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P.M. 
(Parochiële mededelingen) 

 

Maria Magdalena Parochie 

Wormer 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kerstmis 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  

 
 

 

 

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  15 februari 2023 – 29 maart 2023 uiterlijk 5 februari  2023 (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
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P A S T O R A A L  V O O R W O O R D  

Geven en …. nemen?

Het leven is geven en nemen wordt vaak 
gezegd. Je geeft iets van jezelf, je neemt 
wat de ander je geeft.  
Binnen een relatie wordt dit ook vaak ge-
zegd: liefde is geven en nemen. Je geeft 
liefde en neemt wat de ander teruggeeft.  
 
Toch is geven en nemen geen gelukkige 
uitdrukking. Want bij nemen denk je aan 
pakken. Je pakt waar je recht op hebt, of 
waarvan je denkt recht op te hebben.  
Bij geven en nemen, is het alsof je met de 
ene hand iets geeft en met de andere hand 
wat pakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beter is het om te spreken van geven en 
ontvangen.  
Tussen nemen en ontvangen zit een groot  
verschil: nemen is actief, want je pakt iets. 
Ontvangen is passief; je opent je hand om 
te ontvangen wat een ander je geeft.  
Liefde nemen, klinkt als bezit van iemand 
nemen. Liefde ontvangen, klinkt meer 
open, meer ontvankelijk.  
 
Het leven is niet geven en nemen; het leven 
is geven en ontvangen. Bij ontvangen be-
paalt de gever wat je krijgt en hoeveel je 
krijgt.  
 
Tussen Sint Maarten (40 dagen voor Kerst) 
en Maria Lichtmis (40 dagen na kerst) wor-
den feesten gevierd waarbij geven en ont-
vangen centraal staan. Elk land of streek 
kent eigen feesten waarbij de een geeft en 
de ander ontvangt.  
Iemand speelt voor Sinterklaas door iets te 
geven, de ander ontvangt het cadeau. Het 

is een geschenk dat je verwacht of onver-
wacht, leuk of niet, mag ontvangen. Je mag 
ontvangen wat iemand je geeft.  
 
Midden tussen al die feesten van geven en 
ontvangen, vieren we het Kerstfeest. Het 
feest van een groot geschenk. “Kind ons 
geboren Zoon ons gegeven. God onbe-
dwingbaar, Vader voor eeuwig, Koning van 
de vrede.” (GvL 627), wordt gezongen.  
In de donkere nacht van kerst vieren we het 
geschenk van een Kind, door Jesaja ‘Vre-
devorst’ genoemd. Het kerstfeest helpt om 
open te staan, ontvankelijk te zijn voor het 
geschenk van de vrede. We hopen, bidden 
en zingen, dat het spoedig vrede op aarde 
mag zijn voor alle mensen van goede wil. 
(Is het niet zo, dat oorlogen beginnen, om-
dat iemand ‘neemt’?)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het kerstfeest, en alle feesten erom heen, 
helpen ons om een ontvangende, dankbare 
houding aan te nemen. Moge het vieren 
van het kerstfeest ons helpen om van ‘ne-
mende’, ‘ontvangende’ mensen te worden. 
Mensen die dankbaar zijn voor wat ze ont-
vangen van de goedheid van een ander, 
van God.  
 
Ik wens u alvast een zalig kerstfeest toe en 
een goed nieuw jaar.  
Een jaar om veel te geven en te ontvangen. 
 

Kapelaan Nico Kerssens  
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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 van afgelopen periode 

PASTORAAL 

In de Petrusparochie is een groep van 7 á 
8 jongeren begonnen met de voorbereiding 
op het H. Vormsel. Kapelaan Nico meldt dat 
in de afgelopen periode 6 volwassenen zijn 
gevormd, wat toch bijzonder te noemen is 
naast een aantal dopelingen.  
De pastores Matthé en Ko kregen compli-
menten voor het organiseren van drie da-
gen Kerkenpad. 

WEBSITE 

Onze nieuwe gezamenlijke website katho-
liekzaanstreek.nl is actief. Er wordt nog ge-
werkt aan het beter leesbaar maken van het 
vieringenschema.  

VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR 

Er zijn een aantal kandidaten genoemd, dit 
moet nog verder vorm gegeven worden. 

FINANCIËN 

Het penningmeestersoverleg heeft plaats-
gevonden en is als positief ervaren.  
De jaarrekeningen zijn ingediend en aan de 
begrotingen voor 2023 wordt gewerkt.  
 

 
Er is zorg m.b.t. de door het bisdom aange-
scherpte instructies t.a.v. de kascontro-
leurs. Er wordt door de penningmeester ge-
keken hoe dit ingevuld gaat worden.  
Daarnaast zijn er zorgen over de energie-
rekeningen van de parochies. 
De situatie verschilt sterk per kerkgebouw. 
Sommige kerken binnen ons samenwer-
kingsverband kunnen in een bijgebouw de 
kerkdiensten houden (Wormer, Krom-
menie, Koog, Jozef) waardoor de grote 
kerkzaal niet verwarmd hoeft te worden. In 
de Odulphusparochie zal gebruik worden 
gemaakt van de pastorie m.b.t. de avond-
missen. Elke parochie zal haar eigen maat-
regelen in deze nemen afhankelijk van de 
daar geldende omstandigheden. 

BESTURENDAG 

Tijdens de besturendag te Heiloo is uitge-
breid aandacht besteed aan de zorgelijke 
financiële situatie van de parochies in ons 
bisdom. Feiten en cijfers van de huidige en 
toekomstige situatie zijn weergegeven o.a. 
met betrekking tot kerkbezoek en kerkslui-
tingen. Wat dit voor onze regio betekent is 
nog niet duidelijk. 
 

Namens het bestuur, 
Marga Breed  

 
 
 
 
 
 
 

   

mailto:kerkbestuur.pvz@gmail.com
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K E R S T L I C H T J E S T O C H T  I N  ‘ T  K A L F

16 tot en met 23 december 

 
Voor het derde jaar op rij organiseren ver-
schillende Zaanse kerken de lichtjestocht 
in ’t Kalf. Op verschillende plaatsen in de 
wijk staan verlichte kistjes waarin het kerst-
verhaal is uitgebeeld. Met kinderen en 
kleinkinderen kun je langs de route lopen 
om het kerstverhaal te volgen. Ook zal de 
Maria Magdalenakerk open zijn zodat je 
binnen de kerststal kunt bekijken.  
 
De lichtjestocht is in de week voor kerst, 
van 16 tot en met 23 december. Tussen 
16:30 en 19:30 branden de lichtjes. Aan het 
einde van de route staat bij de Zaankerk 
een kraampje met warme chocolademelk.  
 
Wanneer de route bekend is, zal deze wor-
den gepubliceerd op zaankerk.nl/kerstlicht-
jestocht 
 
 
 
 
 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 

We zijn op zoek naar vrijwilligers die van 
16.30 uur tot en met 19.30 uur willen hel-
pen bij het kraampje dat bij de Zaankerk 
komt te staan. Vanuit het kraampje wordt 
warme chocolademelk en wat lekkers uitge-
deeld. 
We zijn tevens op zoek naar mensen die 
een kistje willen aankleden. Het kistje 
wordt aangeleverd en kan naar eigen in-
zicht worden gevuld en versierd n.a.v. een 
bijgeleverd thema/verhaal.  
 
Aanmelden kan bij: 
Jet Roepert-Schinkel  
Jetroepert@gmail.com, Menorah 
Merijn Wijma 
merijnwijma@hotmail.com, Zaankerk 
Kitty Prins 
k2.via@kpnplanet.nl, Noorderkerk 
Nico Kerssens  
ncjkerssens@yahoo.com,  
Maria Magdalenakerk 

 
 
 
 
 
 
 

D E  B R O N  

Steun Inloophuis De Bron door te stemmen op ons project 

Parteon, ZVH en Rochdale hebben een 
budget van in totaal € 15.000 beschikbaar 
gesteld voor plannen van huurders uit Poe-
lenburg en Peldersveld. Van dit budget 
worden ideeën en plannen voor een pretti-
ger leefomgeving uitgevoerd. 
Bekijk de plannen en stem! 
Inloophuis De Bron (een initiatief van de 
gezamenlijke kerken in de Zaanstreek) be-
staat 10 jaar en organiseert veel activitei-
ten en verzorgt hulp voor én met buurtbe-
woners in Poelenburg. Binnen bruist het, 
maar de buitenmuur, tuin en groenstrook 
weerspiegelen dit niet.  
Graag: 1. maken we een mooie wanddeco-
ratie op de zijmuur 2. plaatsen we een 

picknicktafel en 3. planten we fruitbomen 
waardoor mensen elkaar meer kunnen ont-
moeten en fruit kunnen eten, mensen zich 
thuis gaan voelen in de wijk én we door el-
kaar te spreken muren om ons heen bre-
ken. 
Help ons om ons motto ‘Elkaar spreken 
doet muren breken’ te realiseren. 
Op de website https://www.huurderaan-
zet.nl kunt u op ons project stemmen. 
 

