


 
VAN DE REDACTIE 

 
Het tweede nr van het parochieblad ligt op de mat vóór de Allerzielenviering en gaat ook 
over de Kerk- en Jeugdveiling. Dit jaar is alles anders en u leest hoe een en ander dit jaar is 
georganiseerd. In dit blad treft u, als bijlage, de catalogus aan.  
Inmiddels is het kerkelijk seizoen, met beperkingen, gestart en daarmee ook de werkgroepen 
actief. Veel aanpassingen, u leest erover en natuurlijk ontbreken de vaste rubrieken ook niet, 
waardoor er veel te lezen valt. 

 

 
 
MEDEWERKERS  
 
De redactionele medewerkers zijn:  
Pastor J.Olling, Dusseldorperweg 74  
Ria Nijman (lay-out) De Wieken 55 
Rob Schijf, ’t Kieftenland 11 
Hebt u vragen, op- en/of 
aanmerkingen, richt u dan tot de 
redactie 
 
UITVOERING/VERSPREIDING 
De ‘Rond de Limmer Toren’ wordt door 
vrijwilligers gedrukt, geniet en 
gebundeld in een oplage van circa 
3250 stuks. Er wordt gebruik gemaakt 
van apparatuur van de parochie.  
 
De heer Joop Koppes organiseert de 
verspreiding van ‘Rond de Limmer 
Toren’ door huis aan huis aanreiking 
door vrijwilligers. Elk adres in Limmen 
krijgt een exemplaar, ongeacht of u wel 
of niet tot de parochie behoort. Hebt u 
‘Rond de Limmer Toren’ niet 
ontvangen richt u dan tot:  
 
De heer Joop Koppes 
Kerkweg 57  
1906 AV Limmen 
Tel 0725051717 of e-mail: 
koppesjoop@gmail.com 

 
VERSCHIJNINGSDATA 
 
‘Rond de Limmer Toren’ verschijnt zes 
maal per jaar, te weten: 
 
 
Nummer 1  begin september 
Nummer 2 eind oktober 
Nummer 3  10 dagen voor Kerstmis 
Nummer 4 februari 
Nummer 5 10 dagen voor Pasen 
Nummer 6  voor Pinksteren 
 
AANLEVEREN KOPIJ 
 
Kopij voor de ‘Rond de Limmer Toren’ bij 
voorkeur aanleveren per e-mail: 
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl 
 
Of in de brievenbus van/aan ‘Rond de 
Limmer Toren’p/a Pastorie 
Dusseldorperweg 74 1906 AL LIMMEN 
 
Kopij voor de volgende uitgave kunt u 
inleveren/insturen 
 
tot dinsdag 24 november 2020 
 
Zij verschijnt omstreeks  
13 december 2020 

 
Indien u ‘Rond de Limmer Toren’ niet (meer) wilt ontvangen neem dan ook contact 
op met de heer J.Koppes, koppesjoop@gmail.com  
 
De “Rond de Limmer Toren’ is digitaal te lezen op www.corneliuskerk-limmen.nl 
Extra exemplaren van ‘Rond de Limmer Toren liggen in de Maria Kapel 

mailto:koppesjoop@gmail.com
mailto:limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl
mailto:koppesjoop@gmail.com
http://www.corneliuskerk-limmen.nl/


 

 
ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN 
In een tijd dat alles afsterft in de natuur, vieren en gedenken we twee 
dagen die wij kennen als Allerheiligen en Allerzielen. Twee gescheiden 
dagen die eigenlijk helemaal bij elkaar horen. Een paar jaar terug bezocht 
ik een abdij in Schotland en in de kapel werd ik bijzonder getroffen door 
een wel heel speciale plaats van herdenken: allerlei foto’s aan de wand 
van officieel door hoge kerkelijke instanties heilig of zaligverklaarde 
mensen en daarnaast foto’s en naambordjes van overledenen van het 
afgelopen jaar. Een prachtiger beeld van samengaan van Allerheiligen en 
Allerzielen is nauwelijks voor te stellen. Twee dagen die daarom voor mijn 
gevoel onlosmakelijk bij elkaar horen. Allerheiligen een dag van allen die 
naam hebben gekregen en Allerzielen een gedenkdag van allen die naam 
hebben in harten van mensen.  

 
DIETRICH BONHOEFFER 
Met Allerzielen op 2 november komt toch altijd weer de vraag naar boven 
wat we toch moeten met al die gevoelens van verslagenheid, gemis en 
verdriet als het gaat om onze overleden dierbaren. Ik kwam een citaat 
tegen van Dietrich Bonhoeffer. Woorden die hij schreef in 1943: “Als je 
van iemand houdt en je bent van hem of haar gescheiden, kan niets de 
leegte van die afwezigheid opvullen. Je moet dat niet proberen, je moet 
eenvoudig aanvaarden en volharden. Dat klinkt hard maar het is een grote 
troost, want zolang die leegte blijft, blijf je aldoor met elkaar verbonden. 
Het is fout te zeggen: God vult die leegte. Hij vult haar helemaal niet… 
integendeel. Hij houdt die leegte leeg en helpt ons zo de vroegere 
gemeenschap met elkaar te bewaren, zij het dan ook in pijn. Hoe mooier 
en rijker de herinneringen, des te moeilijker de scheiding. De mooie dagen 
van vroeger zijn geen doorn in het vlees, maar een kostbaar geschenk dat 
je meedraagt. Je moet zorgen dat je niet in je herinneringen blijft graven 
en je erin verliest; een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor, maar 
alleen op bijzondere ogenblikken. Buiten die ogenblikken is het een 
verborgen schat, een veilig bezit. Dan wordt het verleden een blijvende 
bron van vreugde en kracht” (einde citaat). 

