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Adventsviering Zondag 27 november 2022  

 

 

Tekenen van Hoop 

Zoals aangekondigd in de laatste PM viert de Raad van Kerken Wormerland op 

zondag 27 november om 10.00 u 1e Advent in de Maria Magdalenakerk met 

een oecumenische viering. De komst van Jezus Christus wordt voorbereid, een 

tijd van hoop en verwachting. 

  

De viering wordt geleid door ds Bart Vijfvinkel en pastor Jos van Steen. De 

samenzang wordt muzikaal begeleid door Piet van der Laan. Na de viering is er 

tijd voor koffie, thee en ontmoeting in het Achterschip. U bent van harte 

welkom! 

Kleedt u warm aan, de kerk wordt niet optimaal verwarmd.  

 

 

 

Adventsvespers op 4 woensdagavonden in de Maria Magdalenakerk 

 

Op 4 woensdagavonden zullen wij met de gezamenlijke kerken in 4 

adventsvespers verwachtingsvol optrekken naar de Kerst, het feest van Vrede 

en Licht, tekenen van een nieuw begin. 

  

U bent van harte welkom om deel te nemen aan dit half uurtje van bezinning 

  

Adventsvespers: 30 november, 7, 14 en 21 december 2022 

Locatie: H. Maria Magalenakerk 

Aanvang: 19.30 u  

 

 

Kerstbomenactie Kop Op 

 



 

In de vorige nieuwsbrief en in de PM van november heeft u kunnen lezen over 

de kerstbomenactie 2022. Deze kunt nog bestellen tot 3 december 2022. U 

helpt daar de stichting Kop op mee om in de zomervakantie kansarme kinderen 

een fijne sportweek te bezorgen. 

 

De kosten voor de kerstbomen zijn: 

1 kerstboom  1.30-1.50 cm voor 20,00 euro 

1 kerstboom  1.50-1.80 cm voor 22,50 euro 

1 kerstboom  1.80-2.20 cm voor 27,50 euro 

 

U kunt deze kerstbomen ophalen op 10 december bij de protestantse kerk 

Noordeinde in Wormerveer ophalen. Of laten bezorgen kosten 2,50 euro. Als u 

niet zelf een kerstboom wil kunt u er ook 1 sponseren, deze zal door de 

organisatie aan mensen worden gegeven die niet zelf een boom kunnen 

betalen. 

 

Tot 3 december telefonisch te bestellen: 

Martijn Bakker  tel. 06-27046325 

Ina van Kleef     tel. 06-46532466  

 

 

 

 

De winter door.... 

 

We worden allemaal geconfronteerd met de 

gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Het leed 

van de mensen daar is onvergelijkbaar groot,  
 

maar ook hier ontstaan er voor veel mensen problemen: de energieprijzen 

stijgen, het eten wordt steeds duurder, vaste lasten gaan omhoog. 

En dat is voor steeds meer mensen niet meer op te brengen. Het lukt steeds 

meer mensen niet meer, om de eindjes aan elkaar te knopen. Er gaan veel 

adviezen rond om de kosten beheersbaar te houden:  



 

• Wees zuinig met energie, zet de thermostaat lager, douche korter, 

verbeter de isolatie van je woning; 

• Kijk naar jouw financiën, wat kun je goedkoper doen, welke 

abonnementen kunnen worden opgezegd; 

• Kijk of je recht hebt op de energietoeslag van de gemeente; 

• Let op de aanbiedingen in de supermarkten en gebruik die zoveel 

mogelijk. 

Er zullen vast nog meer maatregelen te noemen zijn, maar als je er niet meer 

uitkomt, zijn er mogelijkheden om hulp te krijgen. 

De Caritas is er voor iedereen, die hulp nodig heeft. Dat kan met het 

doorverwijzen naar instanties als Sociale Zaken van de gemeente, Wormer 

WonenWelzijn Plus, de Bibliotheek, de Woningbouwvereniging, de 

Voedselbank en de Kledingbank. En als het papierwerk daarbij lastig is, 

bijvoorbeeld voor het aanvragen van de energietoeslag bij de gemeente, dan 

maken we dat samen in orde! 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen: een e-mail naar 

gerardschavemaker@planet.nl of een telefoontje naar 06-57320782 en we 

gaan samen aan de slag. 

Het kan ook zijn dat er in uw omgeving iemand, of een gezin, is waarvan u 

sterk vermoedt dat hulp daar welkom zou zijn. Laat ons dat dan even weten via 

een van deze kanalen, want dan kunnen wij als hulpverlener contact zoeken. 

Wij attenderen u hierbij graag op de actie Kerstpakketten in de Maria 

Magdalenaparochie en verwijzen u naar het artikel daarover in deze 

Nieuwsbrief en in de PM. 

Zo proberen we de feestdagen voor mensen, die het moeilijk hebben, wat 

mooier te maken. 

   

 

  

Diaconale zondag 
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Vanwege de Dag van de Armen - zondag 13 november - was in alle Zaanse 

RK kerken een (extra) collecte voor Voedselbank Zaanstreek. Tevens was 

gevraagd om houdbare producten te doneren. In het totaal werd er een bedrag 

van € 1.553,15 opgehaald en werden 40 kratten vol met producten gedoneerd. 

Onze Maria Magdalenaparochie in Wormer heeft daarvan € 443,-- en 10 

voedselkratten bijgedragen! Daarnaast weten wij dat ook verschillende 

betalingen per bank aan de Voedselbank en aan IPCI Zaanstreek zijn 

overgemaakt. 

Lieve parochianen, een fantastisch resultaat! Heel veel dank voor uw gulle 

donatie.  

 

 

Caritas-team Wormer 

Patricia Beenen, Angret Weijers, Arno Korver en Gerard Schavemaker  

 

 

 

Kerststallen tentoonstelling 

 

Meer dan honderd kerststallen en -groepen, groot en heel klein, verzameld 

door Monique van Zanten, zijn vanaf Zaterdag 10 december 2022 tot en met 

vrijdag 6 januari 2023, op de volgende dagen te bewonderen:   

 

 

 

10 en 11 december: van 12.00 - 15.00 uur 

28 december, 4 en 6 januari van 11.00 - 14.00 uur 

 

Maria Magdalenakerk 

Dorpsstraat 351, Wormer  
 

 

Liturgieplanning 

De planning van de vieringen kunt u ook hier lezen.  

Zondag 27 november 10.00 uur 

Oecumenische viering met Caeciliakoor 
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Voorganger ds. Bart Vijfvinkel en pastor Jos van Steen 

 

Zondag 4 december 10.00 uur 

Woord- en Communieviering met koor All Ages 

Voorganger dhr. Ton van Overbeek 

 

Zondag 11 december 10.00 uur 

Woord- en Communieviering met Caeciliakoor 

Voorganger pastor Matthé Bruijns 

 

Dinsdag 13 december 16.30 uur 

Woord- en gebedsviering in Torenerf 

Voorganger dhr. Willem van den Berg 

 

 

   

 

  

 

 

Stuur deze email door... 

Kent u iemand in uw omgeving die ook geïnteresseerd is in de Maria Magdalena Parochie Wormer? 

Stuur deze Nieuwsbrief dan door. Diegene krijgt de mailing eenmalig. Als hij of zij de mailing wil blijven 

ontvangen dan kan dat via de website www.mariamagdalenawormer.nl  
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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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