U D  

                Vredesweek 

In de maand sep-
tember is het ieder 
jaar weer Vredes-
week. 
Eigenlijk is dat heel 

vreemd, want iedereen zegt dat hij vrede 
wil en oorlog gaat maar door. Hebzucht ligt 
vaak ten grondslag aan oorlog.  
Twee verhalen over nooit tevreden zijn.  
 
Een koopman was even rijk als gierig. Hij 
spaarde al zijn geld op en gaf niets uit. Zijn 
beurs vulde zich met goudstukken, die hij  
altijd bij zich droeg. Maar omdat het te las-
tig werd de volle beurs altijd met zich mee 
te dragen, besloot de koopman een berg-
plaats voor de geldbuidel te zoeken. Die 
vond hij naast zijn huis. Er zat een gat in de 
muur dat hij gemakkelijk kon afsluiten met 
een steen, zodat de beurs onzichtbaar in de 
schuilplaats lag. 
Soms opende hij de schuilplaats en telde 
dan verrukt zijn vele gouden munten. Had 
hij dit gedaan, dan sloot hij de beurs weer 
weg in de schuilplaats. Toen de koopman 
op zekere dag zijn geld weer wilde tellen, 
bemerkte hij tot zijn verbijstering dat zijn 
geldzak uit de schuilplaats verdwenen was. 
Hij wierp zich op de muur en begon luid-
keels te jammeren. Dit hoorde zijn vriend 
Joost. Hij vroeg wat er gaande was. Koop-
man Bert hief zijn armen ten hemel en jam-
merde: `Wat een ongeluk! Mijn beurs met 
goudstukken is verdwenen.'  
‘Waar maak je je druk over?' zei de vriend. 
'Die kwestie is gemakkelijk op te lossen. 
Kom, wij wandelen naar het strand en zoe-
ken daar kiezelstenen. Die stoppen wij in 
de zak en leggen die in de schuilplaats. Als 
je dan zin hebt, kun je de kiezelstenen tel-
len.' 
Koopman Bert keek zijn vriend verbijsterd 
aan. ‘Wat is het verschil?' vroeg Joost. 
`Aangezien je helemaal niet van plan bent 
gebruik te maken van de goudstukken in je 
beurs, maakt het helemaal niets uit of de 
geldbuidel gevuld is met goudstukken of 

met stenen.' De koopman stond op en men 
hoorde hem zeggen: ‘Wie is nu gek?'  
`Ik,' zei de gek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nooit genoeg 
Een arme man ontmoette een oude vriend 
die gestorven was en nu tot de onsterfelij-
ken behoorde. 
Toen de arme zich beklaagde over zijn ar-
moede, wees de onsterfelijke met zijn vin-
ger naar een steen.  
De steen veranderde onmiddellijk in een 
goudklomp. Die schonk hij zijn vriend. 
De arme wees naar een leeuw.  
`Goed,' zei de onsterfelijke en hij wees met 
zijn vinger naar de leeuw. Deze veranderde 
in een leeuw van goud. Maar de man was 
nog niet tevreden. 
‘Wat wil je nu nog?' vroeg de onsterfelijke.  
En de man antwoordde: 'Ik wil je vinger.' 
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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 

Za 10 sept  Woord-Communie 
M. Bruijns  
Rotsvast 

  

Zo 11 sept 
24e zondag 
dhj 
 

Woord-Communie  
K. Schuurmans 
Marbosko 

Woord-Communie 
S. Baars 
samenzang 

Startviering  
Woord-Communie 
M. Bruijns 
Alle koren 

Startviering  
Woord-Communie 
J. Hoekstra 
Beide koren 

Za 17 sept  Geen viering   

Zo 18 sept 
25e zondag 
dhj 

Eucharistie 
G. Noom 
Samenzang 

10:30 uur  
Oecumenische 
parkdienst 

Oecumenische vie-
ring in Jisp 

Woord-Communie  
R. Casalod 
Gemengd Koor 

Za 24 sept  Geen viering   

Zo 25 sept 
26e zondag 
dhj 
 

Woord-Communie 
A. Dijkers 
Marbosko 

Startviering 
Woord-Commu-
nie. 
M. Bruijns 
Rotsvast 

Woord-Communie 
R. Casalod 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
G. Noom 
Gemengd Koor 

Za 1 okt 
 

 Eucharistie 
G. Noom 

  

Zo 2 oktober 
27e zondag 
dhj 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
Samenzang 

Eucharistie 
G. Noom 
St. Caecilia 

DOP 
All Ages koor 

Woord-Communie  
W. Waardijk 
Gemengd Koor 

Za 8 okt 
 

 Eucharistie 
G. Noom 
Samenzang 

  

Zo 9 okt 
28e zondag 
dhj 

Woord-Communie 
K. Schuurmans 
Marbosko 

Woord-Communie 
T. Molenaar 
Rotsvast 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
Caeciliakoor 

Woord-Communie  
J. Hoekstra 
Gemengd Koor 

Za 15 okt 
 

 Woord-Communie 
A. Dijkers 
Samenzang 

  

Zo 16 okt 
29e zondag 
dhj 

Woord-Communie 
T. Molenaar 
Samenzang 

Woord-Communie 
A. Dijkers 
St. Caecilia 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Caeciliakoor 

Woord-Communie  
R. Casalod 
Gemengd Koor 

Za 22 okt 
 

 Woord-Communie  
S. Baars 
Samenzang 

  

Zo 23 okt 
30e zondag 
dhj 

Woord-Communie 
K. Schuurmans 
Marbosko 

Woord-Communie  
S. Baars 
Rotsvast 

Woord-Communie 
T. Molenaar 
Herfstkoor 

DOP 
Con Brio 

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

Nieuws 

STARTVIERING 

Op 11 september beginnen we het nieuwe 
werkjaar officieel met de startviering. Pas-
tor Matthé Bruijns gaat voor en de startvie-
ring wordt opgeluisterd door alle koren.  
Met de startviering begint een nieuw werk-
jaar met een nieuw jaarthema en wij gaan 
er weer vol goede moed tegenaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAARTHEMA 

Het nieuwe jaarthema voor 2022-2023 is: 
Blijf Vertrouwen.  
Die aansporing kunnen we tegenwoordig 
goed gebruiken. Met dit thema wordt een 
ieder opgeroepen om te blijven vertrou-
wen… maar waarin dan, of waarop?  
Dat alles goed komt, of misschien anders, 
maar niet per sé minder goed? Blijven ver-
trouwen in elkaar? Los durven laten, onbe-
kende wegen durven in te slaan, blijven 
vertrouwen op een nieuwe wereld met een 
open hart…  
Genoeg om over na te denken of in de prak-
tijk te brengen. Dat gaan we het komende 
werkjaar doen in de vieringen, maar het 
liefst ook buiten de kerkmuren.  