Paul Groenewegen  
(secr. bestuur De Bron) 

 
  

mailto:Jetroepert@gmail.com
mailto:merijnwijma@hotmail.com
mailto:k2.via@kpnplanet.nl
mailto:ncjkerssens@yahoo.com
https://www.huurderaanzet.nl/
https://www.huurderaanzet.nl/
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A R T I K E L  

Het is weer voorbij die mooie zomer 

 
 
 
Er was een tijd dat na de vakantieperiode 
foto’s werden uitgewisseld.  
Op verjaardagen gingen fotoboekjes rond 
en werden verhalen gedeeld. 
Tegenwoordig moet je dan kijken op zijn of 
haar telefoon. Of je hebt ze al ‘live’ gezien 
op Facebook of Whatsapp. Ik wil een kiekje 
met u delen uit mijn vakantiefotoalbum.  
Ergens hoog in de Oostenrijkse bergen te-
gen de boomgrens aan kwam ik deze boom 
tegen.  
Een enorm rotsblok leek boven op de jonge 
boom gevallen te zijn.  
Maar de groeikracht en het verlangen naar 
leven was zo groot dat de boom andere we-
gen zocht om naar het licht te groeien. Het 
lijkt te zijn of die boom het rotsblok heeft 
omarmd,  
zo van ‘je dacht dat je te zwaar was voor 
mij, maar nu ben ik het die jou in de houd-
greep heeft’. Nu kan die boom dat wel den-
ken, bomen kunnen oud worden, maar die  

 
steen ligt daar al miljoenen jaren steen te 
zijn.  
Over vergankelijkheid van dat mensje ge-
sproken die deze foto heeft gemaakt.  
Stenen kunnen je zwaar vallen, je beperken 
in wie je bent en wat je wilt.  
Nu hebben we in onze geloofstraditie ook 
wat met stenen. 
De bekendste steen is de grafsteen die op 
Paasmorgen van het graf blijkt weggerold 
te zijn. De laatste steen van de dood die 
alles afsluit blijkt toch niet zo eeuwig te zijn. 
Maar ook tijdens de levensweg kunnen ge-
beurtenissen je overkomen en zwaar val-
len. Er kan van alles gebeuren op onze 
kwetsbare levensweg. Beperkingen door 
de tijd waarin je leeft: Hoeveel mensen 
hadden graag in hun jeugd een verdere stu-
die gevolgd, maar dat zat er door economi-
sche omstandigheden gewoon niet in.  
Wat kan er met je gezondheid gebeuren. 
Hoe kunnen handicaps zwaar vallen in je 
leven. Het overkomt je, je wordt erdoor ver-
pletterd. Wat kan er gebeuren in onze rela-
ties, partners die wegvallen, familieleden 
en vrienden die je mist. En als je ouder 
wordt vertellen mensen het verhaal dat je 
de laatste geworden bent van een genera-
tie. Er is zorg over de toekomst, de econo-
mie, de aarde, over oorlog.  
Mijn hemel wat een stenen kunnen er op je 
terecht komen die je dreigen te verstikken. 
Knap, ongelooflijk bijzonder vind ik het hoe 
veerkrachtig mensen kunnen zijn. Niet blij-
ven hangen in, waarom moet mij dit over-
komen, maar overeind krabbelen en kijken 
naar het licht. 
 
Daar op de berghelling ben ik een paar keer 
om die boom gelopen en denkend aan al 
die mensen die dat bedolven zijn hebben 
meegemaakt en verder zijn gegroeid. En 
naar boven kijkend zie je ook dat die boom 
gehavend is door de stormen en de seizoe-
nen. Takken zijn ervan afgescheurd, maar 
hij is verdergegaan naar het licht. Mensen 
kunnen zijn als bomen! 
 

Matthé Bruijns
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V O O R  J O N G  E N  O U D ( E R )  

De eerste kerststal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achthonderd jaar geleden leefde er in As-
sisi, een stadje in Italië, een bijzondere 
man. Hij heette Franciscus en was de zoon 
van een rijke koopman met veel bezittin-
gen. Maar Franciscus zelf, hij leefde an-
ders. Hij wilde dicht bij de armen in zijn om-
geving leven. Gekleed in een armoedige 
bruine pij trok hij van stad tot stad om de 
mensen te helpen, te troosten en over God 
te vertellen. Langzamerhand sloot zich een 
grote groep vrienden bij hem aan.  
Elk jaar als Kerstmis naderde, waren Fran-
ciscus' gedachten helemaal vervuld van dat 
gebeuren. Het Kerstfeest - vond hij - moest 
groter en mooier nog gevierd worden dan 
andere feesten. De mensen moesten lie-
deren van vreugde zingen en ook de dieren 
laten delen in het feest. Hij wilde dat ieder-
een graan zou strooien langs de wegen, 
graan voor de hongerige vogels, waarvan 
hij zoveel hield.  
 

In de winter van 1223 was Franciscus met 
zijn vrienden op weg naar het stadje Grec-
cio. Ze liepen langzaam, want Franciscus 
was erg ziek geweest en nog heel zwak. Hij 
keek over de velden en daar, in het maan-
licht, zag hij een paar herders die bij hun 
schaapskudde lagen te slapen. Hij dacht 
aan de herders van Bethlehem en aan de 
engel die hun in hun slaap verschenen was. 
Het was alsof hij de engelenstem hoorde:  
Ik verkondig u een grote vreugde. Want 
deze nacht is het Kind Jezus geboren.  
Ga naar Bethlehem, daar in een stal zullen 
jullie het Kind vinden.  
Terwijl hij verder liep, stelde Franciscus 
zich het hele Kerstgebeuren voor, zoals het 
in die eerste Kerstnacht geweest moest 
zijn. Ja, dacht hij, zó moesten alle mensen 
Kerstmis kunnen beleven, zo echt en zo 
dichtbij! En opeens wist hij hoe hij die 

droom waar kon maken. Het zou een grote 
verrassing zijn voor Greccio! Eerst moest 
er een houten kribbe gemaakt worden en 
stro gehaald; er zouden ook dieren bij ko-
men en mensen in kleren die bij het Kerst-
verhaal pasten. Voor Maria een blauwe 
mantel. Franciscus' vrienden gingen met-
een aan het werk, en ook boeren en kin-
deren uit de omgeving hielpen mee.  
Op Kerstavond trok een lange stoet van 
mensen en kinderen de stad uit, naar het 
bos op de heuvel. Want iedereen had het 
gehoord: dáár zou iets prachtigs gebeuren. 
Het licht van de fakkels danste over de heu-
vels en tussen de bomen. De bosrand 
weergalmde van opgewonden stemmen. 
Toen de mensen de plek bereikten die 
Franciscus had uitgekozen, werd het in-
eens heel stil. Daar, voor hun ogen, lag het 
kindje Jezus in de kribbe, daar knielde Ma-
ria in haar blauwe mantel naast Hem, daar 
was Jozef met zijn staf, daar waren de os 
en de ezel. Ook herders kwamen aangelo-
pen met hun schaapjes.  
 

Voor het eerst was Kerstmis niet zomaar 
een oud verhaal - nee, hier zag iedereen 
met eigen ogen een nieuw en levend Beth-
lehem. De mensen bleven stil toekijken. En 
in die stilte klonk de vertrouwde stem van 
Franciscus. Hij vertelde het verhaal van het 
Kind dat in een stal geboren werd, omdat 
er in de herberg geen plaats was... Vol 
liefde tilde hij het Kindje uit de kribbe, en 
terwijl iedereen ademloos toekeek, zei hi j: 
'Sluit vrede met elkaar. Vergeet alle boos-
heid en houd van elkaar. Want dat is wat 
Jezus wil.'  
Toen riep hij de kinderen bij zich en zei: 
'Zing nu een liedje voor het Kind van Beth-
lehem, zodat het slapen zal.' En de kin-
deren zongen. Hun stemmen trilden in de 
lichtkring van de fakkels en het was het 
mooiste kerstlied dat ooit in de wereld ge-
klonken heeft.  
 

