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Pasen 2023 



 

Maria Magdalena Kerk - Wormer 
Parochiecentrum: Dorpsstraat 351, 1531 HJ  Wormer 

Website: www.mariamagdalenawormer.nl 
 

 

Diensten: 
Zondag: 10.00 uur 

 

Pastoraatsgroep Wormer:  075-6421216  
Zie elders op deze pagina 

 

Parochieteam 
Zie elders op deze pagina 

 

Pastores van de regio Zaanstreek 
Matthé Bruijns, pastoraal werker 

petrusvis@planet.nl,  075-6281208 
Dr. George Paimpillil, pastoor-deken  
geopallil@ziggo.nl,  06-50813862 

Nico Kerssens, pastoor  06-44206738  
Jeroen Hoekstra, diaken 06-41225063 

 

 

Voor het regelen van een doop, huwelijk, uitvaart of 
algemene zaken:  075-6421216   

Dit telefoonnummer staat doorgeschakeld naar de 
mobiele telefoon van de pastoraatsgroep. 

 

Bij overlijden: 
Barbara uitvaartvereniging:  

075- 6424836 /  075-6424569 
B.g.g. Associatie Uitvaartverzorging:  0800-0375 

Bennis Uitvaart  075-7676008 
 
 

“het Achterschip”:  075-6420190 
 
 

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. George Paimpillil, pastoor-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 17 mei – 12 juli 2023 uiterlijk 7 mei 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:geopallil@ziggo.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  

Aandacht als grondhouding 

Jezus trok de woestijn in, veertig dagen en 
nachten, om zich te bezinnen, om te vas-
ten, om de woorden ‘Jij bent mijn geliefde 
zoon’ helemaal tot zich door te laten drin-
gen.  
In de tijd voor Pasen doen wij hetzelfde: 
vasten, bezinnen, stil worden, tot de kern 
gaan. Ons vasten kan op vele manieren; 
van minder of anders eten en drinken tot 
meer oog hebben voor de ander die ons no-
dig heeft. Vasten kan op de manier die bij 
jou past; ieder zijn eigen woestijnervaring. 
Zo bereiden we ons voor op Pasen. Zonder 
deze woestijnervaring wordt het maar 
moeilijk Pasen in ons. Het licht zal wel 
doorbreken, ook in onze duisternis, maar 
hebben we het dan wel door? Is er aan-
dacht voor de bron die zich opent in ons en 
voor ons? Met andere woorden: zijn wij nog 
wel aandachtig? Er met heel ons hart bij?   
In onze tijd is er groot gebrek aan aan-
dacht. Continue worden we afgeleid van 
waar we onze aandacht op zouden moeten 
richten. De geluidjes van de mobiele tele-
foon roepen ons weg. We laten ons zo 
graag afleiden door alles wat er om ons 
heen plaatsheeft. Dan weer zijn er de aflei-
dende gedachten in ons hoofd: gedachten 
aan wat we nog moeten doen. Of we blijven 
soms ronddolen in ons verleden of verdwa-
len we in zorgen of angsten voor de toe-
komst. Hoe vaak ben jij met jouw geest to-
taal ergens anders dan jouw lichaam is? 
Kan het dan wel echt Pasen zijn? 
Jezus laat ons steeds opnieuw zien dat 
aandacht onze basishouding moet zijn. De 
aandacht van Jezus ging telkens helemaal 
uit naar degenen die zijn aandacht nodig 
hadden: de kwetsbaren, de zieken, de uit-
gestotenen. Vaak neemt Jezus ook iemand 
apart om hem of haar zijn volledige aan-
dacht te geven. Jezus maakte zich leeg om 
zonder oordelen te zien; om al zijn aanna-
mes en herinneringen niet dat wat is te la-
ten vertroebelen. Dan alleen kunnen we 
licht zijn voor de ander. 
Zo mogen wij ook werken aan onze aan-
dacht: om er helemaal te zijn voor de men-
sen die we tegenkomen op ons levenspad. 
Om weer te leren luisteren naar een ander 
en de woorden in de stilte van je hart te 

bewaren. Dat is het licht van Pasen werke-
lijk zichtbaar maken in verbondenheid met 
elkaar. Echte aandacht is nodig om de 
schoonheid van de wereld te kunnen zien. 
Om te zien wat is, zonder de automatische 
oordelen van ons innerlijke ego: Het stra-
lend licht van de schepping.  
En om de stem die in ons binnenste spreekt 
te kunnen horen: Want ook wij mogen 
steeds opnieuw horen: ‘Jij bent mijn ge-
liefde zoon/dochter!’ Ook in jouw eigen 
duisternis zal Ik het Licht van Pasen doen 
opgaan. Kom, wordt weer één met de Bron 
van Licht, Leven en Liefde. Pasen in je 
hart. Het prachtige gedicht van Hein Stuf-
kens mag daarbij een inspiratie zijn: dat wij 
mogen worden een oase van stilte, een 
tempel van rust, een spiegel van Zijn licht. 
Opdat het Pasen wordt en wij één zijn met 
elkaar en de bron die ons verlicht. Ik wens 
u een Zalig Pasen toe! 
 

Diaken Jeroen Hoekstra

 
 
 
 
 

Maak mijn hart een oase van stilte,  
maak mijn lichaam een tempel van rust,  
maak mijn geest een onbeschreven blad,  
maak mijn ziel een spiegel van licht.  
 

Maak mijn mond zonder oordeel, 
maak mijn ogen onthecht, 
maak mijn oren tot horen bereid. 
Dat ik leer staan met lege handen. 
 
Dat ik mag aanvaarden wat is, 
mag vertrouwen wat komt, 
mag loslaten wat was, 
op adem mag komen ieder moment. 
 
Alles begrijpend ben ik wijs, 
niets grijpend ben ik liefde, 
niets bezittend ben ik vrij,  
niets waarmakend ben ik waar. 
 
Toon mij het gezicht 
van voor ik begon, maak mij 
één met alles, één met allen, 
één met de Bron. 
 

Hein Stufkens 
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R.K. Parochieverband Zaanstreek 
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 14 maart 2023 

De eerste kerkbestuurvergadering onder 
voorzitterschap van deken pastoor George 
Paimpillil werd op een ontspannen wijze in-
gevuld. 
In het pastoresoverleg zal worden bespro-
ken hoe, waar en wanneer we voortaan de 
kerkbestuurvergaderingen gaan houden 
(datum, aanvangstijd en locatie).  
Onder leiding van deken-pastoor George 
Paimpillil zal het gehele pastorale team de 
parochieraden van ons samenwerkingsver-
band bezoeken om kennis te maken en te 
kijken wat er in de parochies speelt.  

INSTALLATIEPLECHTIGHEID 

Verder is er ook gesproken over de invul-
ling van de installatieplechtigheid op zater-
dagmiddag 18 maart in de Bonifatiuskerk.  
 
 
 

 

OPROEP OPVOLGING 

Van een aantal leden van het bestuur loopt 
de benoemingstermijn af of is die al afgelo-
pen. Er wordt naarstig gezocht naar opvol-
gers. Aan eenieder dan ook de oproep om 
goed om zich heen te kijken naar geschikte 
kandidaten. Het zou goed zijn als er ook 
wat jonge(re) mensen bereid gevonden 
worden en een goede man-vrouw verhou-
ding is ook van belang. 
 

Martin Hijne 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

mailto:kerkbestuur.pvz@gmail.com
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I N S T A L L A T I E  V A N  D E  N I E U W E  P A S T O O R - D E K E N  

Viering van heel katholiek Zaanstreek 

Op zaterdag 18 maart vond om 13.00 uur in 
een volle Sint Bonifatiuskerk in Zaandam 
de installatie plaats van de nieuwe pastoor-
deken dr. George Paimpillil, de installatie 
van pastoor-in-solidum Nico Kerssens en 
de presentatie van het pastoraal team 
plaats. Het was echt een viering van heel 
Katholiek Zaanstreek. Omdat het buiten (14 
graden), warmer was dan binnen (6 gra-
den) stonden de deuren van de kerk open. 
Daar kun je ook een symbool in zien, de 
kerk: open naar de wereld.  
Aan de website van de bisschop ontlenen 
we het volgende verslag. 

HEEL DE ZAANSTREEK 

Vertegenwoordigers van alle locaties wa-
ren betrokken bij de feestelijke Eucharistie-
viering: misdienaars uit de St. Odulphus in 
Assendelft en de Maria Magdalena van 't 
Kalf, lectoren van de Petrus in Krommenie, 
de Maria Magdalena van Wormer, de Mar-
telaren uit Koog aan de Zaan en de St. Jo-
zef in Zaandam, zangers uit alle parochies 
en koffieschenksters uit de Petrus: het was 
dus inderdaad een viering waarin heel de 
Zaanstreek was vertegenwoordigd. 