LOGO 

Het logo voor het nieuwe jaarthema is ont-
worpen door Dick Amesz uit Zaandam. 
Hieronder kunt u zijn uitleg van het logo le-
zen.  
 

Blijf Vertrouwen 
 

Als je denkt aan vertrouwen dan denk ik 
aan verbinding. En wel aan verbinding met 
mensen, met elkaar. Voor mij staat dan een 
stel armen als omhelzing symbool voor ver-
trouwen. In het logo kun je dan ook de om-
arming zien afgebeeld. Omdat het een con-
tinue proces betreft en actief moet zijn 
staan er zeven omhelzingen (het heilige 
getal en de dagen van de week) getoond.  
Heel eenvoudig, maar daarom uiterst moei-
lijk om vol te houden. 

JUBILEUM 

All Ages kan na twee jaar eindelijk haar 50-
jarig (inmiddels 52-jarig) jubileum vieren. 
Dit wordt gevierd op 11 september en in de 
startviering zal daar vast wel aandacht aan 
besteed worden. Meer nieuws over het ju-
bileum van All Ages vindt u elders in de PM.  
 
Namens het Parochieteam wensen wij u 
betekenisvolle vieringen en goede ontmoe-
tingen. Wij komen elkaar geregeld tegen in 
de vieringen en in het dorp, en hopen u ze-
ker te ontmoeten op 11 september.  

 
Hartelijke groet, 

Namens het Parochieteam, 
Ellen Meijer 
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N O O D P O T  G A M B I A  

UPDATE zuurstofsysteem voor nieuwe hartkliniek  

Hallo lieve, beste sponsor en/of belangstel-
lende van de Noodpot, 
 
Een hartkliniek in Gambia die bereikbaar 
zal zijn voor iedereen, rijk of arm. Dat be-
tekent een enorm mooie en belangrijke uit-
breiding 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 prijs-
kaartje voor dat systeem bezorgde hem 
flinke hoofdpijn, dat vermeldde namelijk       
€ 25.000.  
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 bijdra-
gen en vooral omdat ik graag zijn bijzon-
dere 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 ge-
doneerd, incl. een paar kleine donaties in 
Gambia. Ongelooflijk mooi, heel geweldig!  
Resteert nu nog het bedrag van €2.300 ,00 
maar ook dat zal vast gaan lukken, daar ge-
loof ik in. 
 

Mocht de nieuwsbrief van afgelopen juni 
je misschien zijn ontgaan en wil je als-
nog iets doneren? Graag! 
Je kan je bijdrage overmaken naar reke-
ningnummer: 
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 be-
drijf die dit regelt is onder de indruk van 
deze arts, van zijn missie, zijn gedreven-
heid, zijn doortastende aanpak. Het werk 
zal binnen drie maanden klaar zijn. Mocht 

er dan nog niet voldoende geld zijn om de 
rekening te betalen dan krijgt dr. Jaiteh 
daar nog een heel jaar de tijd voor. Een 
rentevrije lening zeg maar, wat toch een 
mooi gebaar genoemd kan worden. Dit van-
wege de humanitaire aard van dit project. 
 
Marie Joof en ik waren afgelopen week 
weer ter plekke en maakten weer wat 
foto’s. Niet dat wij veel van het werk kon-
den 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 he-
laas 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 materia-
len 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 welge-
meend 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 zijn vergeten…..  
Het kan nog! ☺ 
 

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

Thea Mom / De Noodpot Gambia
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50 jarig Jubileum 

Zondag 11 september viert ons koor All 
Ages het 50-jarig jubileum dat in 2020 be-
reikt werd, maar toen helaas niet gevierd 
kon worden. Het koor is opgericht in 1970. 
Het idee was om een koor op te richten wat 
in de tijdgeest van de 60-er en 70-er jaren 
de jeugd van de kerk meer zou aanspreken.  
 
Met de oprichting van wat toentertijd “Het 
Jongerenkoor” genoemd werd, konden op 
de zaterdagavond beatmissen gehouden 
worden. Er werd al snel een dirigent gevon-
den en een combo gevormd. Het Jongeren-
koor bestond uit jongelui tussen de 13 en 
30 jaar. Deze jongelui zongen niet alleen, 
maar stelden ook op regelmatige basis the-
matische vieringen samen, waarbij op 
meestal bekende melodieën eigentijdse 
teksten werden gezongen.  
 
Na meer dan 25 jaar besloot Het Jongeren-
koor de naam te wijzigen. Omdat er weinig 
verloop was binnen het koor, steeg de ge-
middelde leeftijd van de koorleden. En hoe-
wel jong van hart en jong van geest was de 
eerste helft van de naam “Jongerenkoor” 
niet meer van toepassing op het merendeel 
van de koorleden. Sinds die tijd heet het 
koor “All Ages”. 
 
Sociale betrokkenheid met elkaar en met 
de wereld om hen heen is misschien wel de 
belangrijkste drijfveer gebleven voor de 
koorleden. Daarnaast is All Ages op geheel 
eigen wijze professioneel bezig met de ont-
wikkeling van de koormuziek. Het koor 
wordt begeleid door pianist Serge Ma-
karchev en dwarsfluitiste Marion van den 
Berg. De muzikale leiding is in handen van 
Lieke Mol-Rozemeijer. 
Het repertoire bestaat uit (meerstemmige) 
liturgische muziek, veelal speciaal ge-
schreven voor jongerenkoren en zoge-
noemde middenkoren. Ongeveer eens per 
3 weken luistert All Ages een viering op.  
 