Niet lang na de onvergetelijke nacht op de heu-
vel in Greccio stierf Franciscus. Maar de men-
sen die erbij waren geweest, hebben het hun 
leven lang onthouden en nagedaan, elk Kerst-
feest weer

 
 
  

http://www.flickr.com/photos/mimitalks/8164625882/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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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 dec  Eucharistie 
Pater. G. Noom 
samenzang 

  

Zo 11 dec 
3e Advent 

Eucharistie 
G. Noom 
koor Marbosko 

Woord-Communie  
Kinderwoorddienst 
S. Baars 
koor Rotsvast 
 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
Caeciliakoor 

DOP M. Niekus 
en I de Lange 
Gemengd Koor 

Za 17 dec  Woord-Communie  
M. Bruijns 
samenzang 
 

  

Zo 18 dec 
4e Advent 

Woord-Communie  
K. Schuurmans 
samenzang 

Woord-Communie  
M. Bruijns 
koor St. Caecilia 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Caeciliakoor  

Woord-Communie 
R. Casalod 
Gemengd Koor 

Za 24 dec 
Kerst-
avond 1  
 
 
 

Kerst-
avond 2 
 

19.00 uur 
Woord-Communie 
M. Bruijns 
koor Marbosko 
 
 

21.00 uur 
Woord-Communie 
K. Schuurmans 
koor Marbosko.       
 
 

19:30 uur 
Eucharistie 
Pater. G. Noom 
koor Rotsvast 
 

 
21:15 uur 
Woord-Communie 
M. Bruijns 
koor St. Caecilia 

19.00 uur 
Familieviering 
K. Schuurmans 
samenzang 
 

 
22.00 uur 
Woord-Communie  
K. Kint 
koor All Ages 
  

20.30 uur 
Woord-Communie 
W. Waardijk 
Gemengd Koor  

Zo 25 dec 
1e  

Kerstdag 
 

 
 
 
 
 
Woord-Communie  
T. Molenaar 
koor Marbosko 

8:30 uur 
Herdertjesviering 
met kerstspel 
M. Bruijns 
 

10:00 uur 
Eucharistie  
G. Noom 
koor Rotsvast 
 
 

Woord-Communie  
R. Casalod 
Caeciliakoor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.00 uur 
Kindje Wiegen 

 
 
 
 
 
Woord-Communie 
S. Baars 
Gemengd Koor 

Ma 26 dec 
2e  
Kerstdag 

 Eucharistie  
G. Noom 
koor St. Caecilia 
 

  

Za 31 dec 
Oudjaar 

16.00 uur 
A. Dijkers 
koor Marbosko 

17:00 uur  
Oudjaarviering 
M. Bruijns 
koor Rotsvast 
 

15.30 uur  
DOP 
Oudjaarsviering 
koor All Ages 
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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 351 
Wormer 

H. Jozef 
Veldbloemen-
weg 2  
Zaandam 

Zo 1 jan 
Nieuwjaar 
   2023 

Geen viering Woord-Communie  
M. Bruijns 
koor St. Caecilia 

Geen viering Geen viering 

Zo 8 jan 
Drieko-
ningen 

Woord-Communie  
M. Bruijns 
koor Marbosko 
 

Woord-Communie  
S. Baars 
koor Rotsvast 

Woord-Communie  
R. Casalod 
Caeciliakoor 

Woord-Communie 
J. Hoekstra 
Gemengd Koor 

Zo 15 jan 
2e zo dhj 

Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 
 

Oecumenisch voor-
gangers Raad van 
Kerken 

Oecumenisch 
Nieuwe Kerk 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Gemengd Koor 

Zo 22 jan 
3e zo dhj 

Woord-Communie 
K. Schuurmans 
koor Marbosko 
 

Eucharistie 
Pater. G. Noom 
koor Rotsvast 

Woord-Communie  
M. Bruijns 
Caeciliakoor 

Woord-Communie 
W. Waardijk 
Gemengd Koor 

Zo 29 jan 
4e zo dhj 

Woord-Communie 
A. Dijkers 
samenzang  
 

Woord-Communie 
K. Schuurmans  
inloopkoor 

Woord-Communie  
T. Molenaar 
koor All Ages 

Woord-Communie 
M. Bruijns 
Gemengd Koor 

Zo 5 febr 
5e zo dhj 

Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 
 
 

Woord-Communie  
M. Bruijns 
koor St. Caecilia 

DOP 
Caeciliakoor 

DOP M. Niekus 
en I. de Lange 
koor Con Brio 

Zo 12 febr 
6e zo dhj 

Oecumenisch 
M. Bruijns e.a. 
koor Marbosko 
e.a. 

Woord-Communie  
T. Molenaar 
koor Rotsvast 

Woord-Communie 
K. Schuurmans 
koor All Ages 

Woord-Communie 
J. Hoekstra 
Gemengd Koor 

Zo 19 febr 
7e zo dhj 
 

Woord-Communie  
M. Bruijns 
samenzang 
 

Eucharistie 
G. Noom 
koor St. Caecilia 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Caeciliakoor 

Woord-Communie 
W. Waardijk 
Gemengd Koor 

 

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  
 
Vanaf januari 2023 vervallen de zaterdagavondvieringen in de St Petruskerk. 
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P A R O C H I E T E A M  

Nieuws 

VENTILATIE 

Daar is ie weer en hopelijk voor de laatste 
keer: de ventilatie! De knoop is doorgehakt 
en we zijn gegaan voor een zogenoemd cir-
culatiesysteem. In het Achterschip liggen 
de benodigde materialen inmiddels opge-
slagen en de verwachting is dat e.e.a. voor 
de kerst gerealiseerd is. De technische de-
tails zal ik u besparen, maar we verwachten 
hiermee een goed alternatief te hebben 
voor de veel duurdere (en door het bisdom 
afgekeurde) ventilatieplannen. Het heeft 
heel veel mensen heel veel denkwerk, tijd 
en energie gekost maar we zijn nu dan toch 
aan het einde van de lange reis gekomen. 
Hulde aan alle doorzetters, plannenbeden-
kers, uitvoerders en aan u voor uw geduld 
en begrip. Het is maar goed dat de meeste 
plannen een kortere doorlooptijd hebben.  

VERWARMING VAN ONS KERKGEBOUW 

Dit brengt ons meteen bij het volgende on-
derwerp: verwarming van ons kerkgebouw. 
We weten het inmiddels allemaal: de ener-
gieprijzen rijzen de pan uit en ook onze pa-
rochie met onze mooie, maar qua energie-
kosten dure kerk moet eraan geloven. Het 
is eenvoudigweg te duur om de tempera-
tuur op het normale, aangename peil te 
houden. Ik denk dat u daar allemaal  begrip 
voor kunt opbrengen. Wij hebben gekozen 
voor de volgende oplossing: 
De thermostaat zal niet hoger worden gezet 
dan ongeveer 10 graden. Dit betekent dat 
het behoorlijk frisjes kan worden, maar als 
rechtgeaarde Wormerlanders (gewend aan 
de koude oostenwind in de winter) kunnen 
we hier natuurlijk wel mee omgaan. Wij ra-
den u aan om tijdens de vieringen een 
dikke winterjas aan te houden en misschien 
een fleece kleedje mee te nemen. Staat 
nog gezellig ook! 
Bij bijzondere vieringen als kerstmis en 
begrafenissen en tijdens evenementen 
wordt de kachel wel aangezet.  
In de maanden januari (vanaf 8 januari) en 
februari (en zo nodig in maart) wordt op vrij-
dagmiddag bekeken wat de  
 

 
weersverwachting is voor zondag. Als de 
buitentemperatuur rond de 0 graden komt, 
wordt de zondagse viering in het Achter-
schip gehouden. We kunnen natuurlijk 
geen bevriezingsgevallen hebben. De ko-
ren zullen dan in de Coronabezetting gaan 
zingen, omdat het anders allemaal niet past 
en het Achterschip wordt omgetoverd tot al-
ternatieve kerk. Het wordt een beetje 
roeien met de bekende riemen, maar dat 
kunnen we wel aan. Het levert vast een 
stemmig gebeuren op.  