GASTEN 

Er waren bovendien ook veel priesters en 
diakens gekomen. Natuurlijk kwamen de 
meeste priesters en diakens uit het deke-
naat, maar er waren ook veel bekenden van 
de nieuwe deken uit andere delen van het 
land. Ook de voorganger van pastoor-de-
ken George was aanwezig, pastoor Floris 
Bunschoten. Diens installatie als plebaan 
en deken van Haarlem volgde op zondag 
19 maart in Haarlem. Verder was er een 
flinke vertegenwoordiging uit de Francis-
cusparochie i.o. in Haarlem, de vorige 
standplaats van onze nieuwe deken. 

EEN KAART 

Pastoraal werker Matthé Bruijns bood de 
deken aan het einde van de viering een 
kaart van de Zaanstreek aan, zodat hij ook 

een overzicht heeft van de regio, dat de na-
vigatie in de auto niet zo spontaan biedt.   
 

De bisschop van Haarlem-Amsterdam,   
Mgr. J Hendriks, sprak de nieuwe pastoor-
deken George Paimpillil, pastoor Nico 
Kerssens, en alle aanwezigen als volgt toe:  

VREUGDE 

‘Het is voor mij een vreugde om vandaag 
hier te kunnen zijn voor de installatie van 
de nieuwe pastoor-deken, pastoor George 
Paimpillil en de pastoor in solidum, pastoor 
Nico Kerssens. Samen met diaken Jeroen 
Hoekstra en pastoraal werker Matthé 
Bruijns dragen zij de pastorale zorg voor 
het parochieverband van de Zaanstreek. 
We kijken daarbij dankbaar terug op de 
vele jaren dat pastoor-deken Floris Bun-
schoten hier werkzaam is geweest. Ik heb 
al mogen merken dat de beide priesters in 
goed overleg zijn om de taken soepel over 
te dragen. 

GEWAARDEERD 

Pastoor Nico Kerssens is voor U geen on-
bekende; hij is een gewaardeerde priester 
met een gelovig hart. Met de komst van de 
nieuwe deken zijn er ook voor hem veran-
deringen en nieuwe uitdagingen. Ik wens 
hen beiden vandaag alle zegen toe.  

HOPEN EN BIDDEN 

Moge de goede God jullie inzet voor Jezus 
Christus, Zijn evangelie en Zijn kerk, hier in 
de Zaanstreek, zegenen en vruchtbaar ma-
ken! We hopen en bidden dat mensen de 
weg naar de kerk weten te vinden, dat hun 
band met God de Vader, met Jezus, met de 
heilige Geest verdiept en versterkt zal wor-
den, dat zij de moederlijke zorg van Maria 
mogen ervaren, de kracht van de sacra-
menten en de eenheid met de paus in de 
wereldwijde katholieke kerk. Gods zegen 
voor deze priesters, voor heel het pastorale 
team en U allen!’ 

  



4 
 

PM 50e jaargang no.2: 29 maart – 17 mei 2023 
 

D A N K W O O R D  

Installatie pastoor-deken George Paimpillil 

Beste parochianen, wat een bijzondere 
dag! Op deze zaterdagmiddag zijn jullie al-
len naar deze kerk gekomen en dat zie ik 
als een teken van verbondenheid. Dat 
waardeer ik enorm en van harte mijn dank 
aan jullie allen. Vooral dank ik onze bis-
schop voor zijn gebed en zijn aandacht 
voor de parochies en het dekenaat in deze 
regio. Ik dank ook het koor van vandaag. 
Dat jullie vanuit alle parochies hier zijn, is 
een signaal van onze nieuwe samenwer-
king. 
In de afgelopen dagen hebben mensen me 
vaak gevraagd: ‘Heb je er wel zin om in 
zo´n grote regio te gaan werken?’ Mijn ant-
woord was: ‘Ja, ik heb er veel zin in en ik 
durf het wel aan. Menselijk gezien mag het 
zwaar zijn, maar met de kracht van boven, 
is alles mogel ijk.’ Bovendien vertrouwen wij 
als pastoraal team erop, dat jullie allen ons 
tot steun zullen zijn om onze taken in deze 
parochies goed te vervullen.  
In de komende tijd zullen jullie als parochi-
anen vaker in aanraking komen met de ken-
merken van onze nieuwe stijl van pasto-
raat. Ze ligt in de volgende kernwoorden:  

Samen werken; verbinden; vertrouwen ge-
ven; het geloof met elkaar delen; eenheid 
in verscheidenheid; kwaliteit opbouwen 
voor de toekomst.  
Maar ook, in catechese, als een huis van 

geloof voor jong en oud; luisteren, meeden-
ken en meepraten; bidden, getuigen van je 
geloof dat naar voren komt in diaconie; dat 
wil zeggen in hartelijkheid, vrijgevigheid en 
bijzondere zorg voor wie – hoe dan ook – 
een helpende hand nodig heeft.  
Kortom: wij gaan verder op de weg van ons 
geloof in Christus, gefundeerd op het ge-
loof van de apostelen en van de hele Kerk. 
Daarmee bouwen we voort op het werk van 
de voormalige pastores, pastoor André 
Goedhart, pastoor Floris Bunschoten en 
vele anderen.  
De Kerk is onze moeder. De heilige Cypri-
anus, bisschop van Carthago, in de derde 
eeuw, heeft eens gezegd: ‘Wie de Kerk niet 
heeft als moeder, kan God niet als vader 
hebben’. 
Vanuit deze optiek gaan we vol goede 
moed een nieuwe fase in, waarbij we open-
staan voor de actualiteit van Kerk en sa-
menleving in de Zaanstreek en met behoud 
van de goede tradities en gewoontes die 
mensen hier met elkaar verbinden!  
Laten wij dus samen de Kerk als moeder 
liefhebben, dan zal God als onze hemelse 
Vader zeker met ons zijn.  
 

Namens het pastoresteam 

George Paimpillil

 

Kennismaken met de Zaanstreek 

Aan het einde van de viering bood ik een 
plattegrond van de Zaanstreek aan:  
Wie van A naar B reist kijkt tegenwoordig 
op zijn telefoon of zijn TomTom. Die wijst 
keurig de weg naar je eindbestemming. ‘Ga 
hier links, daar rechtdoor en dan weer 
rechts, bestemming bereikt.’ Maar je hebt 
geen idee ondertussen waar je bent.  

Voor het overzicht heb je een kaart nodig. 
En aangezien een pastoor iemand is die het 
overzicht moet hebben voor jou de platte-
grond van de Zaanstreek, van Landsmeer 

tot Busch en Dam, van Nauerna tot Jisp. Je 
kunt dus nooit zeggen: ik kon het niet vin-
den. 
Maar een paar goede Zaanse tips als je dan 
toch te laat bent: de brug stond open. Er 
was file bij Krommenie of op de A8 én de 
spoorbomen waren dicht bij Zaandijk. En 
dan zeggen ze ook altijd dat we een Zaans 
kwartiertje hebben, maar dat is een slecht 
excuus om niet op tijd te beginnen.  

 

Matthé Bruijns

 
 

Kijk voor het complete verslag en foto’s op https://www.arsacal.nl/?p=contenti-
tem&id=3136&t=De+eacuteeacuten+was+perfect+de+ander+had+alles+fout+gedaan   
 
 

  

https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=3136&t=De+eacuteeacuten+was+perfect+de+ander+had+alles+fout+gedaan
https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=3136&t=De+eacuteeacuten+was+perfect+de+ander+had+alles+fout+gedaan
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A F S C H E I D  P A S T O O R  F L O R I S  B U N S C H O T E N  