Van de huidige koorleden zijn er een paar 
die al vanaf de oprichting betrokken zijn bij 
het koor en een grote groep is al heel veel 
jaren lid van het koor. We laten nu een paar 
leden aan het woord met de vraag hoe en 
waarom ze bij het koor gekomen zijn en wat 
hun reden is om al zoveel jaar bij het koor 
te zingen: 

Leo Jansen: 
Er is mij gevraagd om een stukje te schrij-
ven over ‘ons’ koor. In 1970 was ik betrok-
ken bij de oprichting. Kapelaan Jaap Jon-
ker en Vera kenden het jongerenkoor in 
Wervershoof en hoopten dat hier in Wormer 
ook te realiseren. Een aantal jongeren o.a. 
Ben Commandeur, Fons Klaasse, Joke 
Butter en ik hebben toen actief mensen be-
naderd om eventueel lid te worden. Het re-
sulteerde in ongeveer 30 jongeren vanaf 15 
jaar die daar wel zin in hadden. Omdat Joke 
onderwijzeres was en iets van muziek wist 
wilde zij wel ‘zwaaien’ en bij de muzikale 
familie Weenink werd Loek bereid gevon-
den om piano te gaan spelen. In het begin 
op een traporgel. Aanvankelijk waren het 
beatmissen. Later kwamen er ook themati-
sche vieringen die regelmatig wel wat com-
motie gaven in de kerk. Het koor breidde 
zich uit, er kwamen ook gitaristen en een 
drummer, dus het werd echt een combo. 
Die samenstelling wisselde zo nu en dan. 
Ook hadden we verschillende dirigenten. 
Het koor kende verschillende betere en 
mindere perioden, vooral ook in het aantal 
leden. De groep werd in de loop der jaren 
wel steeds hechter. Veel vriendschappen 
en zelfs huwelijken zijn eruit voortgeko-
men. Meerdere keren hebben we cassette-
bandjes/CD’s opgenomen. Heel vee l feest-
jes zijn er samen gevierd en er is regelma-
tig met elkaar gekampeerd, waarbij dan 
soms complete gezinnen aanwezig waren. 
Dat zijn hele mooie herinneringen. Helaas 
moeten we ook al een aantal van onze 
vrienden van het koor missen. Maar we zin-
gen nog steeds, inmiddels 52 jaar. Nog al-
tijd met plezier en de repetities worden al-
tijd gezellig afgesloten met een praatje en 
een drankje. Tijden en dingen veranderen 
maar ik hoop nog lang door te kunnen zin-
gen bij All Ages. 
 
Willy Klijn-Leek: 
Toen ik als jong grietje van 10 jaar naar 
Wormer verhuisde vanuit Amsterdam ging 
ik net zoals in Amsterdam elke zaterdag-
avond met mijn ouders naar de kerk. Omdat 
de MM kerk wat verder weg lag, wij woon-
den op de Zandweg, gingen wij naar de 
Kruiskerk. Eerst zat ik nog bij mijn ouders 
in de bank, maar al gauw werd ik gevraagd 
om de broodschaal vast te houden tijdens 
het uitreiken van de communie. 
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Wat was ik trots als ik bij Pastor Tuin of 
(toen nog) kapelaan Jonker mocht staan 
om te helpen. Al gauw was ik hulpmisdie-
naar en hielp ik mee om voor de dienst de 
kaarsen aan te steken, het brood in de 
schalen te doen en wijn in te schenken en 
zat ik voor in de kerk tijdens de dienst.  
Meestal zong het Kruiskerkkoor onder lei-
ding van Wim Luttikhuizen en soms zong 
het jongerenkoor wat mij erg aansprak. In-
middels was ik 12 jaar en dat was de leeftijd 
dat je op het koor mocht. Dus op een vrij-
dag in september de stoute schoenen aan-
getrokken en om half 9 stond ik bij het 
Drama gebouw (nu Verenigingsgebouw). Ik 
stond daar natuurlijk veel te vroeg, ik had 
nog niet van het ‘zaans kwartiertje’ ge-
hoord. Gelukkig kwamen er al gauw wat le-
den en begon de repetitie. Toen was mijn 
lidmaatschap een feit.  
In de loop der jaren maakte ik er vrienden 
en ging ik eerst nog braaf naar huis na de 
repetitie; ik kwam er al gauw achter dat het 
ook nog erg gezellig was ná de repetitie 
aan de bar.  
We gingen met de hele club kamperen in 
Bakkum, met z’n allen op de fiets. Eerst als 
één van de jonkies van de groep, maar later 
ook nog weer met mijn eigen kinderen 
‘koorkamperen’. Ook hielp ik mee met het 
voorbereiden van thematische vieringen. Ik 
heb goede herinneringen aan de vergade-
ringen in de pastorie met koffie en koek van 
Jaap en Vera. 
Toen ik ging verhuizen naar Watergang 
stond het voor mij vast dat ik hoe dan ook 
op het koor zou blijven, ik voel mij zo ver-
bonden met het koor dat ik het ervoor over 
heb om al zo’n 33 jaar elke vrijdagavond 
naar Wormer te rijden. Dit doe ik natuurlijk 
niet zonder reden. Allereerst vind ik het 
heerlijk om te zingen maar ook de saamho-
righeid en vriendschap in ons koor is een 
reden om elke keer weer te komen zingen. 
Ook past de manier van hoe wij kerk zijn in 
onze parochie wel bij mij. Zeker in de tijd 
van Pastor Jaap Jonker die vanuit zijn visie 
de Maria Magdalenaparochie vooruitstre-
vend heeft gemaakt.  
Ik hoop nog lang te kunnen zingen in ons 
koor en feliciteer ons koor met dit mooie ju-
bileum! 
 