KERSTPAKKETTENACTIE 

Dan heeft u vast wel gehoord van de kerst-
pakkettenactie. Hoe mooi en dankbaar is 
het dat we heel veel mensen in onze ge-
meente een extraatje kunnen geven voor 
de feestdagen. Mensen die geen middelen 
hebben om iets feestelijks in huis te halen 
krijgen op deze manier een leuke verras-
sing. Ten tijde van dit schrijven vliegen de 
lege kerstdozen al weg en zal ieder door de 
Caritas opgegeven adres een mooi pakket 
ontvangen. Zo fijn dat we dit als gemeente 
mogen doen. Wij zijn er trots op.  
 
Rest mij nog om u allemaal een hele fijne 
kersttijd toe te wensen. Er staan weer 
mooie vieringen (en zelfs een concert en 

kerststallententoonstel-
ling!) op het programma. 
Achter de schermen wordt 
er enorm hard gewerkt zo-
dat alles soepeltjes zal 
verlopen en iedereen een 
zinnige kerstbeleving zal 
hebben. Dat wij allen het 
licht van kerstmis in ons 
hart mogen ervaren. En 
natuurlijk komen we elkaar 
weer tegen in ons prach-
tige kerkgebouw. 
 
 
Namens het parochieteam,  

Annelies Mol 
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K E R S T  2 0 2 2  

Vieringen 

KERSTAVOND 24 DECEMBER 

19.00 uur  
Familiekerstviering met samenzang.  
Voorganger pastor Ko Schuurmans.  
Deze viering is geschikt voor kinderen 
vanaf de basisschool. Tijdens de viering is 
er geen kinderopvang. Voor de allerklein-
sten is er Kindje Wiegen op 1e Kerstdag.  
22.00 uur  
Eigentijdse Kerstnachtviering met All Ages.  
Voorganger pastor Kiki Kint. 
Een viering met veel eigentijdse teksten en 
Nederlands- en Engelstalige liederen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1E KERSTDAG 25 DECEMBER 

10.00 uur  
Feestelijke kerstviering met Caeciliakoor. 
Voorganger pastor Ria Casalod. 
15.00 uur 
Kindje Wiegen.  
Een bijeenkomst voor de allerkleinste kin-
deren. Waar (groot)ouders met hun 
(klein)kinderen een bezoek kunnen bren-
gen aan het Kerstkind.  
Mevr. Ilse Stoltenberg zal het Kerstverhaal 
vertellen, wat uitgebeeld wordt door kin-
deren die zich mogen verkleden als de fi-
guren in de Kerststal met baby Daniël als 
Jezus. Tussendoor kunnen de kinderen 
meezingen met Kerstliedjes. En uiteraard is 
er gelegenheid om rond te lopen om de 
Kerststal en het Kindje in de kribbe van 
heel dichtbij te bekijken. 

 

 

ZATERDAG 31 DECEMBER 

15.30 uur 
Oudejaarsviering met All Ages.  
Voorganger dhr. Frans Hofstra. 
Na de viering is er koffie/thee met oliebol-
len. 
 
 
 
 
 
 

 

ZONDAG 8 JANUARI  

10.00 uur 
Nieuwjaarsviering met Caeciliakoor.  
Voorganger pastor Ria Casalod. 
Aansluitend de traditionele Nieuwjaarsre-
ceptie. 
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In samenwerking met Caritas en Diaconie ‘Wormer geeft om…’ 
 hebben wij een oproep gedaan en u uitgenodigd om kerstpakketten samen te 

stellen  

voor diegenen die de decembermaand, voor zovelen een feestelijke maand,  

met grote zorgen tegemoet zien en die iets extra’s goed kunnen gebruiken. 

  

Wat heeft u daar enthousiast op gereageerd! 

Op 25 november is de oproep via de Nieuwsbrief uitgegaan en op  

27 november zijn alle 50 dozen reeds verzegd. De laatste dozen zijn na  

de oecumenische viering door zowel onze eigen parochianen als  

door gemeenteleden van de andere kerken meegenomen om te vullen. 

  

Wij zijn heel blij verrast door zoveel positieve aandacht en welwillendheid. 

Ons jaarthema Blijf Vertrouwen wordt hiermee vervuld! 

  

Er waren meer mensen die een doos wilden vullen dan dat er dozen waren. 

Heeft u misgegrepen en wilt u toch nog een bijdrage leveren?  

Dat kan ook via rekeningnummer NL 68 INGB 0001 9753 65 

t.n.v. RK Kerkbestuur Wormer, o.v.v. Kerstpakkettenactie. 

 

Coordinatie: José Conijn  06-16754417 
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K E R S T S T A L L E N T E N T O O N S T E L L I N G  

 
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: 

 
zaterdag 10 december:   van 12.00 - 15.00 uur 
zondag 11 december:   van 12.00 - 15.00 uur 

woensdag 28 december:  van 11.00 - 14.00 uur 
woensdag 4 januari:   van 11.00 – 14.00 uur 

vrijdag 6 januari    van 11.00 – 14.00 uur 

 
Maria Magdalenakerk 
Dorpsstraat 351, Wormer 
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R A A D  V A N  K E R K E N  W O R M E R L A N D  

Tekenen van Hoop 

TERUGBLIK EERSTE ADVENTSVIERING 

Op de koude en miezerige zondag van 27 
november, eerste Advent, werden we in de 
koude kerk toch nog warm van het samen-
zijn, van de mooie, hoopvolle woorden en 
daarna van de koffie, thee en uiteraard de 
ontmoeting met elkaar. Met extra dank aan 
Monique die op het allerlaatste moment 
wilde inspringen om de ‘kindernevenactivi-
teit’ te begeleiden.  
In deze onzekere tijden blijven we elkaar 
‘tekenen van hoop’ geven. Dat bleek hele-
maal bij de Kerstpakkettenactie die door 
Caritas en Wormer geeft om… is georgani-
seerd. Hoopvolle en warme momenten!  

ADVENTSVESPERS  

 
 
 
 
 
 
 
Op woensdagavond 30 november zijn we 
begonnen met de eerste Adventsvespers in 
de Maria Magdalenakerk. Met de gezamen-
lijke kerken trekken we verwachtingsvol op 
naar het feest van Vrede en Licht, waarbij 
we uitzien naar de geboorte van Jezus.  
De vespers vinden plaats in Het Achter-
schip van de Maria Magdalenakerk op de 
woensdagen. Aanvang: 19.30 u. Er zijn er 
nog 3 te gaan, op woensdag 7, 14 en 21 
december. 
Hartelijk welkom om deel te nemen aan dit 
half uurtje van bezinning. 

OECUMENISCHE VIERING 

Oecumenische viering 15 januari 2022 in 
de Nieuwe Kerk, 10.00 u. 
Op 15 januari begint ‘De Week van gebed 
voor eenheid voor christenen’ waarin dit 
jaar de kerken aangemoedigd worden om 
goed te doen en recht te zoeken.  
Zoals in Jesaja 1 vers 17 staat: ‘Leer goed 
te doen; zoek het recht, houd tirannen in 
toom, kom op voor wezen, sta weduwen 
bij’.  
‘Goed leren doen’ vereist dat we ervoor 
open staan om eerlijk naar onszelf te kij-
ken.  
Het ‘zoeken naar recht’, vraagt – net als het 
leren goeddoen – om zelfreflectie.  
 