Dank, duizendmaal dank 

Het meeleven van zovelen bij mijn afscheid 
was overweldigend. Een rijk gevoel en het 
heeft mij diep geraakt. 
Van het mooie bedrag dat in de collecte-
schaal is gedaan, maar ook dat als cadeau 
voor mij is bijeengebracht, vond ik dat ik 
een deel moest besteden aan een priester-
opleiding in een arm land. Dit heeft het 
kerkbestuur gelukkig ook goed gevonden. 
Dus zo geschiedde. 
Het bladeren in het herinneringsboek dat 
voor mij is samengesteld, maakt me stil en 
heel verlegen. 
In de tussentijd is alweer zo veel gepas-
seerd. Op zaterdag 18 maart heeft de bis-
schop mijn opvolger deken George in een 
mooie viering geïnstalleerd en samen met 
pastoor Nico, Jeroen en Matthé bevestigd 
als team voor het Zaanse pastoraat. Ik 
wens hen met z’n vieren alle goeds en 
Gods zegen op hun werk, in rijke mate, in 
broederlijke samenwerking. Natuurlijk 
wens ik pastoor George en pastoor Nico in-
tens gelukkige jaren in Zaandam respectie-
velijk Assendelft. Net zo gelukkig als ik er 
ben geweest. 
Zelf werd ik op zondag 12 maart geïnstal-
leerd in de Franciscusparochies en op zon-
dag 19 maart als plebaan in de Sint Bavo, 
en betrok ik een woning in het Bisschops-
huis. Mijn nieuwe adres is dus Leidsevaart 
146, 2014 HE Haarlem. 
Mijn Zaanse jaren staan voor altijd diep in 

mijn hart geschreven. Ik mocht als priester 
heel veel geven – niet van mijzelf, maar van 
Onze Lieve Heer – maar ook veel ontvan-
gen: uw liefde, vertrouwen, hulp, steun, le-
venslessen en datgene wat mensen belan-
geloos onder mijn pastoraat voor Christus 
en Zijn Kerk hebben gedaan. Uw pastoor te 
zijn geweest was Gods goede geschenk 
voor mij. 
In de nieuwe situatie waar ik blijkbaar nodig 
was en men mij dus naartoe geroepen 
heeft, zal ik ook weer mijn best doen.  
Tot ziens. 

een dankbare pastoor 
 
Verwondering…  
Rond mijn afscheid als uw herder ontroerde 
het me diep dat mensen uit alle Zaanse pa-
rochies - Magdalena Wormer, Martelaren 
van Gorcum Koog, Magdalena ’t Kalf, Jo-
zef, Bonifatius, Petrus Krommenie, Onze 
Lieve Vrouw Geboorte Wormerveer, en na-
tuurlijk de Odulphus – me kaart, bericht of 
brieven stuurden, bij me langs geweest 
zijn, mij nog eenmaal uitgenodigd hebben, 
of op 26 februari bij mijn laatste Mis in de 
Odulphus present waren. En ook op 19 fe-
bruari was door de parochieraad van ’t Kalf 
‘n hartverwarmend afscheid voor me op 
touw gezet. Mag ik allen daar 
ONTZETTEND voor danken, die dit voor mij 
hebben gedaan. Ik draag u, jou, in mijn 
priesterhart.

 
 
 

C A R I T A S  I P C I  Z A A N S T R E E K  

Jaaroverzicht 

CORONA 

De Covid-19 pandemie heeft ons werk ook 
nog in de eerste maanden van 2022 beïn-
vloed. Gelukkig werden de strenge maatre-
gelen bijna allemaal ingetrokken en was 
het leven weer een beetje normaal.  

BESTUUR 

Zoals in mijn vorige jaaroverzicht vermeld 
bestond ons bestuur tot 1 maart uit voorzit-
ter Frans van Rooij, penningmeester Piet 
Boon, secretaris Gerard Schavemaker en 
de overige vier bestuursleden Riet 

Hooijschuur, Patricia Beenen, Ben van 
Lammeren en Wim Niekus. Laatstge-
noemde viertal heeft - zoals beloofd -de be-
stuursvergaderingen vanaf 1 maart als lo-
kale vrijwilliger bijgewoond, waarbij Ben 
van Lammeren de penningmeester onder-
steunt als administrateur. 

VRIJWILLIGERS 

Naast de taken die onze bestuursleden 
doen, worden veel werkzaamheden uitge-
voerd door lokale vrijwilligers. Echter ook 
hier zien wij vanwege leeftijd of ziekte een  
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V E R V O L G                        C A R I T A S  I P C I  Z A A N S T R E E K  

terugloop, waardoor het ‘veldwerk’ – wat 
niet afneemt – moet worden gedaan door 
steeds minder handen. Ik doe hierbij een 
oproep aan lezers om zich bij ons als vrij-
williger aan te melden. Het is afwisselend 
en dankbaar werk. 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 

Het Bestuur vergadert periodiek, waarbij 
ook diaken Jeroen Hoekstra, sinds 1-1-
2022 de regiopastoor van de Zaanstreek, 
aanwezig is. Dit jaar kwam het bestuur zes-
maal bijeen, waarbij er eenmaal online 
werd vergaderd. De vrijwilligersbijeen-
komst kwam te vervallen. Daarvoor in de 
plaats werden alle Caritasvrijwilligers uit de 
Zaanstreek uitgenodigd om op 17 septem-
ber 2022 de Inspiratiedag Caritas van het 
Bisdom Haarlem-Amsterdam bij te wonen. 
Deze bijeenkomst met aansprekende 
thema-onderwerpen was zeer geslaagd. 
Fijn dat we elkaar weer eens ‘live’ mochten 
ontmoeten en persoonlijk spreken.  

FIETSLES AAN ALLOCHTONE VROUWEN 

Sinds in 2019 bij de Maria Magdalenakerk 
in Wormer een start is gemaakt met weke-
lijkse fietslessen (woensdag van 9.30-
11.00 uur) aan allochtone vrouwen (en 
soms ook aan mannen) is er veel animo om 
hieraan mee te doen. Inmiddels komen er 
ook uit Krommenie en Zaandijk fietsles-
sende dames. Om dit behapbaar te blijven 
doen, hebben wij aan het Wijkteam Krom-
menie gevraagd om een deel van onze taak 
in Wormer over te nemen. Een oriënterend 
gesprek heeft onlangs plaats gevonden. 
Gekeken wordt naar een praktische locatie, 
2e hands fietsen, opslag van deze fietsen 
en een aantal vrijwilligers (mogelijk ook 
stagiaires van middelbare scholen). Ook bij 
deze nuttige maar ook gezellige activiteit in 
Wormer kunnen wij extra hulp gebruiken bij 
het fietsles geven en als fietsreparateur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HULPVRAGEN 

Vanwege de oorlog in Oekraïne schonken 
wij meer als in vorige jaren aandacht voor 
vluchtelingen. In Wormer werd bijgedragen 
o.a. met drie wasmachines en veel servies-
goed voor tijdelijke bewoners van de Gele 
Lisstraat en de Rigastraat. Ook hebben di-
verse cliënten van financiële ondersteuning 
gebruik gemaakt; in totaal voor een bedrag 
van € 2.991,--. Soms ging het om kleine do-
naties van enkele honderden euro’s aan 
goederen. Diverse activiteiten binnen de 
Zaanse parochies werden ondersteund met 
een financiële bijdrage voor in totaal € 
8.277,--.  
Er werd met geld bijgedragen aan: jaarbij-
drage aan DC De Bron en Voedselbank 
Zaanstreek, 6x een zondagse bloemen-
hulde aan de gevangenen in de gevangenis 
in Zaanstad, fietslesproject in Wormer, 
Stichting Prakkie over, het project inpaklijn 

PCI Polderland en Stichting Manna - werk-

groep Schermer, SAM’s kledingactie en  di-
verse kerstacties in Westzaan, Krommenie, 
Assendelft, Zaandam, ’t Kalf, Kogerveld en 
Wormer. Diaconale zondag – Werelddag 
van de Armen. De jaarlijkse collecte in de 
Zaanse R.K. kerken tijdens de Diaconale 
zondag 13 november 2022 met als thema 
‘ontmoeten ’ leverde in totaal 40 volle krat-
ten met houdbare levensmiddelen en een 
bedrag van € 1.629,85 op. Dit geld werd 
naar boven afgerond tot € 2.000,-- en aan 
de Voedselbank Zaanstreek overgemaakt.  

SAMENWERKING 

In Zaanstad en Wormerland wordt nauw sa-
mengewerkt met de diverse Wijkteams, 
VluchtelingenWerk Zaanstad, Housing 
First, Raad van Kerken Krommenie en de 
gezamenlijke diaconieën van de Christe-
lijke kerken in de Zaanstreek. Vanwege een 
tekort aan vrijwilligers en een tekort aan fi-
nanciële ondersteuning is Stichting Present 
gestopt met haar werkzaamheden. 

VRAAG & AANBOD 

Via diverse kanalen worden meubels, ser-
viesgoed, ander huisraad en fietsen aange-
boden. Door gebruik te maken van Whats-
App groepen kan snel worden geschakeld 
en krijgen de tweedehands spulletjes snel 
een goede bestemming. 
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V E R V O L G                         C A R I T A S  I P C I  Z A A N S T R E E K  

OVERIGE ACTIVITEITEN: 

Al enkele jaren verzorgen wij zesmaal in de 
gevangenis in Zaanstad de bloemenhulde 
tijdens de zondag-diensten. 
SAM’s Kledingactie kon op 5 november 
2022 weer rekenen op vele trouwe vrijwil-
ligers. Er werden weer vele kilo’s aan 2de 
hands kleding en schoenen ingezameld bij 
de Maria Magdalenakerk Zaandam, de Jo-
zef-kerk Zaandam, de Maria Magda-
lenakerk Wormer en Dorpshuis Neck, de 
Odulphuskerk Assendelft, de Petruskerk 
Krommenie en de v/h OLVG-kerk bij de 
Lorzi in Wormerveer. 
Bij de Maria Magdalenakerk in Wormer 
wordt een container beheerd voor 2de 
hands kleding van Cordaid - Mensen in 
Nood. 
Via onze administratie worden de geldza-
ken voor Kotor Varos (in Bosnië en Herze-
govina) geregeld. Wij handelen de geld-
stroom dit jaar van € 3.465,00 af van inza-
melingsactie(s) vanuit de Jozefparochie in 
Zaandam o.l.v. Nic en Trees Hoogland.  

