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Deze zondag wordt de kerk van Onze Lieve Vrouwe Geboorte in Wormerveer gesloten. Een 

verdrietig moment in de lange parochiegeschiedenis van Wormerveer. We vieren het feest van 

de Doop van Jezus, mooie profetenwoorden klinken er over het geknakte riet niet breken en 

de smeulende lichtpit niet doven. 

Dat geloven hoe kwetsbaar in deze tijd ook voortgang zal mogen vinden. En dat parochianen 

een welkom vinden in de parochies waar ze voorzichtig komen kijken. 

 

Vrijdag is de dag van het Jodendom. Dat betekent dat er door Tineke de Lange een film wordt 

ingeleid en getoond die verbonden is met Joods leven. vrijdag 17 januari  om 20.15 uur in 

de  

Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk 

 

Zondag 19 januari is er een oecumenische viering in de Petruskerk ivm de Gebeds week met 

de lange achternaam. Internationale Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen. 

Welkom om als christenen samen te vieren. 

 

Micha, een zangstuk  

Zondag 19 januari 14.30 uur Kerk van de Martelaren  Boschjesstraat Koog aan de Zaan.  

Het Bijbelboek Micha inspireerde musicus  Jos Martens en predikant Bart Vijfvinkel tot het 

schrijven van een zangstuk over de profeet Micha. Met indrukwekkende scheldkanonnades en 

scherpe spot gaat Micha tekeer tegen hemeltergend onrecht. De geschiedenis lijkt 

vastgelopen, recht is verdwenen uit het land, maar Micha verkondigt daartegenin het Woord 

van God, de andere mogelijkheid: ‘Jou is gezegd wat goed is. Niets, nee niets anders, dan 

recht te doen en lief te hebben en zo mens te zijn.’  

Micha’s woorden hebben ook vandaag nog alle actualiteit.  ‘…dat vreemde Woord uit een 

lang geleden samengesteld geschrift. De roep van Godswege om menselijkheid, om een 

humane samenleving, dwars tegen alles in.’  

Toegang is vrij. Na afloop is een collecte voor de gemaakte kosten. 
Na afloop van de uitvoering zal er koffie worden geschonken. 
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Bij onze Doop 

Met een natte vinger wees de doper op je voorhoofd 

en zei: Het is maar voor even en de handdoek hangt er bij. 

 

Hij wist veel, die doper, maar toch echt niet alles. 

Want het is voor levenslang  ondergaan en daaruit opstaan. 

 

Onderweg leer je het leven: een vloed van tranen 

en golven van vreugde kortom water bij de vleet. 

 

Huilen deed het kind om die zeeën in de ogen, 

en het vocht en worstelde om heelhuids boven te komen. 

 

Het had gelijk, een drenkeling, een goede dopeling dat kind: 

het voelde nattigheid, een veelbelovend mens 

 

 

 

AGENDA 

 Maandag, 13.30 uur, brieven Kerkbalans  

 Dinsdag, 14.30 - 18.00 uur, Ontmoetingsruimte, de Zonnebloem 

 Woensdag, 10.00 uur Ontmoetingsruimte, Koffie-inloop 

 Donderdag, 19.30 uur Pastorie, Lectorenoverleg 

 Vrijdag, 20.15 uur, Ontmoetingsruimte: Zin in Film,  

 Vrijdag 15.30 uur Oecumenische viering in Rosariumhorst 

 Zaterdag, 19.00 uur GEEN VIERING 

 Zondag, 10.00 uur Oecumenische viering  

Voorgangers van de Raad van Kerken in Krommenie 

 

De collecte (31-12 en 1/1 en 5/1) was €  487,20. 

 

Allemaal een fijn weekend en een goede week erna gewenst. 

 