Onze toewijding aan elkaar vereist dat we 
ons bezighouden met mishpat, het He-
breeuwse woord voor herstellende gerech-
tigheid. Het betekent dat we opkomen voor 
mensen wiens stem niet wordt gehoord. 
Dat we structuren ontmantelen die onrecht-
vaardigheid creëren en in stand houden. En 
dat we anderen versterken die zich inzetten 
voor het bevorderen van een eerlijke, ge-
lijkwaardige behandeling. 
Dit werk gaat verder dan onze vrienden, fa-
milie en geloofsgemeenschap. Wij worden 
geroepen om te luisteren naar allen die lij-
den, om hun verhaal en hun trauma’s beter 
te begrijpen en erop te reageren. Wat een 
opdracht! Maar in gezamenlijkheid kunnen 
wij een heel eind komen.  
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W O E N S D A G O C H T E N D P L O E G  ( W O P )  

Onderhoud kerk 

De werkzaamheden aan de toren zijn volle-
dig afgerond, gelukkig voor de winterperi-
ode aanbreekt. De z.g. regenschermen zijn 
als laatste geplaatst. Die zitten tussen de 
galmplanken en de invliegroosters in.  Dit 
om te voorkomen dat bij felle regenbuien 
het water direct naar binnen slaat.  Het is al 
met al toch nog een vrij omvangrijke klus 
geweest om de torenzolder enigszins droog 
te houden. Helemaal lukt dit niet vanwege 
de open galmgaten, maar het team is hier 
wel tevreden mee. Op de koorzolder wor-
den de twee nissen naast het orgel aan de 
binnenzijde voorzien van een nieuwe muur-
verflaag zodat alles er weer netjes uit komt 
te zien. Alle buitenscharnieren zijn opnieuw 
behandeld met een spraylaag zodat ze in 
de winterperiode niet piepen of kraken.  En 
zo gaan we langzamerhand weer alle bin-
nen klusjes onder handen nemen, dat zijn 

er ook nog genoeg. Het buitenwerk bij de 
kerk is langzamerhand in de winterstand 
gebracht, al is er nog iedere week veel re-
peterend werk te doen. Alles blijft toch on-
derhoud vergen. De buitenploeg blijft zich 
van deze vrijwillige taak uitstekend kwijten.  
Ook onze koffieploeg is op de woensdag-
ochtenden steeds aanwezig, dit tot volle te-
vredenheid van alle werkers. Het werk-
plaatsje onder de sacristie is ook onder 
handen genomen zodat alle gereedschap 
weer op de plaats hangt waar het hoort.  
Langzamerhand komen we in een ‘rusti-
gere’ periode waardoor alles is te overzien, 
maar er blijft wekelijks nog genoeg te doen.  
Medewerkers, op welk gebied dan ook, be-
dankt voor jullie inzet voor onze kerk.  
 

J. Braan

 
 
 
 

C O N C E R T E N  I N  O N Z E  K E R K  

KERSTCONCERT MET WHALE CITY SOUND 

EN ALL AGES OP 18 DECEMBER 2022 

Het wordt een sfeervol kerstconcert met 
zang door het mannenkoor Whale City 
Sound uit Zaandam en het gemengd koor 
All Ages uit Wormer. Beide koren zijn actief 
in de Zaanstreek. Al eerder, vóór corona, 
gaven zij ook samen in deze kerk een mooi 
concert. 
Whale City Sound zingt a-capella vierstem-
mige close-harmony en staat onder leiding 
van dirigent Edo van Urk. 
Ons All Ages, dat onlangs haar 50-jarig ju-
bileum heeft gevierd, wordt gedirigeerd 
door Lieke Mol en bijgestaan door Serge 
Makarchev aan de vleugel. Marion van der 
Berg geeft een bijdrage op dwarsfluit.  
Beide koren hebben een passende selectie 
uit hun kerstrepertoire voorbereid.  
 
Aanvang: 14.30 uur  
Entree: € 12,50 inclusief pauzedrankje en 
servicekosten. Info en kaarten via  
www.concertenwormer.nl of  
tel. 075-642 1282 

 

RUUD LUTTIKHUIZEN MET SAEN AMARE OP 

15 JANUARI 2023  

Saen Amare is een Zaans muziek trio en 
bestaat uit Njola Ritzen (fluit), Ruud Kleiss 
(trompet) en Ruud Luttikhuizen (piano). Zij 
arrangeren hun muziek grotendeels zelf 
voor hun bezetting en spelen allerlei stijlen 
zoals klassiek, filmmuziek, pop, musical en 
muziek uit Zuid-Amerika. Door de afwisse-
ling in stijlen en de verrassende arrange-
menten zijn hun concerten een feestje om 
naar te luisteren! Twee jaar geleden heeft 
Saen Amare een eigen cd uitgebracht 
waaraan bariton Marco Bakker zijn mede-
werking heeft verleend. 
 
Op zondagmiddag 15 januari treden ze in 
deze vorm voor het eerst op in de Maria 
Magdalenakerk. Zangeres Carmen Jansen 
zingt tijdens dit concert een aantal liedjes 
uit de lichte- en het musicalrepertoire. 
Aanvang: 14.30 uur  
Entree: € 17,50 inclusief pauzedrankje en 
servicekosten. Info en kaarten via 
www.concertenwormer.nl of  
tel. 075-642 1282

  

http://www.concertenwormer.nl/
http://www.concertenwormer.nl/
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S T .  B A R B A R A                        U I T V A A R T V E R E N I G I N G  

Geachte leden en belangstellenden, 
 

Ieder jaar informeren wij onze leden van uitvaartvereniging St. Barbara via het parochie-

blad P.M. over lidmaatschap en contributie van de vereniging. 

 

Heeft u vragen over een bepaald onderwerp of wilt u informatie? De onderstaande be-

stuursleden staan u met plezier te woord. 

 
Voorzitter Piet van der Laan Paardenakker 4, 

1531 SR Wormer 
tel. 06-49309501 

Penningmeester Ans Zwemmer – 
Wolkers 

Lisweg 305,  
1511 XP Oostzaan 

tel. 075-6841874 

Secretaris Ingrid de Haas -
Thoma 

Kees Jongensstraat 19, 
1531 GS Wormer 

tel. 075-6424569 

Lid  Corrie Schavemaker 
– Conijn 

Kollergang 2,  
1531 NH Wormer 

tel. 075-6424836 

Lid  Ton Klos Mariastraat 9,  
1531 JA Wormer 

tel. 075-6284510 

 

Contributie 

Op de ledenvergadering van 7 april 2015 is de contributie vastgesteld: 

€ 9,00 voor gehuwden of samenwonenden met thuiswonende kinderen; 

€ 7,00 voor gehuwden of samenwonenden zonder (thuiswonende) kinderen of één-ouder 

gezinnen; 

€ 5,00 voor alleenstaanden of echtparen, waarvan de oudste partner ouder is dan 65 

jaar. 

 

Graag uw contributie vóór 1 april 2023 overmaken op bankrekeningnummer: 

NL12 RABO 0374 9520 78 of NL69 INGB 0003 7973 95,  

t.n.v. R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara te Wormer.  

 

Gezinslidmaatschap 

Wanneer gezinsleden op zichzelf gaan wonen dan blijven zij nog twee jaar lid van onze 

vereniging, daarna kan een eigen keuze worden gemaakt. 

 

Overlijden  

Bij overlijden kunt u contact opnemen met mevrouw C. Schavemaker-Conijn (075-

6424836 of  

06-14640714) of mevrouw I. de Haas–Thoma (075–6424569 of 06-45604724). 

 

U kunt ook rechtstreeks bellen met Associatie Uitvaartverzorging via het gratis telefoon-

nummer 0800-0375 of Bennis Uitvaart 075-7676008.  

Vermeld daarbij wel dat u lid bent van onze vereniging St. Barbara Wormer; alleen dan 

bent u verzekerd van de korting waar u door uw lidmaatschap recht op heeft. 

 

Het bestuur van uitvaartvereniging St. Barbara, wenst u een goed uiteinde en een gezond 

2023 toe. 

 

Met vriendelijke groet,  

Ingrid de Haas-Thoma, secretaris. 
 
Rekeningnummer ING-bank:   NL69 INGB 0003 7973 95 
Rekeningnummer Rabobank:   NL12 Rabo 0374 9520 78 
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C A R I T A S  

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 stij-
gen, 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 thermo-
staat lager, douche korter, verbeter de iso-
latie van je woning; 
- Kijk naar jouw financiën, wat kun je goed-
koper doen, welke abonnementen kunnen 
worden opgezegd; 
- Kijk of je recht hebt op de energietoeslag 
van de gemeente; 
- Let op de aanbiedingen in de supermark-
ten en gebruik die zoveel mogelijk.  
Er zullen vast nog meer maatregelen te 
noemen zijn, maar als je er niet meer uit-
komt, zijn er mogelijkheden om hulp te krij-
gen.  
De Caritas is er voor iedereen, die hulp 

nodig heeft. Dat kan met het doorverwijzen 
naar instanties als Sociale Zaken van de 
gemeente, Wormer Wonen Welzijn 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!  

CONTACT 

Aarzel niet om contact met ons op te ne-
men: een e-mail naar gerardschavema-
ker@planet.nl of een telefoontje naar 06-
57320782 en we gaan samen aan de slag.  
Het kan ook zijn dat er in uw omgeving ie-
mand, of een gezin, is waarvan u sterk ver-
moedt dat hulp daar welkom zou zijn. Laat 
ons dat dan even weten via een van deze 
kanalen, want dan kunnen wij als hulpver-
lener contact zoeken.  
 