Natasja Sikkes-Klos: 
Ik ben opgegroeid met 'onze' kerk. Op een 
zondagochtend, toen ik een jaar of 8 was, 
vroeg mijn moeder mij tijdens een viering 
waarbij de Flierefluiters zongen of dat ook 
niet wat voor mij was. Dat leek me wel leuk 
en zo rolde ik in de loop der jaren van de 
Flierefluiters naar het jongerenkoor Yes. 
Toen Yes stopte, werd ik door Lieke na een 
viering tijdens de koffie gevraagd om bij All 
Ages te komen zingen. Haar geruststel-
lende woorden haalden mij over om 'ja' te 
zeggen. En nu, zo'n 17 jaar later, ben ik er 
nog steeds bij, bij de alten. 
Door het koor houd ik de verbinding met de 
kerk, maar natuurlijk ook met de fijne groep 
mensen wat het koor vormt. We delen lief 
en leed met elkaar. Ook de koorweekenden 
zijn altijd erg gezellig.  
Mijn hoogtepunt van het koor is toch wel 
onze trouwdag: een bijna voltallig koor 
stond op een dinsdagochtend, midden in de 
zomervakantie, te zingen tijdens ons bur-
gerlijk/kerkelijk huwelijk. We zijn het koor 
daar heel erg dankbaar voor. 
 
Irene Bank-de Jong: 
Als kind ging ik met mijn ouders naar de 
Vrije Evangelische Gemeente in Wormer-
veer. 
Hier is de samenzang een belangrijk deel 
van de vieringen. Altijd heb ik graag gezon-
gen en vanaf mijn vijftiende zong ik in een 
interkerkelijk jongerenkoor. 
Toen Pascal en ik in 1999 trouwden, was 
dat in de MM kerk, met medewerking van 
mijn toenmalige koor. Tijdens de voorberei-
ding van onze huwelijksviering, voelde ik 
me al zeer welkom. Het was tien jaar later, 
ik zong inmiddels bij de Zaanse Operette, 
toen ik via Sander en Godelieve Korver bij 
All Ages terecht kwam. Ik voelde me met-
een weer thuis.  
De warmte en saamhorigheid in de MM 
kerk, vind ik heel bijzonder.  
Het is fijn om een onderdeel te zijn van een 
gemeenschap die veel voor elkaar over 
heeft en waar je je overtuiging kunt invullen 
op een manier die bij je past. 
Ik hoop met mijn stem nog lange tijd te kun-
nen bijdragen aan de vieringen in de Maria 
Magdalena kerk.
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In onze laatste PG-vergadering (bijpraat-
sessie) met Frans, Matthé, Ina en Ellie gaf 
Ina te kennen dat ze stopt met haar werk 
om persoonlijke reden. Voor de 
PG zette ze zich in voor Diaconie. 
Als je eenmaal in de PG zit/vrij-
willigerswerk doet, mag je eigen-
lijk niet stoppen. Nieuwe mensen 
staan niet te dringen om in te 
stappen.  
Toen kwam het verzoek aan de 
pastoraatsgroep (van wat er over 
is) om de slotviering in elkaar te 
zetten. Ina is toch nog gevraagd 
om mee te doen en pas te stop-
pen na de slotviering. De teksten 
werden naar Matthé gestuurd. Hij 
mocht zich er nog over ontfermen en Lieke 
heeft de liederen bij de teksten gezocht. 
(Het gaat haar prima af, maar het mag best 
genoemd worden.) Voor Ina was het klaar, 
dacht ze. Voor ons niet, we konden haar 
niet zomaar laten gaan. Matthé had een 
slotgedachte, die Ina mocht lezen.  
Aansluitend werd ze bedankt voor haar 
vele jaren lange inzet voor haar werk. Voor 
alle acties die ze heeft opgezet. Ze had 

haar korte lijntjes en vaak streekgerichte 
goede doelen.  
In de orde van Maria Magdalena is ze jaren 

geleden al opgenomen, Koninklijk 
geridderd is ze ook al dus hebben 
we haar met een mooie bos bloe-
men bedankt.  
Een extra deurcollecte was gere-
geld voor het doel wat Ina na aan 
het hart ligt: voor Thea Mom. 
Jammer was wel dat de collecte 
voor de parochie voor het eerst 
weer op de gewone manier ging 
(het mandje doorgeven), waar-
door bij velen de knip leeg was 
voor de extra collecte. 
Gelukkig kan een gave voor Thea 

Mom ook altijd nog via de bank.  
En wie weet gaat de kerstbomenactie Kop 
Op ook gewoon wel door via andere kana-
len: de Oecumene. Ina heeft zelf ook een 
boom nodig. 
 
Bedankt Ina. 
 

Namens de overgebleven PG leden: 
Frans en Ellie

 
 
 
 
 
 

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

Tijd voor vrede 

Het is onrustig in de wereld. We 
lezen, zien en horen het elke dag. 
En we vragen ons regelmatig af of 
er ooit nog vrede komt. Daar ho-
pen we op en daar bidden we 
voor. Met elkaar.  
Op zondag 18 september 2022 is 
het Vredeszondag.  
De Raad van Kerken Wormerland 
nodigt u van harte uit om deze 
zondag met ons te vieren. Juist 
nu.  
 
De dienst wordt geleid door Cees 

Beumer (De Wijngaard) en Ds. 
Bart Vijfvinkel. Gastvrouw is Jo-
landa Slegers (protestantse ge-
meente Wormer-Jisp). 
Weet je/u iemand die wellicht ook 
naar de kerk wil komen, wilt u die 
dan uitnodigen? 
 
