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Beste Parochianen, 

 

Allereerst de allerbeste wensen voor een gezegend en mooi 2023 namens het 

parochieteam.  

 

Val ik meteen met de deur in huis: we hebben iemand nodig om de 

kerktelefoon te beheren. Jarenlang hebben Ellie en Ina van de pastoraatsgroep 

het in beheer gehad en nu kan Ineke het beheer door omstandigheden niet 

meer doen.  Ellen en ik bedachten ook dat misschien een viertal mensen 

eerder geneigd is om zijn/haar bereidwilligheid aan te bieden omdat je dan 

maar 1 week van een maand "dienst" hebt. Dus bij toerbeurt en onderling te 

regelen... geeft u zich aub bij ons op want het is toch fijn als er iemand 

opneemt wanneer je de kerktelefoon belt? Eigenlijk bittere noodzaak, niet 

waar.... 

 

Voor info en aanmelding naar Ellen Meijer of Peggy Alting Siberg. Wij zijn er as 

zondag en zien u graag bij de nieuwjaarsreceptie. 

Tot dan!   

 

 

Taizéviering in de Noordkerk, zondagmiddag 8 januari 2023 

 

Veel mensen zijn bekend met de oecumenische gemeenschap in Taizé in 

Frankrijk en de eigen liedcultuur die hier is ontstaan. De gemeenschap richt 

zich in het bijzonder op jongeren, maar spreekt alle leeftijden aan. 

Deze viering is gebaseerd op de diensten in Taizé: Zingen, Bidden, Bijbel-lezen 

en Stilte. Die Stilte staat net als in Taizé centraal. In de stilte is er ruimte om tot 

je zelf te komen en ook ruimte om God te ontmoeten. Zingen doen we uiteraard 

uit het ruime aanbod Taizéliederen. Er is muzikale begeleiding met een 

keyboard en eventueel nog enkele andere instrumenten. 

Bezoekers van de viering kunnen naar eigen keuze op een stoel plaatsnemen, 

of op de grond gaan zitten. Wie op de grond een knielbakje wil gebruiken moet 



 

dat zelf meenemen. Wel is er een beperkt aantal kussens beschikbaar. 

  

Na 3 vieringen in het najaar van 2022 heeft de werkgroep besloten om in het 

nieuwe jaar door te gaan met deze vieringen. De vieringen zijn op iedere 

tweede zondag van de maand, uitgezonderd 

april 2023, omdat de tweede zondag dan op eerste paasdag valt. 

Ten opzichte van het najaar van 2022 is wel de aanvangstijd een half uur 

vervroegd naar 16.30 uur. 

  

Datum: zondagmiddag 8 januari 2023. Locatie: Noorderkerk, Heijermansstraat 

127, Zaandam, in de grote zaal van het bijgebouw. Aanvang: 16.30 uur. 

Informatie bij: Maartje Hoogendoorn-Valk, tel. 075-6160325,  email: 

maartjehoogendoorn@hetnet.nl     

 

 

 

Terugblik op de kersttijd 

 

Kerstconcert Whale City Sound en All Ages op 18 december 2022 

 

Wat een heerlijke middag hebben we allemaal gehad! Vrolijke muziek, 

stemmige muziek, meezingmuziek en muziek om een traantje bij weg te 

pinken, het was er allemaal. We waren er na 3 jaar ook wel weer aan toe en 

dat bleek ook uit de opkomst van het publiek: het was zo goed als “volle bak”. 

Het was voor de Whale City Sound en hun trouwe fans een middag met 2 

gezichten: na al die prachtige decennia waarin dit koor tot grote hoogte op 

barbershopgebied is gestegen, was het kerstconcert het allerlaatste optreden 

van hen. Mede door Corona (maar ook door andere oorzaken) hebben zij 

besloten zichzelf op te heffen. Wat zal de Zaanstreek en wijde omstreken dit 

prachtige koor gaan missen! Maar semi-professionals als zij zijn hebben zij ons 

kerstconcert fantastisch opgeluisterd en heeft iedereen nog 1 keer van hen 

kunnen genieten.  
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Familiekerstviering 19.00 uur met voorganger pastor Ko Schuurmans 

 

Na twee jaar niet als familie naar de kerk te kunnen om te luisteren naar het 

Kerstverhaal, kon dat afgelopen Kerst gelukkig weer wel. 