Caritas-team Wormer 
Patricia Beenen, Angret Weijers,  

Arno Korver en Gerard Schavemaker

 
 
 
 
 
 
 

Diaconale zondag 

Vanwege de Dag van de Armen - zondag 
13 november - was in alle Zaanse RK ker-
ken 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 resul-
taat! Heel veel dank voor uw gulle donatie. 
Bedankt!  
 

Caritas-team Wormer  
Patricia Beenen, Angret Weijers,  

Arno Korver en Gerard Schavemaker

 
 
 

  

mailto:gerardschavemaker@planet.nl
mailto:gerardschavemaker@planet.nl


16 
 

PM 49e jaargang no.7: 7 dec. ‘22 - 15 febr.’23 
 

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

Nieuws 

Even een berichtje over onze bijeenkom-
sten van oktober en november.  
In oktober moesten we plotseling ons pro-
gramma omgooien. De heer Jan Broekhui-
zen zou komen om ons te vertellen over de 
stad Gouda. 
Onverwachts werd hij uitgenodigd om op 
familiebezoek te gaan in Australië en dat 
ging voor. Hij komt later in het seizoen.  
In plaats daarvan hebben we de spellen-
middag gehouden. De mensen die er waren 
vonden het heel gezellig. Het smaakte naar 
meer. 
In november kwam het meezingkoor “het 
bonte levenslied”. Ze waren goed voorbe-
reid. Voor ieder was er een map, zodat ie-
dereen mee kon zingen. En dat werd en-
thousiast gedaan. In de pauze kon je een 
verzoeknummer opgeven. 
Het werd een heel gezellige middag.  
Het was jammer dat er niet zo’n grote op-
komst was. We hebben het idee dat de 
mensen de datum van samenkomst 

vergeten. We komen altijd bij elkaar op de 
4e woensdag van de maand. U hebt een 
programma gekregen waar alle data staan 
Voor alle zekerheid geef ik hier de vol-
gende data:  
21 december, 25 januari, 22 februari, 22 
maart en 26 april. 
Op 21 december komt de zangeres Nathaly 
Masclé ons in de kerstsfeer brengen.  
Ze was eerder bij ons en we weten dat zij 
prachtig kan zingen. 
Onze busreis is gepland op 24 mei.  
Zet u het in uw agenda of op uw kalender, 
zodat u zich niet vergist in de datum.  
We zien u weer graag komen en neem ge-
rust uw buren mee. Iedereen is welkom om 
eens te komen kijken. 
Mocht u gehaald willen worden, belt u dan 
op dinsdagmorgen 20 december naar Ria 
Hooft, 075 6423377, dan kan zij het ver-
voer regelen. 

Met vriendelijk groet,  
Ben, Ria, Gea en Trees

 
 

 
 

 
 

 

Bewaar wat fijn is 

of het nu groot 

of klein is 

Hou vast wat raakt 

laat los wat niet 

gelukkig maakt 
                                     Toon Hermans 

 

 

De redactie wenst u gezellige feestdagen en 
een gezond en gelukkig 2023! 
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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 

We klaverjassen op de volgende data: 
14 december, 11 januari 2023, 8 februari, 8 
maart en 12 april. 
Tot dan! 

Guus Bijvoet e.a. 
 
 

Bedankje 

De vele condoleancekaarten en de belang-
stelling bij de uitvaartdienst van mijn vrouw 
Tiny Braan-Mandjes hebben ons enorm ge-
steund in het verwerken van ons onvoor-
stelbare verlies 
 

Jaap Braan, de kinderen 
en kleinkinderen. 

 

Bedankje 

Lieve mensen, 
 

Graag wil ik iedereen bedanken voor de 
mooie viering van 2 november, zowel in de 
kerk als op het kerkhof. 
Dat is heel veel werk geweest.  
Ik vond het heel mooi. 

Wies van Gompel

 

 

 

 

Kerkwerk(st)ers 
 

Groep A: Do. 12 januari 13.30 uur 
Corrie Schavemaker 
Henny van Druten 
Tiny van Vliet 
Cor Bijvoet 
Jaap Conijn 
Ina van Kleef 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep B: Do. 9 februari 13.30 uur  
Erica Feenstra 
Tineke de Lange 
Jaap Braan 
Dea Schoenmaker 
Atie Schermer 
 
Groep C: do. 8 december 13.30 uur  
Piet van Diepen 
Hannie Kuiper 
Lies Graas 
Ton Klos 
Jacinta Rossenaar 
 
 

 
 

  

PM rooster seizoen 2022/2023 

(49e – 50e jaargang) 

 Copydatum Looptijd 

Nr. 8 
Nr. 1 
Nr. 2 
Nr. 3 
Nr. 4 

5 feb 
19 mrt 
7 mei 
2 juli 
27 aug 

15 feb – 29 mrt 
29 mrt – 17 mei 
17 mei – 12 juli 
12 juli – 6 sept. 
6 sept - ? 
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MARGA MEEUWSEN-KORVER 

Onder grote belangstelling  hebben we af-
scheid genomen van Marga Meeuwsen-
Korver. Op 14 oktober is ze op 74-jarige 
leeftijd overleden. 
Ze groeide op in een gezin met 4 meisjes 
en 4 jongens, waar voetbal toen al een be-
langrijk onderdeel in het gezin was. 
Cock Meeuwsen kwam in haar leven. Hij 
voetbalde bij Blauw Wit, maar ging al snel 
over naar WSV en dat was het begin van 
hun liefde voor elkaar en de voetbalclub. 
In 1968 haalden ze de krant met de eerste 
Oecumenische huwelijksviering op 9 mei in 
de Maria Magdalena kerk door Ds. Bijl en 
Pastor Jonker. Ze werden de gelukkige ou-
ders van twee zonen, Jurgen en Gerben en 
natuurlijk werden die ook voetballers. 
Marga raakte steeds meer betrokken bij 
WSV. Ze hielp in de kantine en nam later 
deel aan de kantinecommissie. Jarenlang 
verzorgde ze de WSVer. Ze was speaker 
bij de thuiswedstrijden van het 1e elftal en 
andere evenementen van de club.  
Ze was ook actief in het bestuur van het 
KVG, betrokken bij de Wormer Vendeliers. 
Ze was sportief. Ze deed aan tennissen en 
wandelen, zat op schilderles samen met 
schoonzus Ineke (bij scwo en Joke Koele-
meijer). 
In de zomer gingen ze er met de caravan 
op uit, veel campings aangedaan in bin-
nen- en buitenland. 
Marga was een bindende factor binnen de 
familie, gaf aandacht en had belangstelling 
voor velen, ze stond volop in het leven. 
Toen werd Marga ziek, darmklachten. Ze 
heeft alles per dag op geschreven vanaf 
haar eerste ziekenhuisopname.  
Veel pillen en allerlei kuren ondergaat ze, 
soms met veel pijn. Daarnaast is ze blij als 
ze zich weer beter voelt en heeft daardoor 
kunnen fietsen, wandelen of tennissen. 
Ze was heel strijdvaardig maar deze ziekte 
kon ze helaas niet meer overwinnen.  
Op dinsdag 11 oktober, het was mooi weer,  
wilde ze zo graag nog even naar buiten de 
zon voelen. Met uitzicht over de polder was 
het de laatste keer dat ze de zon heeft ge-
voeld, daarna ging het snel achteruit.  
Veel te vroeg, nog vol plannen en idealen 
en ondanks de wil om te blijven leven, is ze 
overleden. 
Dat zij voort mag leven, in ons hart en in 
onze gedachten. 