FINANCIËN 

Het rendement op onze rekeningen bij de 
bank was ook in 2022 bijna nihil. De ener-
giecrisis en de oorlog in Oekraïne zorgen 
voor grote onrust op de financiële markten. 
Ons vermogen bij het R.K. Beheerfonds 
van het Bisdom kreeg te maken met een 
ongerealiseerd koersverlies van 13,6%. Dit 
zal worden afgeboekt van de bestaande re-
serve voor koersverschillen. Dit zal niet ten 
koste gaan van onze hulp aan onze behoef-
tige medemensen. Wij blijven ons met volle 
kracht voor hen inzetten. 

WEBSITE 

Het bestuur heeft besloten om onze eigen 
website www.ipci-zaanstreek@nl in 2023 
op te heffen. De reden hiervan is het onder-
houd en de beveiliging ervan. Wij hebben 
ervoor gekozen aan te haken bij de nieuwe  
 
 

 
 
website voor de gezamenlijke Zaanse RK 
parochies waar aan is gewerkt: www.katho-
liekzaanstreek.nl. U kunt IPCI Zaanstreek 
vanaf nu vinden en volgen op https://katho-

liekzaanstreek.nl/over-ons/ipcizaanstreek/. 

EXTERNE CONTACTEN 

Wij onderhouden contacten met De Sluis in 
de gevangenis in Zaanstad, Fonds de 
Hoop, de gezamenlijke diaconieën in de 
Zaanstreek, Voedselbank Zaanstreek, Dia-
conaal Centrum De Bron (vierde haar 10-
jarig jubileum), Leger des Heils, Kleding-
bank Zaanstreek, St. Voor Elkaar Zaan-
stad/Schuldhulpmaatje, Raad van Kerken 
Krommenie en Humanitas Zaanstreek. 

TOT SLOT 

De zorg over de continuïteit van ons be-
stuur voor de nabije toekomst blijft onver-
minderd. Het bestuur en de vele vrijwil-
ligers hebben ervoor gezorgd dat IPCI 
Zaanstreek zich weer nuttig en dienstbaar 
heeft getoond in Zaanstad en Wormerland.  
Wij blijven op zoek naar nieuwe vrijwilligers 
en/of bestuursleden. Wilt u wat voor ons 
doen? 
Neem dan s.v.p. contact met ons op Dona-
tie. 
Wilt u ons werk financieel ondersteunen? 
Maak uw gift over op onze bankrekening 
NL79 TRIO 0198107439 t.n.v. IPCI Zaan-
streek. Hartelijke dank! IPCI Zaanstreek 
behoort tot de Algemeen Nut Beogende In-
stellingen (ANBI). U kunt uw donatie ver-
melden in uw aangifte inkomstenbelasting. 
In samenhang met andere giften, die vol-
doen aan de richtlijnen, kan dit leiden tot 
een fiscale aftrekpost. 
 

Gerard Schavemaker,  
secretaris IPCI Zaanstreek 

Telefoon: 06-57320782 
e-mail: gerardschavemaker@planet.nl 

website:  
https://katholiekzaanstreek.nl/over-ons/ip-

cizaanstreek/

 
 
 
 

  

http://www.ipci-zaanstreek@nl
http://www.katholiekzaanstreek.nl/
http://www.katholiekzaanstreek.nl/
mailto:gerardschavemaker@planet.nl
https://katholiekzaanstreek.nl/over-ons/ipcizaanstreek/
https://katholiekzaanstreek.nl/over-ons/ipcizaanstreek/
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I N G E K O M E N  

De Paaslach: lachen tegen de dood! 

Pasen: het feest van 
de opstanding uit de 
dood. Van Jezus en 

van velen met Hem. 
Onzin? Als je om je heen kijkt naar alle 
dood en verderf in onze wereld?  
Maar… in de late middeleeuwen werd Eu-
ropa geteisterd door pestepidemieën. Eén 
derde van de bevolking stierf aan die vre-
selijke ziekte. Toen ontstond in de kerken 
als tegenbeweging de zogeheten risus pas-
chalis – de paaslach. Tijdens de vieringen 
met Pasen werden er door de priesters 
grappen gemaakt over de duivel, de satan, 
die dood en verderf zaaide onder de men-
sen. Om die grappen werd niet geglimlacht, 
maar luid en bulderend gelachen. De duivel 
had ook Jezus de dood in gejaagd, vlees 
en bloed als hij geworden was in de Ro-
meinse bezetter en zijn trawanten. Zoals hij 
nu vlees en bloed geworden is in de moord-
dadige Russische legers. Men riep: God 
had de duivel op zijn nummer gezet! Jezus  
was door God opgestaan uit de dood! God 
had de duivel beetgenomen. Die dacht dat 
hij door de dood van Jezus gewonnen had, 
maar niks hoor! De duivel dacht alle doden 
in de hel te kunnen houden door de poorten 
te sluiten, maar in onze geloofsbelijdenis 
horen wij hoe Jezus nedergedaald is ter 
helle om alle doden te redden uit de klau-
wen van de duivel. Met de dood valt niet te 
spotten? Wel zeker! God had de duivel in 
de val laten lopen, zeiden de grote kerkva-
ders Augustinus, Johannes Chrysostomos 
en Gregorius.  
We gaan naar het Belgische dorpje de 
Klinge in Oost-Vlaanderen vlak bij de Ne-
derlandse grens. Daar staat een kruisbeeld 
en de Jezus aan dat kruis lacht! Hij lacht de 
duivel uit, hij lacht de dood weg. Het ver-
haal gaat dat toen het beeld in 1670 werd 
geplaatst in het bijzijn van Franse soldaten, 
hoge heren en andere uitbuiters van het 
arme volk, het spontaan begon te lachen 
om zoveel schijnheiligheid. De paaslach 
kennen we niet meer. De grappen in de ker-
ken liepen uit de hand en dus verbood paus 
Clemens X in de zeventiende eeuw de 

paaslach. Alhoewel. Tot in de negentiende 
eeuw werd in Zuid- Duitsland met Pasen de 
dood, de duivel uitgelachen, weggelachen. 
En de paaslach komt weer terug. Met Belo-
ken Pasen, de zondag na Pasen, klinkt zij 
weer in een aantal Amerikaanse kerken.  
Met de dood valt niet te spotten dus de 
paaslach flauwekul? Of toch een vrolijke 
actie die gezagsondermijnend kan zijn? Zo-
als het lachen van het kleine meisje in het 
sprookje van de nieuwe kleren van de kei-
zer? U weet wel, dat verhaal over een hard-
vochtige keizer die denkt nieuwe kleren te 
dragen, maar in werkelijkheid in zijn blote 
kont op straat loopt. Iedereen buigt voor 
hem totdat het meisje in lachen uitbarst en 
iedereen doet mee. Wachten we op het mo-
ment dat mensen in Rusland Poetin uit 
gaan lachen om zijn idiote machtswellust? 
Niet realistisch? Een flauwe grap? Maar het 
evangelie van Jezus is toch een blijde 
boodschap? En spreken we niet van Vrolijk 
Pasen?  
Jezus vraagt van ons om hem te volgen. 
Ook wij moeten getuigen van die blijde, be-
vrijdende boodschap, dat goede nieuws. 
Hoe? Door te lachen? Ook, maar vooral 
door Jezus achter na te gaan in zijn goed-
heid en liefde. Vooral voor mensen die 
dood – als dood zijn, die gevangen zitten in 
een cel of in zichzelf, die honger lijden of 
op de vlucht zijn geslagen voor oorlog en 
geweld. Wij worden met Pasen herinnerd 
aan de opstanding van Jezus omwille van 
de opstanding van vele andere doden tot 
op vandaag.  
Herinneren is in het Engels: to remember. 
Daar zit het woord member in oftewel lid. 
Ons herinneren maakt ons weer tot leden 
van de Jezusgemeenschap, die Gods han-
den en voeten zijn in deze, onze duistere 
wereld, opdat Gods Licht weer schijnt voor 
allen, die aan een kruis moeten hangen – 
hoe dan ook. Zo ook moeder aarde, Gods 
schepping. Daarom tot slot een paaslach: 
hahahahahahaha! En wij - zij zullen leven 
in Gods Naam! De dood voorbij. Alleluja!  
 