Met pastor Ko bekijken we het verhaal van Kerst al een aantal jaar vanuit 

verschillende perspectieven. Dit keer stond de herder centraal. De herder die in 

die tijd niet tot de elite behoorde. Wordt jij ook een herder? We hebben geleerd 

niet meer naar boven te kijken maar juist omlaag. Een herder kijkt naar 

beneden en ziet wat hij voor een ander kan betekenen. Tijdens de communie 

werd een liedje van Jaap Reesema - Mijn Kleine Presidentje - 

YouTube afgespeeld. Een nummer van nu die ons als ouders aan het denken 

zette. Onze kinderen zijn herders, maar laten wij ouders ze ook herder zijn? 

Onder begeleiding van Koen Idema en Marion vd Berg hebben we met elkaar 

de liedjes gezongen. Zo was het een mooi begin van Kerst. 

Met elkaar kijken we terug op een mooie familieviering. 

 

 

 

Kerstavondviering 22.00 uur met voorganger pastor Kiki Kint 

 

De tekstgroep had voor deze viering gekozen voor het thema “Het licht van 

Kerstmis voor jou. Geef het door!”. Want wat is er mooier dan de bezieling en 

inspiratie van Kerstmis door te geven en te delen met een ander? Pastor Kiki 

Kint is inmiddels een beetje bij onze Maria Magdalenaparochie gaan horen en 
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zij wist het thema in haar overweging prachtig door te trekken. Wat fijn dat wij 

weer een beroep haar konden doen! Het koor All Ages had zich de blaren op 

de stembanden geoefend en dat heeft iedereen kunnen horen. Had Lieke er in 

oktober nog een hard hoofd in of zowel een kerstconcert als een 

kerstavondviering  haalbaar was na zo een lange tijd van nauwelijks zingen, 

gelukkig bleken haar zorgen niet terecht. Naast onze Serge aan de vleugel  en 

Marion op dwarsfluit en handbells (!) , waren Stef op gitaar en Martijn op drums 

goed te horen en oh wat zingt dat toch heerlijk en wat is dat toch feestelijk.( 

Couldn’t it be Christmas every day? ) Om het thema nog wat extra te 

benadrukken had All Ages aan het einde van de viering nog een klein, 

symbolisch cadeautje voor iedereen: een stoffen buideltje met 2 waxinelichtjes 

erin en een mooie label met de kerstboodschap. Hans dankjewel voor het 

drukwerk en de leden van het koor voor de creatieve bijdrage. Paul had als 

koster weer alles goed onder controle en Gerrit en zijn mensen waren weer 

onmisbaar. 

   

 

 

Woord- en communieviering 25 december 2022, voorganger pastor Ria Casalod 

 

Tijdens een sfeervolle Woord- en Communieviering op Eerste Kerstdag met 

pastor Ria Casalod als voorganger verzorgde het Caeciliakoor de zang. Het 

viel op, dat de kerk maar matig was gevuld, maar dat deerde niet de beleving 

bij de wel aanwezige parochianen. Pastor Ria verwoordde heel mooi de 

overgang van de Kerstnacht naar de Kerstdag. Ook de liederen speelden 

daarop in. 

Het Caeciliakoor, dat wel flink was uitgedund door ziek en zeer, kon eindelijk 

weer – na die lange Coronaperiode – haar beste beentje voorzetten. Iedereen 

zat na de zegen inclusief ‘Zalig Kerstfeest’ met een echt kerstgevoel in ’t 

Achterschip aan de koffie met een lekker koekje.  

 

Kindje wiegen 

  

Op eerste kerstdag was er om 15.00 uur weer een bijeenkomst voor de 



 

allerkleinste kinderen met hun broertjes en zusjes. Waar (groot)ouders met hun 

(klein)kinderen een bezoek konden brengen aan het kerstkind. Mevr. Ilse 

Stoltenberg heeft vanaf 2008 het kerstverhaal verteld en de kinderen begeleid 

die zich mochten verkleden als Jozef, Maria, herdertjes en engeltjes in de 

kerststal met dit jaar baby Daniël als Jezus. We zijn in onze parochie haar 

enorm dankbaar dat ze dit jaren heeft gedaan. Ilse wil graag haar taak 

overdragen dus zijn we op zoek naar een opvolger(ster). Tussendoor waren er 

kerstliedjes te horen en kon iedereen meezingen. Uiteraard was er gelegenheid 

om rond te lopen om de kerststal en het kindje in de kribbe van heel dichtbij te 

bekijken. Het was weer een mooi moment om dit samen te vieren. Na afloop 

kregen de kinderen een hangertje mee voor in de Kerstboom.  