Ellie Hoek-Nooij 

 

GRÉ BENTVELZEN-VAN STRALEN 

Op 3 augustus 1940 is Gré geboren in het 
West-Friese Blokker. Daar groeide ze op in 
een warm groot gezin. Haar vader was een 
fruitteler die helaas te jong is overleden. Ze 
hadden het niet rijk, maar in de oorlog was 
er geen honger.  
Na haar schooltijd ging ze aan het werk in 
de keuken van een (nu zeggen we) verzor-
gingshuis. 
Vanwege haar huwelijk met Kees Bentvel-
zen kwam ze naar de Zaanstreek. Samen 
betrokken ze een woning in Zaandijk en 
werden ze ouders van drie kinderen: twee 
dochters, Anita en Diana en zoon Rogier. 
Ze verhuisden naar Wormer, eerst in het 
Oosteinde. Toen Kees het huis van Ted 
Schermer kon kopen werden er plannen 
gemaakt om daar een Zaans huis te bou-
wen. 
Gré hield wel van gezelligheid. Ze was lid 
van het KVG, daar genoot ze van. Haar 
hobby was toneelspelen ook op familie-
feestjes. Ze kwam er niet onderuit om de 
vertolking van de West-Friese Kees Stet 
voor te dragen. 
Ze was sportief. Ze tenniste, als er ijs lag 
schaatste ze, ze ging naar de sneeuw om 
te skiën en ze gingen er met de boot op uit 
om te zeilen. 
Heel belangrijk was het wekelijkse koffie-
rondje met de schoonzussen en de vele 
stedentrips samen met de familie Bentvel-
zen. 
Het was een grote schok toen Kees door 
een noodlottig ongeval op zee om het leven 
kwam. Toen veranderde haar leven, ze 
stond er met haar gezin alleen voor. 
Ze zouden samen in het nieuw gebouwde 
huis aan de Dorpsstraat gaan wonen, maar 
daar trekt ze nu alleen in samen met haar 
trouwe bondgenoot de hond. Met veel lieve 
familieleden en vrienden om haar heen 
ging het leven door. Ze werd oma van 5 
kleinkinderen en gelukkig vlak bij haar in 
de buurt,  
Gré haar gezondheid ging achteruit. De 
laatste weken is ze liefdevol verzorgd in 
Torenerf. Daar is Gré tevreden en in alle 
rust op 1 november heen gegaan. Ze was 
er klaar voor. 
Gré is nu herenigd met haar geliefde man 
Kees. Dat ze mogen rusten in eeuwigheid. 
 

Ellie Hoek-Nooij
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TINY BRAAN-MANDJES 

Op 8 november overleed Tiny Braan, echt-
genote van Jaap, moeder van Edwin en Je-
roen. 
Tiny had al twee weken griep (geen co-
rona, waar ze zo bang voor was). 
Omdat ze maar niet opknapte belde Jaap 
toch maar de huisarts, maar voordat die ar-
riveerde blies Tiny zomaar haar laatste 
adem uit.  
Catharina Eva Braan-Mandjes werd 81 
jaar.  
Tiny was de vrouw die jarenlang de paro-
chianen-administratie van onze Maria Mag-
dalenakerk bijhield. Ook typte ze de litur-
gieboekjes. Ze was een trouwe stille kracht 
achter de schermen. 
Daarnaast deed Tiny veel vrijwilligerswerk 
bij WSV. Elke maandag wapperde de 
groene sportkleding van hele teams aan 
haar waslijn. Samen met Jaap organi-
seerde ze een aantal jaren het Meester Jan 
Kamp-toernooi, Vele uren bracht ze door in 
de sporthal, of genoten ze van wedstrijden 
op de televisie. 
Maar Tiny was vooral echtgenoot en moe-
der. Dol op haar kinderen. Niets was haar 
te veel. Vriendjes waren altijd welkom om 
te komen spelen of pannenkoeken te ko-
men eten. 
Ze hield later ook heel veel van haar 
schoondochters en kleinkinderen. Groot 
was dan ook haar verdriet bij het overlijden 
van Petra, de vrouw van Edwin en moeder 
van Dion en Lea.  
Maar ook was ze blij met Nancy, de nieuwe 
partner van Edwin, en haar kinderen.  
De laatste jaren was Tiny niet meer mobiel. 
De angst voor corona hield haar aan huis 
gebonden, en bezoek wilde ze liever niet....  
Met Jeroen en Joyce en hun dochtertje 
Yinte, die in Utrecht wonen, hield ze vooral 
digitaal contact.  
Na haar dood is Tiny nog een aantal dagen 
en nachten opgebaard in de aula van onze 
Maria Magdalena kerk, die door Jaap en 
zijn vrijwilligersploeg zo zorgvuldig wordt 
onderhouden.  
Daar in het huis van God hebben velen nog 
afscheid van haar kunnen nemen voordat 
we haar op 15 november hebben begeleid 
naar haar laatste rustplaats,  
In de hoop dat ze nu thuis is bij God. We 
bidden dat zij mag rusten in vrede. 
 

Jos van Steen 

 

PIET NOË 

Op 25 november in de leeftijd van 85 jaar 
is Piet Noë overleden. Op 11 januari 1937 
is hij geboren aan de Eendrachtstraat. 
Hij heeft daar eigenlijk zijn hele leven ge-
woond. Nadat de straat is afgebroken 
kwam hij bijna weer op het zelfde plekje te-
rug, maar nu in de Zaandammerstraat. 
Hij groeide op met nog twee broers en drie 
zussen. Met Jaap en Maartje had Piet een 
speciale band. Zijn moeder overleed al 
vroeg en toen ook zijn vader ziek werd, 
heeft hij samen met broer Jaap een poosje 
bij zus Alie gewoond. 
Na het overlijden van zijn vader is Piet in 
het ouderlijk huis blijven wonen. Tegen-
over hem woonde de familie Smit waar Piet 
zich welkom voelde. 
Hij werkte bij Schenk. Toen die failliet ging, 
werd hij chauffeur bij de Zaanse zakken-
handel. Met 60 jaar ging hij in de vut, dat 
was geen probleem voor hem. 
Piet had humor, had heel veel gezegdes. 
Hij was sportief. Was een fanatiek tafelten-
nisser, hij kon slecht tegen zijn verlies. Op 
de zondagmorgen ging hij trimmen in 
Heemskerk. Op de donderdagavond naar 
de gym bij Gerrit de Jong. Verder: biljarten, 
de fietstochten door de Zaanstreek, de 
voetbal W.S.V., maar hij was ook een groot 
Ajax fan. Zijn tv-scherm was bijna altijd 
groen, omdat hij alles wat voetbal was 
volgde. 
Piet is altijd alleen gebleven maar zijn 
vrienden in de vriendengroep waren dat 
ook. Op zondagmiddag naar de voetbal en 
in de rust naar het verengingsgebouw, 
daarna studiosport. 
Vakanties met zijn vrienden. Wat hebben 
ze plezier gehad. De vrienden zijn hem al 
lang geleden in de dood voorgegaan. 
Piet zorgde wel goed voor zichzelf. Hij 
hield van netjes en was trots op zijn spul-
len.  
Hij kreeg een herseninfarct en zijn leven 
veranderde drastisch. Praten en lopen gin-
gen niet meer, zelfstandig wonen was niet 
meer mogelijk. Hij had verzorging nodig en 
zo kwam hij in Torenerf te wonen. 
Hij was dankbaar voor al het trouwe be-
zoek dat hij kreeg. Een vechter tot het laat-
ste moment, die moeilijk afscheid kon ne-
men van het leven dat hij omarmde. 
  

Ellie Hoek-Nooij 
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Datum Kosters Lezers en lezeressen Koffie-schenkers 

Zo. 11 dec P. Kramer 642 7234 Monique van Zanten Florensia Kramer, 
Ineke Korver 

Zo 18-12 P. van Diepen 642 1282 Kirsten Vredevoort Toni Heine,  
Jacqueline Bank 

Za. 24-12 
19.00 uur  

K. Bank 0652408011 Eigen lezers  

Za. 24-12 
22.00 uur  

P. Kramer 642 7234 Eigen lezers  

Zo. 25-12 P. van Diepen 642 1282 Ton van Overbeek Tineke de Best,  
Annie Timmers 

Za. 31-12 
15.30 u 

C van Vliet 06 54626623 Eigen lezers  

Zo. 01-01 GEEN 
VIERING 

 Geen viering  

Zo 08-01 P. Kramer 642 7234 George Kristians Florensia Kramer, 
Ineke Korver 

Zo 15-01 
 

OEC. 
VIERING 

In de  
NW KERK 

Geen lezers  

Zo 22-01 G. Konijn 642 6212 Ellie Hoek Joke Vreeswijk,  
Riet Noom 

Zo 29-01 C van Vliet 06 54626623 Liesbeth Patist Ria Hooft,  
Truus Joosten 

Zo 05-02 K. Bank 0652408011 Rob Berkhout Leny konijn,  
Ria van Dijk 

Zo 12-02 P. Kramer 642 7234 Willy Klijn Toni Heine,  
Jacqueline Bank 

Zo 19-02 P. van Diepen 642 1282 Frans Hofstra 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 

datum Chauffeur Telefoonnr. Wie kan er meerijden 

Zo 11 dec E. de Metter 6423700 Mevr. Steensma, Mevr. Berkhout 

Zo 18 dec P. Tuijn 06-10875339 Mevr. Berkhout, Mevr.Steensma, Mevr. Blom 

24 dec 
19 uur 

M. van Zanten 6424325 Mevr. Blom, Mevr. Berkhout en Mevr.Steensma 

Zo 25 dec F. Hofstra 06-18948746 Mevr. Berkhout Mevr.Steensma Mevr,Blom 

Za 31 dec  
15.30 uur 

M. van Zanten 6424325 Mevr. Blom, Mevr. Berkhout  en Mevr.Steensma 

Zo 1 jan  GEEN 
VIERING 

  