Ko Schuurmans, pastor
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V O O R  J O N G  E N  O U D ( E R )  

Pasen 

Maria loopt naar Jezus graf, wijs jij de weg 
maar aan. En teken met je kleurpotlood de 
weg die zij moet gaan. Weet je wat Maria 
ontdekt als ze bij het graf komt? De steen 
is weg, het graf is open, want de Heer ligt 

er niet meer. Maria huilt, ze vraagt de en-
gel: Waar legden ze mijn meester neer? 
Hoor, wie noemt haar naam? Maria! En wie 
ziet ze voor haar staan? Maria roept: U 
bent het meester! Jezus, U bent opgestaan!  
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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 v G. 
Pinkstraat 14 
Koog a/d Zaan 

H. Petrus  
Snuiverstr 2 
Krommenie 

H.M. Magdalena 
Dorpsstraat 351 
Wormer 

H. Jozef  
Veldbloemen-
weg 2 Zaandam 

Zo 2 april 
Palmzondag 

Woord&Comm. 
Let op:  
in Jozefkerk 
K. Schuurmans 
Gemengd Koor Jozef 
en koor Marbosko 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
koor St. Caeci-
lia 

Woord&Comm. 
K. Kint 
koor All Ages  
Kindernevenvie-
ring 

Woord&Comm. 
K. Schuurmans 
Gemengd Koor 
Jozef en koor 
Marbosko 

Do 6 april 
Witte  
donderdag  
 

Naar de Petruskerk 19:30 uur 
Eucharistie 
G. Noom 
inloopkoor 

20.00 uur Oec. 
Nieuwe Kerk 
B. Vijfvinkel 

Naar een  
buurparochie 

Vrij 7 april 
Goede Vrij-
dag  
 

15.00 uur Kruisweg 
en Kruishulde 
A. Dijkers 
koor Marbosko 

15:00 uur 
Kruisweg 
M. Bruijns 
19:30 uur 
G. Noom 
koor Rotsvast 

15.00 uur  
Stille Kruisweg 
19.00 uur 
M. Bruijns 
Caeciliakoor 

19.00 uur 
Vieren rondom 
het lijden 
W. Waardijk 
Gemengd Koor 

Za 8 april 
Paaszater-
dag  
 

20.00 uur 
Paaswake 
K. Schuurmans 
koor Marbosko 

21:00 uur 
Paaswake 
G. Noom 
koor St. Caeci-
lia 

20.30 uur 
Paaswake 
M. Bruijns 
koor All Ages 

Naar een  
buurparochie 

Zo 9 april 
1e Paasdag  
 

Eucharistie 
G. Noom 
koor Marbosko 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
koor Rotsvast 

Woord&Comm. 
R. Casalod 
Caeciliakoor 

Woord&Comm. 
J. Hoekstra 
koor Con Brio 

Ma 10 april 
2e Paasdag  
 

 Woord&Comm. 
M. Bruijns 
koor St. Cae-
cilia 

  

Zo 16 april 
2e zo v Pasen 
 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
samenzang 

DOP 
Koor St. Caeci-
lia 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Caeciliakoor 

Woord&Comm. 
W. Waardijk 
Gemengd Koor 

Zo 23 april 
3e zo v Pasen 
 

Woord&Comm. 
T. Molenaar 
koor Marbosko 

Woord&Comm. 
A. Dijkers 
koor Rotsvast 

Woord&Comm. 
K. Kint 
koor All Ages 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
Gemengd Koor 

Zo 30 april 
4e zo v Pasen 
 

Woord&Comm. 
K. Schuurmans 
samenzang 

Woord&Comm. 
R. Casalod 
inloopkoor 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
Caeciliakoor 

Woord&Comm. 
n.n.b. 
Gemengd Koor 

Zo 7 mei 
5e zo v Pasen 
 

Eucharistie 
G. Noom 
samenzang 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
koor St. Caeci-
lia 

DOP 
koor All Ages 

Woord&Comm. 
J. Hoekstra 
Gemengd Koor 

Zo 14 mei 
6e zo v Pasen 
 

Woord&Comm.  
M. Bruijns 
koor Marbosko. 

Woord&Comm. 
K. Schuurmans 
koor Rotsvast 

Woord&Comm. 
T. Molenaar 
Caeciliakoor 

Woord&Comm. 
W. Waardijk 
Gemengd Koor 

do 18 mei He-
melvaarts-
dag 
 

 Woord&Comm. 
M. Bruijns 
inloopkoor 

DOP 
Caeciliakoor 

 

Zo 21 mei 
7e zo v Pasen 
 

Woord&Comm. 
A. Dijkers 
samenzang 

Woord&Comm. 
M. Bruijns 
koor St. Cae-
cilia 

Eucharistie 
Nico Kerssens 
Caeciliakoor 

DOP M. Niekus 
en I. de Lange 
Gemengd Koor 

 
Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur DOP= Dienst onder leiding van parochianen,  
zo dhj = zondag door het jaar   
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P A R O C H I E T E A M  

Nieuws 

Beste parochianen, 

WE VIEREN WEER IN DE KERK 

In het laatste parochieteamoverleg hebben 
we besloten om vanwege de voortdurende 
kou onze zondagse vieringen tot Palmzon-
dag in het Achterschip te blijven vieren. Als 
de temperatuur weer enigszins naar lente-
waarden is gestegen verwachten we dat we 
vanaf Palmzondag, 2 april, de vieringen 
weer in de kerk kunnen vieren. In de ko-
mende periode zal er geëvalueerd worden 
hoe de afgelopen maanden zijn verlopen. 
Wat beter, anders of handiger had moeten 
gaan. Want wie weet zal er in toekomstige 
winterperiodes nog eens gebruik gemaakt 
moeten worden van het Achterschip. Dan 
kunnen we maar beter voorbereid zijn.  

INSTALLATIE VAN DE NIEUWE PASTOOR-

DEKEN EN PASTOOR IN SOLIDUM 

Op 18 maart jl. is pastoor-deken George 
Paimpillil geïnstalleerd in de Bonifatiuskerk 
in Zaandam. Een indrukwekkende viering 
met een altaar vol heren, waarbij bisschop 
Jan Hendriks pastoor George Paimpillil 
heeft geïnstalleerd als deken in de Zaan-
streek en IJmond. Tevens is pastoor Nico 
Kerssens officieel aangesteld als pastoor in 
solidum. Wat zoveel betekent als één voor 
allen en allen voor één. Symbolisch werden 
diverse attributen overhandigd, attributen 
die nodig zijn voor de uitoefening van hun 
ambt. Daarnaast werd de kaart van de 
Zaanstreek overhandigd, zodat pastoor 
George niet verloren zal lopen. Namens 
onze parochie wensen wij hen beiden alle 
goeds en veel wijsheid in de uitvoering van 

hun pastorale werkzaamheden. 

ZONDAG 16 APRIL EERSTE VIERING MET 

PASTOOR GEORGE 

Op zondag 19 maart vertelde pastoor Nico 
ons na de viering dat pastoor George in een 
kort tijdsbestek in alle parochies een keer 
voor wil gaan om zodoende kennis te ma-
ken met de vele parochianen en vrijwil-
ligers. 
Wij mogen hem verwelkomen in onze Maria 
Magdalenakerk op zondag 16 april om 
10.00 u. Het Caeciliakoor luistert de viering 
muzikaal op.  

VRIJWILLIGERSDAG 

Op zaterdag 13 mei wordt er een vrijwil-
ligersmiddag en -avond georganiseerd. Fijn 
dat dit weer kan na zo’n lange periode van 
noodzakelijke afstand houden van elkaar. 
Wij hopen u daar te ontmoeten! 
 

Namens het Parochieteam, 
Hartelijke lentegroet,  

Ellen Meijer 
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G O E D E  W E E K  E N  P A S E N  2 0 2 3   

Vieringen 

U heeft in de Nieuwsbrief van begin maart al de uitnodiging kunnen zien voor  
de vieringen van de Goede Week.  

Hieronder leest u hoe we dat kunnen vieren in onze kerk:  

PALMZONDAG 2 APRIL OM 10.00 UUR 

Intocht van Jezus in Jeruzalem. 
Pastor Kiki Kint gaat voor in een viering 
waarin All Ages zingt. Het is weliswaar 
geen familieviering, maar kom vooral met 
uw kinderen. Zij hebben thuis hun palmpa-
senstok kunnen maken. De kinderen krij-
gen in de pastoraatskamer een kinderne-
venviering aangeboden en lopen daarna 
met hun palmpasenstok door de kerk.  
 