18 september 10.00 uur in de 
Jisper Kerk, Dorpsstraat 64 in 
Jisp. 
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Onderhoud kerk 

Ondanks de weken aanhoudende hoge 
temperaturen vraagt het onderhoud in en 
buiten de kerk onze constante aandacht. 
De galmplanken boven in de toren zijn alle-
maal van een nieuwe verflaag voorzien en 
weer gemonteerd. Ze kunnen er weer jaren 
tegen. De vloer bij de klokkenstoel is voor-
zien van een waterwerende deklaag om de 
lekkage naar de onderliggende ruimte te 
stoppen. Dit gebeurde nogal eens bij he-
vige regenval. Deze ‘taaie klus’ is goed ge-
lukt en hiermee is ook deze plek weer jaren 
bestand tegen de soms extreme weersin-
vloeden boven in de toren. Helaas werd de 
sacristie geteisterd door een wespenplaag 
met een nest tussen het plafond. Na pro-
fessioneel ingrijpen ontstond echter een 
onaangename geur wat ons noopte om en-
kele plafondplaten te verwijderen. Door ge-
brek aan mankracht en vakanties zal het 
herstel enkele weken op zich laten wach-
ten! De stalen kozijnen van het Achterschip 
en de Pastoraatskamer zijn ook weer voor-
zien van een nieuwe verflaag. Gezien de 

verkleuring was dit wel nodig. Tevens is het 
boeideel boven de ingang opnieuw geschil-
derd. Het buitenwerk van het parkeerterrein 
en de begraafplaats blijft constant aan-
dacht vragen en dat vergt de nodige in-
spanning bij de soms tropische tempera-
turen, maar de ‘buitenploeg gaat onverdro-
ten door en het resultaat mag gezien wor-
den.’Gelukkig staat de ‘koffieploeg’ steeds 
voor ons klaar om ons een extra impuls te 
geven. Helaas is geconstateerd dat het 
parkeerterrein achter de kerk oneigenlijk 
werd gebruikt zodat we weer een ketting 
hebben moeten plaatsen. Wellicht geeft dat 
zondagochtend wat ongemak voor de dan 
terechte parkeerders maar het is wel nodig, 
Wij vragen dan ook begrip voor deze maat-
regel. 
Tot slot een woord van dank aan alle vrij-
willigers, in welke vorm dan ook, die er voor 
zorgen dat wij onze kerk kunnen blijven be-
zoeken!! 

J. Braan 

 
 

E E T C L U B  

’t Klepeltje laat weer iets van zich horen 

’t Klepeltje, een wonderlijke naam voor een 
club die al 15 jaar lang een enthousiast le-
ven leidt binnen de Maria Magdalena Kerk. 
Het bestaat uit een blijde groep vrijwilligers 
die een groep van 20 tot 25 alleenstaande 
dames (in de eerste jaren was er ook wel 
eens een heer) iedere maand een mooie 
avond bezorgde met een met zorg bereide 
maaltijd. Corona heeft dit beeld grof ver-
stoord, waardoor we onze activiteiten heb-
ben moeten onderbreken. We staan weer in 
de startblokken om de draad op te pakken. 
Natuurlijk kunnen er bij een groep van on-
geveer 25 gasten veranderingen zijn opge-
treden. Helaas zijn er in de afgelopen 2,5 
jaar enkele van onze vaste gasten overle-
den.  
We willen heel graag aan onze vaste gas-
ten de vraag stellen: Sluit u zich a.s. maan-
dag 3 oktober wel of niet aan bij onze eet-
club’t Klepeltje? Wilt u ons dat laten weten 
vòòr 18 september bij Ellie Hoek tel 075 
6423046. 
Als u als lezer van de P.M ook gast wilt wor-
den, dan kunt ook u contact met ons 

opnemen.  
Er is een belangrijke verandering. We ver-
plaatsen ons samenzijn van de avond naar 
de lunchtijd. De hoofdreden is dat op weg 
naar de herfst en de winter veel van onze 
gasten liever niet ’s avonds het huis uit-
gaan. 
De eerste maandagmiddag is 3 oktober 
vanaf half twaalf tot ongeveer twee uur. 
In principe blijft het de eerste maandag van 
de maand.  
Ons team is zich al aan het voorbereiden 
om iedere maand heerlijke gerechten te 
gaan maken. 
Gezien de prijsverhoging van levensmidde-
len, hebben wij de prijs van een heerlijk sa-
menzijn van 2,5 uur naar € 7,50 moeten 
brengen. 
  
Wij hebben er zin in, u ook?  
Let wel: u moet voor eigen vervoer zorgen. 
 

Team  ’t Klepeltje
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Verslag 

Kerkenpad betekent een dagje uit onder 
leiding van Ko Schuurmans en Matthé 
Bruijns die het voorwerk prima hebben ge-
daan zodat de deelnemers zorgeloos kon-
den genieten. 
De opstapplaats was bij de Vomar. Om 8.30 
uur vertrok de volle bus met St. Petrus en 
Maria Magdalena parochianen op weg naar 
Friesland. 
Onderweg deelde Ko het inmiddels be-
kende informatieboek uit over Bolsward, 
Stavoren, Bakhuizen; onze bestemmingen 
van die dag. 
Het was een heerlijke busrit over de afsluit-
dijk en door het mooi Friesland. Aangeko-
men in Bolsward werden we gastvrij ont-
haald in de Sint Franciscuskerk waar de 
koffie en oranjekoek voor ons klaarston-
den. Na het bezichtigen van de kerk, wan-
delden we naar het prachtige cultuurhisto-
risch centrum de Tijd voor de tentoonstel-
ling over Titus Brandsma. Daarna volgde 
nog een rondwandeling door het mooie 

Bolsward. Na een bezoek aan twee andere 
kerken keerden we weer terug bij de Sint 
Franciscuskerk voor de lunch (eigen 
broodje). Uitgezwaaid door de vriendelijke 
dames die de koffie en thee verzorgden 
gingen we op weg naar Stavoren.  
Na een extra rondje van de chauffeur kwa-
men we in Stavoren, daar het vrouwtje be-
keken om verder te gaan langs de oever 
van het IJsselmeer naar Bakhuizen voor 
een viering in de Odulphuskerk. 
Knap hoor hoe de chauffeur zo’n grote bus 
door dat kleine dorpje manoeuvreert. Ver-
volgens gingen we weer richting huis. Onze 
laatste stop was bij het Van der Valk Hotel 
in de Wieringermeer, waar een heerlijk buf-
fet op ons stond te wachten. 
Het was weer een mooie dag geweest met 
dank aan onze reisleiders Ko en Matthé, 
die deze tocht op 1 en 8 september nog 
eens verzorgen. 
 