Zo 8 jan G. Kristians 6423408 Mevr. Blom, Mevr. Berkhout 

Zo 15 jan 
Oec.viering 

G. Kristians 6423408 Mevr. Steensma, Mevr. Blom 

Zo 22 jan T. de Best 06-82501110 Mevr. Berkhout 

Zo 29 jan E. de Metter 6423700 Mevr. Steensma Mevr. Blom 

Zo 5 feb W. vd Berk 6421417 Mevr. Berkhout, Mevr. Blom 

Zo 12 feb M. van Zanten 6424325 Mevr. Blom, Mevr. Berkhout en Mevr.Steensma 

Zo 19 feb P. Tuijn 06-10875339 Mevr. Berkhout, Mevr.Steensma, Mevr,Blom 

 

De kerkwerk(st)ers staan vermeld bij Kort Nieuws  

mailto:ham.de.metter@quicknet.
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December 

Zondag 11 december   10.00 uur   Caeciliakoor 
3de zondag van de Advent 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor M. Bruijns 
 

Alie de Leeuw-Mooren 
Ouders Neeft-Westra en Wim 
Henk Walta 
Toon Vermeulen 
Jaap en Carla de Vos 
Nico Witteveen 
Overleden fam. Witteveen-Schavemaker 
Bijzondere Intentie 

Dinsdag 13 december   16.30 uur   Torenerf 
Voorganger: Drs Willem van den Berg 

 

Woensdag 14 december   19.30 uur 
Adventvespers in de Maria Magdalena 

 

Zondag 18 december   10.00 uur   Caeciliakoor 
 
Eucharistieviering 
Voorganger: Kapelaan N. Kerssens 
 

Joop Teel 
Herman Meijer 
Ouders de Leeuw-van Baarsen 
Bert de Leeuw 
Kees Al 
Wil Thoma-van Amersfoort, Nic Thoma 
Noby Warbout-Willems 
Piet Heijne en overledenen familieleden  

Dinsdag 20 december   16.30 uur   Torenerf 
Kerstviering 

 

Kerstvieringen 

Zaterdag 24 december   19.00 uur 
 

Familie Kerstviering  
Voorganger: Pastor K. Schuurmans  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Collecte: voor de Parochie  
Collecte: voor een goed doel 

Nico Witteveen 
Overleden fam. Witteveen-Schavemaker 
Eutimio Fernandez Perez 
Margaretha Leliveld 

Zaterdag 24 december   22.00 uur   All Ages 
 
Kerstnacht viering 
Voorganger: Pastor K. Kint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collecte: voor de Parochie  
Collecte: voor een goed doel 

Ria Boogaard-Hooijschuur (jaardienst) 
Overleden familie Boogaard en Hooijschuur 
Alie de Leeuw-Mooren 
Ouders van Schagen-Hofstra en Nicolientje 
Ouders Neeft-Westra en Wim 
Immie de Vries  
Tiny Mak-de Vries, Henk Mak 
Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes 
Gerhard Holtman 
Ouders Klos-Nielen en Agnes 
Ouders Butter-Kooijman 
Ouders Huijsman-Sely  
Rie Ruijter 
Rie Meijer-Fens, Louw Meijer 
Cees Meijer 
Harry Hanou 
Piet Sombroek 
Pastor Jaap Jonker 
Pastor Hein Tuin 
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Kerstviering 

Zondag 25 december   10.00 uur   Caeciliakoor 
Kerstmis 
 
 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor R. Casalod 
 
 
 
 
Collecte: voor de Parochie  
Collecte: voor een goed doel 

Overleden familie Abbink-Kroon 
Overleden familie Bank-Tiebie 
Annemarie Straman-Bank 
Leen van Gompel 
Cas van  ’t Hoff 
Toon Vermeulen 
Kees Vermeulen 
Barend Blom  
Gerard Heine 
Arnold Floore 
Piet Sombroek 
Cor van Diepen 
Ouders Boerlage-Piet 
Jan en Gre Konijn-Boerlage 
Ben Schipper 
Ouders Bentvelzen-Mijnen 
Netty Sjouw-Peters 
Zita Bentvelzen-Dopstra 
Zuster Remigio Rozemeijer 
Dick Rozemeijer 
Siem Breeuwer 

Zondag 25 december   15.00 uur 
 
Kindje wiegen 
M.m.v. mw. Ilse Stoltenberg 

 
Iedereen is Welkom 

Speciaal voor jonge kinderen 

Zaterdag 31 december   15.30 uur   All Ages 
 
Oudjaarsviering 
Voorganger: Frans Hofstra 

Cornelis Rossenaar 
Jan Plas en Josefine 
 

Dank over het afgelopen jaar 
Zegen over het nieuwe jaar 

 

Januari 2023 
Zondag 1 januari   10.00 uur   St. Petrus kerk 
Nieuwjaar viering    
Voorganger: Pastor M.Bruijns  

St. Petrus Kerk in Krommenie 
 
Geen viering in de Maria Magdalena Kerk 

Zondag 8 januari   10.00 uur   Caeciliakoor 
Openbaring des Heren 
 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor R. Casalod 
 
Nieuwjaar receptie  

Zegen over het nieuwjaar  
Ouders Willems, ouders Martens 
Cas van  ’t Hoff 
Overleden ouders de Leeuw-van Baarsen 
Bert de Leeuw 
Herman Meijer 
Alie de Leeuw-Mooren 
Dick Rozemeijer 
Jan Willem Steensma 

Zondag 15 januari   10.00 uur 
Oecumenische viering  

 
Nieuwe Kerk, Kerkstraat 
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Januari 2023 

zondag 22 januari   10.00 uur   Caeciliakoor 
3de zondag door het jaar 
 
 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor M. Bruijns 
 

Joop Teel 
Wil Thoma-van Amersfoort, Nic Thoma 
Toon Vermeulen 
Jan Duin 
Jaap en Carla de Vos 
Piet Heijne en overledenen familieleden 
Gerhard Holtman 
Ria Meijer-Zuidinga 
Piet Sombroek 
Ouders van Schagen-Hofstra en Nicolientje 
Ouders Neeft-Westra en Wim 

Zondag 29 januari   10.00 uur   All Ages 
4de zondag door het jaar 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor T. Molenaar 

Noby Warbout-Willems 
Ouders Bentvelzen-Mijnen 
Netty Sjouw-Peters 
Zita Bentvelzen-Dopstra 
Jan Plas en Josefine 

 

Februari 2023 
Zondag 5 februari   10.00 uur   Caeciliakoor 
5de zondag door het jaar 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Ben Commandeur 

Wil Thoma-van Amersfoort, Nic Thoma 
Alie de Leeuw-Mooren 
Cas van ‘t Hoff 
Ouders Willems, ouders Martens 
Eutimio Fernandez Perez 

Zondag 12 februari   10.00 uur   All Ages 
6de zondag door het jaar 
 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor K. Schuurmans 

Barend Blom 
Overleden ouders de Leeuw-v. Baarsen 
Bert de Leeuw 
Herman Meijer 
Margaretha Leliveld 
Immie de Vries  
Tiny Mak-de Vries, Henk Mak 
Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes 

Zondag 19 februari   10.00 uur   Caeciliakoor 
7de zondag door het jaar 
 
Eucharistieviering 
Voorganger: Kapelaan N. Kerssens 

Alie de Leeuw-Mooren 
Jaap en Carla de Vos 
Piet Heijne en overledenen familieleden Ger-
hard Holtman 
Piet Sombroek 
Ria Meijer-Zuidinga  
Dick Rozemeijer 

 

Intenties 

Als u in het jaar 2023 weer een intentie wil, geef het dan even aan mij door. Bel me: 6423046 of 
doe een briefje in mijn brievenbus, dan doe ik weer mijn best voor u in het nieuwe jaar.  
Iedereen bedankt voor het vertrouwen in mij dat het goed komt.  

Groeten, 
Ellie 
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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 
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