 
 

 
 
 
 

WITTE DONDERDAG 6 APRIL OM 20.00 U 

Jezus viert het avondmaal met zijn leer-
lingen. 
Vorig jaar hebben wij voor het eerst Witte 
Donderdag samen met de Nieuwe Kerk ge-
vierd. Dit werd door beide kerken zeer ge-
waardeerd. Wij zijn ook dit jaar welkom bij 
de Nieuwe Kerk. De viering waarin ds. Bart 
Vijfvinkel voorgaat begint om 20.00 u. Deze 
samenwerking vloeit voort uit de oecumeni-
sche samenwerking in Wormerland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOEDE VRIJDAG 7 APRIL OM 15.00 UUR 

Jezus op weg naar Golgotha. 
Om 15.00 u kunt u in stilte de kruisweg be-
leven in een meditatieve dienst onder lei-
ding van mw. Ellie Hoek.  

GOEDE VRIJDAG 7 APRIL OM 19.00 UUR 

Het is stil geworden…  
Om 19.00 u herdenken we het lijden en 
sterven van Jezus Christus tijdens de vie-
ring met zang van het Caeciliakoor. Pastor 
Matthé Bruijns zal hierin voorgaan.  

PAASWAKE 8 APRIL OM 20.30 UUR 

Leven door de dood heen. 
Om 20.30 u wordt in de Paaswake het leven 
van Jezus Christus gevierd. Ook hierin zal 
pastor Matthé Bruijns voorgaan. All Ages 
verzorgt de zang. 
 

 

EERSTE PAASDAG 9 APRIL OM 10.00 UUR 

Het leven overwint het van de dood. 
Om 10.00 u zal de verrijzenis van Jezus 
Christus in een feestelijke woord- en com-
munieliturgie gevierd worden. Voorganger 
is pastor Ria Casalod en het Caeciliakoor 
verzorgt de zang. 
 
Van harte welkom in de vieringen.  
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V A N  D E  P E N N I N G M E E S T E R  

Financiën 

De jaarrekening 2022 is weer opgesteld en 
ter goedkeuring naar het Regiobestuur ge-
zonden. Het is altijd weer span-
nend hoe de verhoudingen van in-
komsten en uitgaven er op het 
eind van het jaar er uit komen te 
zien. Voor 2022 kunnen we zeer 
tevreden zijn, want onze inkom-
sten bleven op peil, ondanks het 
jammerlijke verlies van een twin-
tigtal leden. Aan de kostenkant 
hebben wij de zaak goed onder 
controle weten te houden. 
Onze grootste zorg waren de energiekos-
ten, maar mede door de kerksluiting als ge-
volg van corona, zijn deze kosten meege-
vallen. Bovendien hebben we in 2022 het 
hele jaar huur ontvangen voor de pastorie.  
Onze jaarlijkse dotering voor groot 

onderhoud is nog steeds een verplichting 
van het Bisdom en bedraagt meer dan 

€.35000,--.Zolang wij geen achter-
stallig onderhoud hoeven te ple-
gen, blijft het gereserveerde be-
drag beschikbaar, maar deze re-
servering leidt er wel toe dat we 
ook in 2022 een verlies hebben ge-
leden. Zouden wij deze reservering 
niet hoeven te doen, dan zouden 
we een positief resultaat hebben 
gehad. 

Kortom onze financiële betrokkenheid bij 
onze kerk is erg groot en daar moeten we 
ons gelukkig om prijzen. 
Hebt u nog vragen over de financiën, neem 
dan contact met mij op. 
 

Cor Bijvoet
 
 
 
 
 
 
 
 

V E R S L A G  

Opbrengsten verkoop kaarten 

VOOR KROATIË 

Door een gift van € 500,00 konden tassen 
met voedsel voor de kerst uitgedeeld wor-
den aan de arme oude mensen die in de 
bergen wonen.  
Op 13 maart is er nog eens € 200,00  mee-
gegeven aan mevrouw Marina Molenaar. Er 
gingen twee volgepakte auto’s heen met 
kleding voor de bejaarden die daar in koude 
leven. Van de € 200,00 zijn groentezaden 
gekocht, zodat er zelf groente verbouwd 
kan worden. 
Dit alles dankzij de inzet van Anneke Rom, 
kaarten maakster, en Marina Molenaar, die  
met pastoor René Pronk de tassen met kle-
ding en de zaden op hun bestemming heb-
ben gebracht. 

VOOR GEDUPEERDEN VAN DE AARDBEVING 

De opbrengst tijdens het concert met Wibi 
Soerjadi ad € 175,00 is overgemaakt naar 
giro 555 voor de gedupeerde mensen van 
de aardbeving in Turkije en Syrië.  
 
Al het geld heeft een goede bestemming 
gekregen. De kaarten- en doosjesverkoop 
was een succes.  
Ik ga door met mijn hobby kaarten maken.  
De opbrengst van de verkoop gaat weer 
naar Kroatië.  
 
Fijne en gezellige paasdagen, een goede 
gezondheid en een mooie zomer toege-
wenst. 
 

Tineke de Best
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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 

Het voorjaar doet voorzichtig zijn intrede 
met hier en daar nog een maartse bui,  las-
tig voor de wopploeg. Ondanks deze nare 
bijkomstigheid is er alweer voldoende werk 
verricht, zowel binnen als buiten. De per-
ken aan de voorzijde van de kerk zijn voor-
zien van nieuwe aanplant en krijgen weer 
een geordende staat, soort bij soort waar-
door het aanzien in de lente fraai zal wor-
den. Op het kerkhof zullen de looppaden 
worden voorzien van een laag fijne kiezel-
stenen wat het aanzien aanmerkelijk zal 
verfraaien. De zitbank wordt weer voorzien 
van een nieuwe laklaag evenals het daar 
aanwezige kruis. Ook rondom de kerk 
wordt alles weer onderhanden genomen.  
Zo zijn de sierpaaltjes vooraan de kerk 
weer rechtgezet evenals de paaltjes bij de 

pastorie die nogal eens een tikje krijgen.  
De oostelijke binnenmuur onder de toren is 
ook weer voorzien van een nieuwe laag 
muurverf evenals het voorportaal van de 
sacristie. Enkele werkzaamheden in de op-
slag van de oostvleugel zijn niet direct 
zichtbaar, maar zijn wel uitgevoerd. Buiten 
heeft het voegwerk van de kerk hier en daar 
onderhoud nodig evenals enige lichte lek-
kageplekken op de platte daken. Ook de 
gelakte toegangsdeuren vragen weer onze 
aandacht. Gelukkig staat onze koffieploeg 
om tien uur voor ons klaar waardoor het en-
thousiasme van onze vrijwilligers voor onze 
mooie kerk blijvend is. Dank voor al deze 
mensen. 

WOP 
J. Braan

 
 

V A S T E N A C T I E  W O R M E R L A N D  G E E F T  O M …  

Opbrengst 

Herinneren we het ons nog van voor de Co-
ronatijd? De sobere maaltijd, samen eten 
voor de vastenactie? 
Zondag 19 maart was het zover de zoge-
noemde “sobere maaltijd”, samen eten voor 
de vastenactie. 
De kokkinnen met hulptroepen hebben ge-
zorgd voor een heerlijk menu. 
Na een welkom van Ina aan onze 41 gasten 
met een uitleg over de actie Wormerland 
geeft om, begonnen we met soep, aanslui-
tend het buffet. 
Dit jaar was het hutspot, in verband met de 
schaarste van de boerenkool, verder een 

kippen stoofpot, zuurkool, salades en ver-
geet niet de broeder met stroop, hoe Zaans 
wil je het hebben! Als slot een calorieënrijk 
toetjesbuffet.  
Op de aardappelen na was alles schoon op. 
Na een gezellig samenzijn ging iedereen 
voldaan naar huis. 
Lieve gasten, dankzij jullie eten en drinken, 
hebben we, na aftrek van kosten, voor de 
actie Wormerland geeft om € 805,00 over 
mogen maken. 
Ik wil iedereen die heeft bijgedragen aan dit 
succes bedanken voor hun inzet. 

Ellie Hoek 
 

Bijzondere zondag 

Wat een beleving. Een moment in de 
Zaanse kerken van benoemingen en vie-
ren. Ook in Wormer waren we deelgenoot 
in de zondagmorgenviering van 19 maart jl. 
met Nico Kersens als pastoor-in-solidum - 
wat betekent één voor allen en allen voor 
één - met respect na zo’n indrukwekkend 
gebeuren weer bij ons aanwezig te zijn. Het 
Achterschip was tot de laatste plaats ge-
vuld. In de middag was de vastenmaaltijd. 