Ellie Hoek-Nooij
 
 

I N  G E S P R E K  M E T  1 0 0 - J A R I G E  

Mevrouw Rika Binken-Mak 100 jaar! 

We feliciteren onze oudste parochiaan me-
vrouw Rika Binken-Mak. 
In gesprek met de honderdjarige: 
Heeft u als kind altijd in de Mariastraat ge-
woond? 
Nee, tot mijn 10de jaar woonde ik in het 
Westend, de Zandweg en dat betekende 4 
keer per dag een half uur lopen naar 
school. In de winter mocht ze overblijven. 
Mijn vader liet een nieuw huis bouwen in de 
Mariastraat, waarna het gezin verhuisde 
naar een nieuwe woning. 
Ik ben op 6 september 1922 geboren in het 
gezin van Klaas Mak en Regina van Steen 
en was het 4de kind in het een gezin van 9 
kinderen: 3 jongens en 6 meisjes. Ze noem-
den ons kinderen van Maria. (Regina bete-
kend Maria). Ik ontmoete Wim Binken en 
als de oorlog bijna is afgelopen trouwen we 
en ben ik moeder geworden van 8 kinderen, 
5 jongens en 3 meisjes. 
Door de jaren heen heb ik de wereld en het 
dorp zien veranderen, o.a. door de sluiting 
van de papierfabriek. Zelf zijn we de eerste 
jaren van ons huwelijk vaak verhuisd, al-
leen het huis aan het Oosteinde met een erf 

op het noorden vond ik wel erg koud, vooral 
met was ophangen. Van daaruit verhuisden 
we naar het Wim van de Kappellehof en la-
ter naar de Waterzolder. Hier woon ik nog 
steeds met plezier, vlak bij mijn broer Nico 
en schoonzus Rie. Met het overlijden van 
mijn man in 1997 kwam er een einde aan 
ons gelukkig huwelijk van 52 jaar. Door de 
jaren heen heb ik ook afscheid moeten ne-
men van de vele andere familieleden Mak 
en Binken, maar groot verdriet was er na 
het overlijden van onze zoon Ron. Ook zijn 
er veel  zorgen over onze dochter. 
 
Nu na honderd jaar kan ze terug kijken op 
de mooie en verdrietige dingen in het leven, 
ze is gelukkig met haar 8 kinderen, 18 
kleinkinderen en 24 achterkleinkinderen, 
met nog een broer en zus, zwagers en 
schoonzussen. Met hulp en zorg van haar 
kinderen, ieder heeft zijn eigen taak, is ze 
dankbaar voor alles. 
We hopen dat ze een  mooie dag heeft ge-
had en wensen haar alle goeds in haar 
nieuwe levensjaar. 

Ellie Hoek-Nooij 
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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 
 

Klaverjassen 

Beste mensen, 
We gaan weer klaverjassen op elke tweede 
woensdag van de maand t.w.:  
14 september, 12 oktober, 9 november en 14 
december. 

Guus Bijvoet 

Opbrengst 

Tijdens de slotdienst is er gecollecteerd voor 
Thea Mom noodlot Gambia.  
Deze collecte heeft 134,52 euro opgebracht. 
Allen hartelijk dank namens Thea en Marie 
Joof. 

Hostiedoosjes 

Het is in onze parochie een goede gewoonte 
om met een zieke thuis de hostie te delen. 
Hiervoor hebben wij mooie hostiedoosjes He-
laas gebeurt het dat bij overlijden het doosje 
vergeten raakt.  
Als u hier gebruik van maakte, zou u dan 
eens willen kijken naar zo’n misschien verg-
eten doosje?  
Wij zijn U bij voorbaat dankbaar.  

P. van Diepen 

 

I N  M E M O R I A M

 

CLASIEN CONIJN-TOL 

We hebben op 3 augustus afscheid genomen 
van Clasien Conijn-Tol, op 90-jarige leeftijd. 
Clasien is op 6 juni 1932 in Uitgeest geboren 
als jongste in het gezin Tol. Ze groeide sa-
men op met broer Jan en zus Gon. Ze was 
nog maar 13 jaar, toen haar vader kwam te 
overlijden. Dat is altijd een groot gemis ge-
bleven in haar verdere leven. 
Het was op de kermis in Zaandam waar Cees 
Conijn haar zag en haar niet meer liet gaan. 
Het was liefde op het eerste gezicht. 
Toen was er ook woningnood. Na hun trou-
wen gingen ze in Uitgeest inwonen en werden 
ouders van een zoon en dochter. 
Cees wilde graag terug naar Wormer. Er 
volgde een verhuizing naar een nieuwe wo-
ning aan de Visserstraat. Met de geboorte 
van een tweeling was het gezin compleet. 
Met een bootje in de Schanssloot was het ge-
nieten voor het gezin en de vriendjes.  
Later trokken ze er met de auto op uit. 
Na het overlijden in 2012 van haar man Cees 
kwam ze er alleen voor te staan. Het gemis 
was er, maar ze ging door.  
Vanuit de Visserstraat volgde een verhuizing 
naar de IJsvogelstraat. Dat was voor haar 

niet de juiste plek. In oktober 2020 verhuisde 
ze naar het Ventjagersplein. Daar heeft ze 
nog een mooie tijd gehad. 
Aan haar 90ste verjaardag hebben ze nog 
een mooie herinnering overgehouden. 
Het fotoalbum was net op tijd klaar. 
Ze was moe, ze verlangde naar haar rust. 
Na al de jaren van bijstellen, er was weer een 
achterkleinkind op komst of een ander hoogte 
punt in het gezin, was het genoeg. 
Voor Clasien was het geen punt, ze kon te-
rugkijken op 90 levensjaren, waarvan 57 hu-
welijksjaren met haar man Cees Conijn. Sa-
men werden ze ouders van 4 kinderen en ver-
blijd met 7 kleinkinderen en 14 achterklein-
kinderen. 
Op haar eigen manier heeft ze afscheid ge-
nomen. Ze bedankt haar kinderen voor de 
goede zorgen die ze haar hebben gegeven. 
Ze eindigde met de woorden “Wees lief voor 
elkaar”. Het leven van Clasien is overgegaan 
in herinneringen.  
Aan de anderen kant van het leven staat haar 
vader die ze zo gemist heeft haar op te wach-
ten samen met Cees haar man. Het zal wel 
mooi zijn.                                      Elly Hoek 