 

  

Oudejaarsviering op 31 december voorganger Frans Hofstra 

 

Dit jaar had de Oudjaarsviering  15.30 uur als aanvangstijd. Het was op 

zaterdag dus “dat moest kunnen”. Op deze manier hoefden we niet door het 

donker en geknal naar de kerk en dat vonden veel mensen wel zo prettig. Het 

was fijn om in de drukke tijd die eind december nou eenmaal is, even stil te 

staan bij de dingen uit het oude jaar. Geluk en verdriet, pijn en bevrijding, 

blijdschap en onzekerheid, we hebben het allemaal meegemaakt en samen 

gedeeld. Frans en Elly stonden weer als dreamteam voor ons klaar en we 



 

beleefden een zeer mooie viering. All Ages verzorgde de zang en zo sloten wij 

met elkaar 2022 af, maar niet voor we in het Achterschip genoten hebben van 

koffie, thee en oliebollen. Joke en haar mensen hadden voor deze feestelijke 

traktatie gezorgd en er werd lekker van gesmikkeld. 

 

En zo ligt de kersttijd alweer achter ons en zijn we aan een nieuw jaar 

begonnen. Ik wil graag alle mensen die hebben meegeholpen om de vieringen 

en het concert mogelijk te maken van harte bedanken voor hun inzet. Wat 

hebben we toch een fantastische parochie waarin zoveel mensen steeds weer 

klaar staan om alles te bedenken en uit te voeren. Heel treffend vond ik de 

opmerking van een kerstengel (iemand die alleen met de kerstvieringen 

meezingt bij All Ages): “ Ik heb nooit geweten dat er achter de schermen door 

zoveel mensen zo hard gewerkt wordt om alles mogelijk te maken”. Nogmaals 

allen hartelijk bedankt!  

 

 

 

OKM 2022 

 

Afgelopen tweede kerstdag kon — na twee coronajaren waarin kerstpakketten 

werden rondgebracht — de kerstmiddag in ‘t Achterschip (OKM) weer als 

vanouds plaatsvinden. De middag is al sinds 1980 een groot succes. Gelukkig 

konden de organiserende jongeren dit jaar eindelijk weer een gezellige middag 

verzorgen in ‘t Achterschip.  

 

De jongeren van de OKM verzorgden een optreden met kerstliederen waarna 

een broodmaaltijd werd geserveerd. De middag werd afgesloten met een borrel 

en spelletjes, waarna de gasten met een presentje weer op huis aangingen. 

 

De organisatie is blij veel bekende gezichten te mogen hebben verwelkomen 

en kijkt uit naar de volgende editie!   

 



 

  

 

  

 

 

Kerstbomenactie 2022 

 

Evenals vorige jaren is de kerstbomenactie van stichting Kop Op weer een 

succes. Wederom heb ik van vele gehoord dat de boom goed en prachtig 

was. Er zijn in totaal 120 bomen verkocht met een netto opbrengst van 1300,00 

euro. Van dit geld kunnen weer vele kinderen in de grote vakantie van 2023 

van  een fijne week genieten in sport en spel. 

 

Namens de organisatie Stichting Kop Op hartelijk dank. 

Ina van Kleef  

 

 

Liturgieplanning 

De planning van de vieringen kunt u ook hier lezen.  
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Zondag 8  januari 10.00 uur 

Woord- en communieviering  met Ceciliakoor 

Voorganger pastor Ria Casalod 

 

Dinsdag 10 januari 16.30 uur 

Woord- en gebedsviering in Torenerf 

 

Zondag 15 januari 10.00 uur 

Oecumenische viering in de Nieuwe Kerk 

 

Zondag 22  januari 10.00 uur 

Woord- en communieviering  met Ceciliakoor 

Voorganger pastor Matthé Bruijns 

 

 

   

 

  

 

 

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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