Het was geweldig verzorgd en een goede 
ontmoeting met veel medeparochianen en 
hopelijk een goede bijdrage voor de pro-
jecten. 
Het heeft laten zien dat er nog veel moge-
lijk is door samenwerking en de bijdrage die 
geleverd is, hulde aan allen die er aan heb-
ben meegewerkt. 

Gré Floore
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S T .  B A R B A R A  –  W O R M E R   U I T V A A R T V E R E N I G I N G  

 

U  I  T  N  O  D  I  G  I  N  G  
                    voor het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING, 

in 't Achterschip van de Maria Magdalena Kerk,  
Dorpsstraat 351 te Wormer op  

maandag 17 april 2023 om 20.00 uur. 
 

Het bestuur van St. Barbara nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering.  
 

  AGENDA 
1. Opening ledenvergadering. 
2. Notulen ledenvergadering 2022. 
3. Jaarverslag door de secretaris. 

4. Financieel verslag door de penningmeester. 
5. Verslag kascommissie en benoeming lid kascommissie. 

6. Bestuursverkiezing*: 
   aftredend en herkiesbaar zijn de heer A. Klos (bestuurslid) en  
   mevrouw I. de Haas-Thoma (secretaris). 

7. Rondvraag. 
8. Ca. 20:30 uur: Sluiting ledenvergadering. 

 

Extra onderwerp: Het werk van St Barbara 
   Door de heer P. van der Laan en mevrouw C. Schavemaker. 
   Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.  

  
Sluiting avond ca 21:30 uur. 

 

Heeft u een agendapunt dat niet vermeld staat, maar wel van belang is, neemt u dan 

minimaal een week voor de vergadering contact op met de secretaris  

mevr. I. de Haas-Thoma, Kees Jongensstraat 19, telefoon 075-6424569 of met de 

penningmeester mevr. A. Zwemmer-Wolkers, telefoon 075-6841874. 
 

Wilt u deze vergadering bijwonen? S.v.p. gaarne aanmelden via email of 

telefonisch bij de bovenstaande bestuursleden. 

U kunt zich aanmelden via email: stbarbara.wormer@ziggo.nl 
 

Wij hopen u te ontmoeten op onze jaarvergadering. 

Toon uw belangstelling voor het vrijwilligerswerk van onze vereniging. 
 

Wilt u s.v.p. de contributie overmaken, als u dat nog niet heeft gedaan. 

Er komen geen acceptgiro’s. U kunt het bedrag overmaken ten name van  

St. Barbara op: ING-bank: NL69 INGB 0003 7973 95  

of Rabobank: NL12 Rabo 0374 9520 78 onder vermelding van contributie 2023. 
 

Met vriendelijke groet, 

Ingrid de Haas-Thoma, secretaris. 
 

*) Als lid kunt u zich natuurlijk zelf ook als bestuurslid aanmelden, mits voorgedragen 

    door minimaal drie andere leden. 
 
 
Uitvaartvereniging St. Barbara van de Maria Magdalena Parochie te Wormer 
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Pasen 

Soms denken wij: er is niets aan te doen. 
Het leven op de wereld 

is een duister kluwen van geld en macht, 
van wapens en drugs, doortrekt met ‘t zilte nat 

van zoveel tranen in de nacht. 
 

Soms denken wij: 
er is niets aan te doen. 

Het leven op de wereld is een lijf aan lijf gevecht 
in het groot, in ’t klein. 

De sterkste overwint, de zwakke lijdt. 
kan nergens nog terecht. 

 
zo was het op die donkere dag 

toen God gekruisigd werd. 
Verraden, 

verkocht voor dertig zilverlingen, 
en op de bergtop aan iedereen getoond 

om te bewijzen dat kwaad de moeite loont. 
Maar op die morgen met het open graf 

liet God ons zeggen dat het anders kan, 
dat in elke kleine mens de veerkracht leeft om, 
sterker dan het onrecht, zelfzeker op te staan. 

 
Pasen 

is geen feest om naar te kijken. 
Pasen moet je voelen en beleven: 

zelf verrijzen uit het duister kluwen waarin je bent verstrikt 
en met de ogen - knipperend in het morgenlicht - 

getuigen dat Hij in jou verwezen is 
 
 
 
 

 
 

Vrijwilligersmiddag en -avond op 13 mei 

Op zaterdag 13 mei zal er een vrijwilligersmiddag en 

-avond georganiseerd worden.  

Zet u deze datum alvast in de agenda?  

Vanaf zondag 2 april kunt u zich opgeven  

via de flipover die in de hal van de kerk staat.  

Graag tot dan. 
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K O R T  N I E U W S  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Klaverjassers,  
 
De volgende data zijn: 12 april, 10 mei en 
14 juni. 
Groetjes en tot ziens van Guus e.a. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koffie, koffie,  

lekker bakkie koffie!!! 

Na deze oproep hebben zich 3 vrijwillig-
sters gemeld. 
 
Els van der Klei-Schavemaker, 
Magda van Gelderen-Klos en 
Corrie Schavemaker-Conijn. 
Dank voor deze aanmelding! 
 
Op de valreep heeft Ingrid de Haas-Thoma 
zich aangemeld voor het koffieschenken.  
4 Nieuwe gezichten dus. 
 
Voorlopig zijn de lege plekken opgevuld, 
maar mocht u ook bereid zijn om deze 
groep aan te vullen, u bent van harte wel-
kom!  
 
Jacqueline Bank heeft besloten niet meer 
beschikbaar te zijn voor het koffieschen-
ken.  
Hartelijk dank Jacqueline voor je inzet  
 

Joke Weenink-Butter 
06-51570735 

jokeweenink@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PM rooster seizoen 2022/2023 

(49e – 50e jaargang) 

 Copydatum Looptijd 

Nr. 2 
Nr. 3 
Nr. 4 
Nr. 5 

19 mrt 
7 mei 
2 juli 
27 aug 

29 mrt – 17 mei 
17 mei – 12 juli 
12 juli – 6 sept. 
6 sept - ? 
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I N  M E M O R I A M

 

CATHARINA (TRIEN) OUDT-TJIPJES 

Op zondag 12 februari overleed Mevrouw 
Oudt op de zorgafdeling van Torenerf.  
Trien Tjipjes werd geboren op 26 april 1929 
in Krommenie. Ze was nog een kind toen 
het gezin verhuisde naar Assendelft. In 
haar tienerjaren ontmoette zij op dansles 
Bertus Oudt uit Wormer. Dat was het begin 
van een zevenjarige verkering waarna ze 
uiteindelijk trouwden en in Wormer gingen 
wonen. 
Bertus en Trien kregen samen 7 kinderen; 
3 jongens en 4 meisjes. Het was een dege-
lijk hecht gezin. De kinderen bewaren 
goede herinneringen aan de uitstapjes in 
de vakantie, de familiefeesten en vooral de 
favoriete kaartspellen. 
Na 29 jaar huwelijk overleed Bertus totaal 
onverwacht aan een hartaanval. Nu 40 jaar 
geleden stond moeder Trien er plotseling 
alleen voor. 4 Van de 7 kinderen woonden 
nog thuis, waaronder een gehandicapte 
zoon en het jongste dochtertje van 9.  
Met Triens positieve instelling en de geza-
menlijke inzet is de familieband behouden. 
Inmiddels zijn er 11 kleinkinderen en 12 
achterkleinkinderen. 
Moeder Trien is voor haar hulpbehoevende 
zoon blijven zorgen tot het niet meer ging. 
Het kostte haar wel moeite om die zorg aan 
anderen over te laten, maar ze had er 
vrede mee toen ze merkte dat hij het goed 
maakte.  
Uiteindelijk kwam ook voor haarzelf het 
moment dat ze niet meer zelfstandig in het 
oude huis kon blijven wonen en verhuisde 
ze naar Torenerf. Trien was een graag ge-
ziene bewoonster en een enthousiaste 
deelneemster aan alle activiteiten; vooral 
het sjoelen, daar was ze goed in. Zowel de 
medebewoners als de personeelsleden 
waren dol op haar. 
Tijdens de coronapandemie heeft Trien 
nog een heupoperatie ondergaan en moest 
ze in Amsterdam revalideren, maar ook 
daar heeft ze zich dankzij haar positieve in-
stelling kranig geweerd.  
Trien had echte belangstelling voor ieder-
een en genoot van alle contacten.  
Eenmaal weer thuis in Torenerf is haar 93e 
verjaardag nog gevierd met alle kinderen 
en kleinkinderen.  

De laatste 6 weken kon ze niet meer zelf-
standig lopen en is ze verhuisd naar de 
zorgafdeling waar ze uiteindelijk rustig is 
overleden. 
Met een volle kerk hebben we afscheid van 
haar genomen begeleid met de zang van 
het Maria Magdalenakoor. Waarna zij na 
40 jaar in het graf werd verenigd met haar 
man Bertus. Dat zij samen mogen rusten in 
vrede. 