PM rooster seizoen 2022/2023 

(49e – 50e jaargang) 

 Copydatum Looptijd 

Nr. 6 
Nr. 7 
Nr. 8 
Nr. 1 
Nr. 2 
Nr. 3 
Nr. 4 

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

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 - ? 
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ALIE DE LEEUW-MOOREN 

Op 10 juli is Alie de Leeuw, 82 jaar oud, thuis 
overleden, omringd door haar geliefden.  
Op 16 februari 1940 werd ze geboren als oud-
ste kind van een boerengezin in Leimuiden, 
waar later nog 4 zusjes en een broertje bij-
kwamen. Op haar 11e verhuisde het gezin 
van Zuid-Holland naar een boerderij aan de 
kanaaldijk in Jisp.  
Al heel jong is ze gaan werken als hulp in de 
huishouding, en later ook in de horeca in Pur-
merend. Daar ontmoette zij Cor de Leeuw 
met wie ze op 23 augustus 1962 trouwde en 
samen in Wormer kwam wonen. Na de 2 oud-
ste kinderen John en Miranda, kregen Alie en 
Cor een 3e kindje: Jan, een baby van 12 
pond, die maar 4 dagen heeft geleefd.  
In die tijd werden ongedoopte kinderen nog 
begraven in ongewijde aarde. 25 Jaar later is 
op de begraafplaats achter de Maria Magda-
lenakerk een monumentje opgericht voor die 
kinderen. Daar staat ook de naam van de 
kleine Jan de Leeuw.  
Uiteindelijk werd in 1970 nog een zoontje 
Fred geboren.  
Cor en Alie hebben altijd hard gewerkt in hun 
eigen bedrijf, maar Alie bleef ook altijd nog 
werken als serveerster o.a. in het vereni-
gingsgebouw. 
Alie was de liefste echtgenote en moeder die 
het gezin zich maar kon wensen: zorgzaam, 
gastvrij. Alie was ook dol op de zes kleinkin-
deren, en zij op haar. Iedereen bewaart 
prachtige herinneringen aan gezamenlijke 
vakanties.  
Alie werd wel geplaagd door lichamelijke on-
gemakken, maar daarover wilde ze niet pra-
ten. Daarmee trok ze zich de laatste jaren lie-
ver terug in haar veilige omgeving. Gelukkig 
hebben haar familieleden haar steeds om-
ringd met alle nodige zorg. Dat heeft hen tot 
een hechte kring aaneengesmeed, die nu met 
liefde aan haar blijven denken. In de uitvaart 
hebben we haar uit de grond van ons hart toe 
gebeden, dat zij mag rusten in vrede. 
 

Jos van Steen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LOUISE ERNESTINE DE VROEDE-RONKES 

Louise werd geboren op 2 mei 1929 in Djem-
ber in Indonesië en overleed op 6 augustus 
2022 hier in Wormer. Zij mocht 93 jaar oud 
worden.  
Een gezegende leeftijd, zij was een mooie 
vrouw die er altijd verzorgd uitzag. Boven de 
rouwkaart stond geschreven “Ik ben zo moe, 
het wordt tijd voor de kist”. Een uitspraak van 
haarzelf, het getuigde van haar humor en re-
lativeringsvermogen. Het leven was goed ge-
weest. 
Zij en haar man Paul waren na de bevrijding 
van Indonesië naar Nederland gekomen per 
boot, om een goede toekomst voor hun kin-
deren te realiseren. Het viel niet mee in het 
begin. Het was koud in Nederland, de geur 
was anders, het eten was anders en in Ne-
derland zaten ze toen ook al niet te wachten 
op mensen van buitenaf.  
Louise runde het huishouden en zorgde voor 
de kinderen, ze hield van de natuur.  
Ze hield van feestjes en dansen.  
Haar geheugen had haar, met het klimmen 
der jaren, langzaam in de steek gelaten.  
Anderhalf jaar geleden verhuisde ze van 
Hoorn naar Wormer, naar zorgcentrum To-
renerf, waar ze dichter bij Peggy woonde, ja, 
ze woonden zelfs aan dezelfde sloot.  
Louise keek graag naar buiten en verwon-
derde zich over de natuur, het komen en gaan 
van de bladeren aan de bomen. Ze genoot 
van haar kleinkinderen en achterkleinkin-
deren. 
Wijze woorden heeft ze gesproken en met 
een lach en een traan hebben wij met velen 
in een viering, afscheid van haar genomen op 
15 augustus. Een dag die in de Indische ge-
meenschap gevierd wordt als bevrijdingsdag 
en erg belangrijk is, zo was het ook Maria ten 
Hemelopneming. Maria werd vaak door haar 
aangeroepen. Soms vallen dingen zo mooi 
samen. Wonderlijk! 
Het wonder van het leven maakt je stil, stil en 
dankbaar voor het licht en de liefde in je ei-
gen leven, voor de warmte en tederheid die 
anderen je geven. 
Het leven is mooi , maar kan ook pijn doen, 
als een tak afbreekt en een bloem verdort.  
Leven is altijd: mensen omhelzen en loslaten, 
blij zijn met het leven en ook de dood aan-
vaarden, niet alleen als einde maar ook als 
nieuw begin. Van nieuwe groei en bloei voor 
Gods aanschijn. 
Wij hopen dat Louise thuis mag komen bij 
God en het feest van het Eeuwige leven mag 
ervaren.  