Jos van Steen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVERLEDEN PAROCHIANEN 

Mw. Catharina Kenter-van Straalen,  
overleden op 26 februari, 89 jaar. 
 
Mw. Lena Brantjes-Prins, 
overleden op 26 februari, 101 jaar. 
 
Dhr. Piet Koelemeijer, 
overleden op 27 februari, 80 jaar 
 
Dhr. Antoon Meijer, 
Overleden op 16 maart, 93 jaar 
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Datum Kosters Lezers en lezeressen Koffie-schenkers 

Zo 2 apr G Konijn 642 6212 George Kristians Ria van Dijk,  
Leny Konijn 

Vr 7 apr 
15 uur 

P. van Diepen 642 1282   

Vr 7 apr 
19 uur 

C van Vliet 06 54626623   

Za 8 apr 
20.30 uur 

P. Kramer 642 7234 Eigen lezers  

Zo 9 apr P. van Diepen 642 1282 Ton van Overbeek Els van der Klei,  
Corrie Schavemaker 

Zo 16 apr P. van Diepen 642 1282 Ellie Hoek Tineke de Best,  
Annie Timmers 

Zo 23 apr K. Bank 0652408011 Liesbeth Patist Joke Vreeswijk, 
Riet Noom 

Zo  30 apr P. van Diepen 642 1282 Ton van Overbeek Magda van Gelderen, 
Tony Heine 

Zo 7 mei C van Vliet 06 54626623 Willy Klijn Truus Joosten,  
Ria Hooft 

Zo 14 mei G. Konijn 642 6212 George Kristians Ria van Dijk,  
Leny Konijn 

Do 18 mei 
Hemelv. 

K. Bank 0652408011 Frans Hofstra Joke Vreeswijk,  
Riet Noom 

Zo 21 mei   Monique van Zanten Els van der Klei,  
Corrie Schavemaker 

 

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 

Mevrouw Berkhout Faunastraat 198, tel.nr. 642 3472 
Mevrouw Blom Torenplein 10, tel.nr. 06 2938 6522 

Mevrouw Steensma Torenplein 13, tel.nr. 642 33 38 
 

Datum Chauffeur Telefoonnr. Wie kan er meerijden 

Zo 2 apr T. de Best 0682501110 Mevr. Berkhout 

Zo 9 apr F. Hofstra 0618948746 Mevr. Berkhout, Mevr.Steensma, Mevr. Blom 

Zo 16 apr P. Tuijn 0610875339 Mevr. Berkhout, Mevr.Steensma, Mevr. Blom 

Zo 23 apr W. vd Berk 6421417 Mevr. Berkhout, Mevr. Blom 

Zo 30 apr M. van Zanten 6424325 Mevr. Blom, Mevr. Berkhout, Mevr. Steensma 

Zo 7 mei E.de Metter 6423700 Mevr. Steensma, Mevr. Blom 

Zo 14 mei G. Kristians 6423408 Mevr. Blom, Mevr. Berkhout 

Do 18 mei 
Hemelv. 

T. de Best 0682501110 Mevr. Berkhout 

 

Kerkwerk(st)ers 
 

Groep A: Do. 11 mei 13.30 uur  
Corrie Schavemaker 
Henny van Druten 
Tiny van Vliet 
Cor Bijvoet 
Jaap Conijn 
Ina van Kleef 

Groep C: do. 13 april 13.30 uur  
Piet van Diepen 
Hannie Kuiper 
Lies Graas 
Ton Klos 
Jacinta Rossenaar 
 

  

mailto:ham.de.metter@quicknet.
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Maart 

Woensdag 29 maart Vastenvespers  19.30 uur 
Voorganger: Klaas Arend Booij 

 Jisperkerk  

 

April 
Zondag 2 april   10.00 uur   All Ages 
Palmzondag   
Kindernevenviering 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor K. Kint 

Ria Bogaard 
overleden familie Bogaard en Hooijschuur 
Cas van ’t Hoff 
IJbert Willems 
Toon Vermeulen 
Bijzondere intentie 

Witte Donderdag   6 april   20.00 uur 
Samenzang 
Voorganger: Ds Bart Vijfvinkel 

Oecumenische viering 
Samen met de PKN gemeente  
Nieuwe Kerk 

Goede Vrijdag    7 april 15.00 uur   Kruisweg 
Voorganger: Ellie Hoek 

 

Goede Vrijdag   7 april   19.00 uur   Caeciliakoor 
Voorganger: Pastor M. Bruijns 

 

Zaterdag 8 april   20.30 uur   All Ages 
 
Paaswake 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor M. Bruijns 
 

Pastor Jaap Jonker 
Pastor Hein Tuin 
Nico Witteveen 
Overleden familie Witteveen-Schavemaker 
Tiny Mak-de Vries, Henk Mak 
Immetje de Vries 
Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes 
Harry Hanou 
Gerhard Holtman 

Zondag 9 april   10.00 uur   Caeciliakoor   
 
Feest van Pasen 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor R. Casalod 

Jaardienst Leen van Gompel 
Barend Blom  
Toon Vermeulen  
Alie de Leeuw-Mooren 
Cor van Diepen 
Bep van Kleef-van der Pal 
Ouders Boerlage-Piet 
Jan en Gre Konijn-Boerlage 
Ben Schipper  
Jaap Knaap  
Ouders Bentvelzen-Mijnen 
Netty Sjouw-Peters 
Zita Bentvelzen-Dopstra 
Jan Willem Steensma 
Piet Sombroek 

Maandag 10 april   10.00 uur   2de Paasdag  
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor M. Bruijns 

 
H. Petrus Krommenie 

Dinsdag 11 april   Torenerf   16.30 uur 
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April 

Zondag 16 april   10.00 uur   Caeciliakoor 
2de zondag van Pasen 
 
Eucharistieviering 
Voorganger: deken-pastoor G. Paimpillil 

Ria Wagenaar-Korver  
Ria Meijer-Zuidinga 
Overleden familie Meijer-Wamelink 
Bert de Leeuw 
Piet Heijne en overleden familieleden  

Zondag 23 april   10.00 uur   All Ages 
3de zondag van Pasen 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor K. Kint 

Siem Butter 
Ouders van Schagen-Hofland en Nicolientje 
Gerard Heine 

Dinsdag 25 april   Torenerf   16.30 uur  

 Zondag 30 april   10.00 uur   Caeciliakoor 
4de zondag van Pasen 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor M. Bruijns 

Cor van Diepen 
Alie de Leeuw-Mooren 
Jan Plas en Josefine 
Toon Vermeulen 

Mei 
Zondag 7 mei   10.00 uur   All Ages 
5de zondag van Pasen  
 
 
Dienst onder leiding van een parochiaan 
Voorganger: mevr. Ineke Hendriks 

Joke Smit-Huitema  
Cas van  ’t Hoff 
IJbert Willems 
Theo Timmer, Bets Timmer-Ootes 
Overleden ouders de Leeuw-van Baarsen  
Bert de Leeuw 
Herman Meijer 
Piet Sombroek 

Zondag 14 mei   10.00 uur   Caeciliakoor 
6de zondag van Pasen 
 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor T. Molenaar 

Ouders Boerlage-Piet  
Jan en Gre Konijn-Boerlage 
Ben Schipper 
Jaap Knaap 
Cees van Diepen 

Dinsdag 16 mei   Torenerf   16.30 uur   

Donderdag 18 mei   10.00 uur   Caeciliakoor 
Hemelvaart van de Heer 
 
Dienst onder leiding van een parochiaan 
Voorganger: dhr. Ben Commandeur 
 

Eutimio Fernandus Perez  
Ouders Bentvelzen-Mijnen 
Netty Sjouw-Peters 
Zita Bentvelzen-Dopstra 
Piet Heijne en overleden familieleden 
 

 

Intenties 

Als u een intentie wilt, geef het dan even aan mij door. Bel me: 6423046 of doe een briefje in 
mijn brievenbus.  

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 
 
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 
 
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:j.m.duijn@quicknet.nl
mailto:ham.de.metter@quicknet.nl
mailto:kirsten.vredevoort@gmail.com
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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Plaats hier uw advertentie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BEENDERS 
STUKADOORS 

EN GEVELISOLATIE B.V. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

St. Barbara Wormer 

Uitvaartvereniging 
Bel voor inlichtingen of overlijdensmeldingen:  

Corrie Schavemaker 075-642 4836 of 
Ingrid de Haas 075-642 4569 

 

Bij overlijden kunt u ook direct contact opnemen 
met: 

AssociatieUitvaartverzorging 0800-0375 of  
Bennis Uitvaart 075-767 6008 

 

Bankrekening: NL12Rabo 0374 9520 78 
 

 

 

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!! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 