Ineke Hendriks 
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Datum Kosters Lezers en lezeressen Koffie-schenkers 

Zo. 11 sept P. Kramer 642 7234 Ellie Hoek Tiny van Vliet 
Florensia Kramer 

Zo. 18 sept Oec.viering 
Jisp 

 Oec. Viering Jisp  

Zo. 25 sept P. van Diepen 642 1282 Monique van Zanten Joke Vreeswijk 
Riet Noom 

Zo 2 okt C van Vliet 06 54626623 Frans Hofstra Truus Joosten 
Ria Hooft 

Zo. 9 okt K. Bank 06.52408011 Rob Berkhout Ria van Dijk 
Leny Konijn 

Zo. 16 okt P. van Diepen 642 1282 George Kristians Tony Heine 
Ineke Korver 

Zo. 23 okt G. Konijn 642 6212 Liesbeth Patist Tineke de Best 
Annie 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
 
 

Weekendautorijders 
 
Mw. Berkhout Faunastraat 198  
tel.nr. 6423472 
 

Zo 11 sept M. van Zanten 6424325 

Zo 18 sept G. Kristians 6423408 

Zo 25 sept T. de Best 0682501110 

Zo 2 okt E. de Metter 6423700 

Zo 9 okt F. Hofstra 0618948746 

Zo 16 okt P. Tuijn 0610875339 

Zo 23 okt W. vd Berk 6421417 

 

 
 

 
 

Bloemschiksters 

9 sept T.Heine en M. Hooijschuur 

16 sept T. Koelemeijer en J. Jongh 

23 sept A. v. Diepen en A Oudejans 

30 sept T. Heine en M. Hooijschuur 

7 okt T. Koelemeijer en J. Jongh 

14 okt A. v. Diepen en A Oudejans 

21 okt T. Heine en M. Hooijschuur 

 
 
 

Kerkwerk(st)ers 
 

Groep A: Do. 13 oktober 13.30 uur 
Corrie Schavemaker 
Henny van Druten 
Tiny van Vliet 
Cor Bijvoet 
Jaap Conijn 
Ina van Kleef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep B: Do. 13 oktober 13.30 uur 
Frans Dijkstra 
Erica Feenstra 
Jaap Braan 
Dea Schoenmaker 
Atie Schermer 
Tineke de Lange 
 
 
Groep C: Do. 13 oktober 13.30 uur 
Piet van Diepen 
Hannie Kuiper 
Lies Graas 
Ton Klos 
Jacinta Rossenaar 

  

mailto:ham.de.metter@quicknet.
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September 

11 september   10.00 uur   Alle koren 
24ste zondag door het jaar 
 
 
Startviering 
Voorganger: Pastor M. Bruijns 
 
Extra collecte voor de voedselbank 
 

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  
Harry Hanou 
Arnold Floore 
Theo van Putten 
Gerhard Holtman 
Kees Bentvelzen 

Dinsdag 13 september   16.30u   Torenerf  
Voorganger: Dhr. Willem van den Berg 

 

Zondag 18 september   10.00 uur   Jisp 
25ste zondag door het jaar 
 
Oecumenische viering 
 
Voorgangers: Ds. Bart Vijfvinkel en  
dhr. Cees Beumer 

              
               Jisperkerk / Vredesweek 

25 september   10.00 uur   Caeciliakoor   
26ste zondag door het jaar 
 
 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor R. Casalod  
 
 

Uitdankbaarheid voor 60-jarig huwelijk: 
Joop en Wil Keijer 
Jaardienst Tony van der Laan-Rozemeijer 
Jan Plas en Josefine  
Eutimio Fernandus Perez 
Ouders Bentvelzen-Mijnen 
Netty Sjouw-Peters 
Zita Bentvelzen-Dopstra 
Jaap en Carla de Vos 
Piet Heijne en overleden familieleden  
Ria Meijer-Zuidinga 
Jan Willem Steensma 

Dinsdag 27 september   16.30u   Torenerf  
Voorganger: Mevr. Trees Walta 

   

 

Oktober 

Zondag 2 oktober   10.00 uur   All Ages 
27ste zondag door het jaar 
 
Dienst onder leiding van een parochiaan 
Voorganger: Paul Kramer 

Jaardienst Hanny Butter 
Jaardienst Ton Daas 
Valentin Makarchev 
Henk Walta 
Ruud van der Kleij 
Cas van ’t Hoff 
Ouders Willems, ouders Martens 
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Oktober 

Zondag 9 oktober   10.00 uur   Caeciliakoor 
28ste zondag door het jaar 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor M. Bruijns 

Jan Vredevoort 
Hans Beenen 
Herman Meijer 
Overleden familieleden Meijer-Wamelink 
Bert de Leeuw 
Toon Vermeulen 
Cees Vermeulen 
Noby Warbout-Willems 
Siem en Gre Breeuwer-Noom 
Piet Sombroek 

Dinsdag 11 oktober   16.30 u   Torenerf  
Voorganger: Dhr. Cees Beumer 

 

Zondag 16 oktober   10.00 uur   Caeciliakoor 
29ste zondag door het jaar 
 
Eucharistieviering 
Voorganger: Kapelaan N. Kerssens 

Ouders van Schagen-Hofland, Nicolientje 
Gerard Heine 
Cor van Diepen 
Margaretha Leliveld 
Ria Meijer-Zuidinga 
Gerhard Holtman 

Zondag 23 oktober   10.00 uur   Herfstkoor   
30ste zondag door het jaar 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor T. Molenaar 

Jaap en Carla de Vos 
Piet Heijne en overleden familieleden  
Ouders Bentvelzen-Mijnen 
Netty Sjouw-Peters 
Zita Bentvelzen-Dopstra 

 
 
 
 

 Intenties 

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

 Ellie Hoek-Nooij 

 
 
 
 

 

 

  



24 
 

PM 49e jaargang no.5: 7 sept.-19 okt. 2022 
 

 
 
 
 

 

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. 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 
 
 
 

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,  06-1295 58 15 
 

Zonnebloem:  
dhr. Piet Jongh 
Wollegrasstraat 27,  06-14280934 
 

Kookgroep ’t Klepeltje: 
mw. Toni Heine 
Prins van Oranjestraat 6,  6423722 
 

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.nl
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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BEENDERS 
STUKADOORS 

EN GEVELISOLATIE B.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
                                                                   www.somass.nl 
 

                                  BOUWBEDRIJF SOMASS 
 

              Specialisten in restauraties en replica’s 
 
 

 
 

 
 

Plaats hier uw advertentie! 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 