 
LITTEKENS BLIJVEN 
Met andere woorden zouden we kunnen zeggen: het boek van het leven van 
de overledene wordt gesloten, maar niet vernietigd. De dood is een harde 
realiteit, een onomkeerbare breuk, maar als christenen hebben we een 
toekomstperspectief. Daar mag, daar moet je de tijd voor nemen, de tijd van 
rouw, de tijd om die breuk in je leven echt bij je binnen te laten, de tijd om die 
wond de kans te geven te genezen. En ook dan… er blijft een gevoelig 
litteken over. En hoe dieper, hoe inniger de band was met wie stierf, des te 
gevoeliger zal dat teken blijven. Meer dan op andere dagen mogen wij 
woorden in de mond nemen die te groot zijn, maar die heel diepgeworteld 
zijn in het hart van onze geloofsgeschiedenis. Woorden, gezangen, stilte en 
riten waar we ons tijdens de Allerzielenvieringen op maandag 2 november 
aan mogen laven en sterken. We staan niet alleen in ons verdriet en gemis. 
Ook ‘Hij’ is aanwezig en blijft met ons mee optrekken. 
 
pastor Johan Olling 



 
NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD 
 
 
 
 
Wat waren de weken voorafgaand aan zondag 20 september hectisch. Er is keihard 
gewerkt door de vele vrijwilligers om de kerk gebruiksklaar te maken: noodverlichting, 
geluid, het schoonmaken van de kerk. Maar eindelijk was het dan zover: na bijna 
tweeëneenhalf jaar na de verwoestende brand kon onze Corneliuskerk eindelijk 
ingewijd worden door  
Mgr. Jan Hendriks, bijgestaan door pastoor Paul Bindels en natuurlijk onze eigen 
pastor Johan Olling. Het deed de ruim 100 aanwezigen zichtbaar goed om hier weer 
te kunnen kerken. Velen, die hier ook graag bij wilden zijn, hebben we helaas 
moeten teleurstellen. Ja, Covid-19 gooit nog steeds roet in het eten. Inmiddels is er 
een registratie van deze viering te vinden op onze website.  
 
Bestuurlijke situatie 
Nu de bestuurlijke situatie van de Corneliuskerk gewijzigd is, heeft het bisdom een 
interim-bestuur benoemd. Inmiddels hebben Mgr. dr. Bart Putter 
(voorzitter/administrator) en de heer Jan Mentink (secretaris/penningmeester) een 
vergadering van de parochieraad bijgewoond. Als parochieraad hebben we hier een 
goed gevoel aan overgehouden en we hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we 
samen kunnen werken aan een helder besturingsmodel. 
 
Basisschool bezoekt de kerk 
Inmiddels zijn alle 15 basisschoolgroepen van de “Kerkuil” op bezoek geweest in de 
herbouwde Corneliuskerk. Alle leerlingen hebben genoten van de prachtige verhalen, 
die Johan hun vertelde over de brand en herbouw. 
 
Allerzielen 
Een van de drukstbezochte vieringen van het jaar is de Allerzielenviering op  
2 november. Een dag om stil te staan bij het verdriet en gemis van onze dierbaren 
met wie wij ons verbonden voelen. Nu het aantal bezoekers nog beperkter is door 
het coronavirus (30 personen) is er besloten geen kerkvieringen te houden. Er wordt 
een opname gemaakt, die op TV en internet te zien is om 10.00 uur, 15.00 uur en 
19.00 uur. Ook is de kerk de hele dag open om de kruisjes in ontvangst te nemen. 
Uitgebreide informatie over de Allerzielenviering dit jaar vindt u in dit blad.   
 
Feest van Sint Caecilia 
De laatste zondag van het kerkelijk jaar, dit jaar 22 november, vieren we het feest 
van Sint Caecilia, patrones van de muziek. Op deze dag worden jubilarissen van 
koren in het zonnetje gezet.  Deze traditie willen we niet verloren laten gaan door het 
virus. Helaas is dit dit jaar niet mogelijk tijdens een reguliere viering. Daarom is 
ervoor gekozen om in de uitzending van eind november door C-TV Castricum de 
jubilarissen: Agnes Beentjes, Sylvia van Zanten, Agaath van Veen en Wim Punt, 
allen 25 jaar, en Carla Bakker en Sjaak Welboren, beiden 40 jaar, te feliciteren met 
hun jubilea. 



Kerkenveiling 
Alle beperkte maatregelen rondom Covid-19 tegen het licht gehouden te hebben, 
heeft het organisatieteam van de veiling voor Kerk en Jeugd in samenspraak met de 
parochieraad besloten om dit terugkerend evenement niet fysiek te laten 
plaatsvinden, maar op een andere manier invulling te geven. In deze Limmertoren 
vindt u alle informatie rondom “Kerkenveiling 2020”. Wij rekenen erop dat ook dit jaar   
deze traditie een succes wordt.  
 
Kerkbanken 
Zoals in de laatste Limmertoren vermeld zijn er een aantal banken redelijk tot goed 
uit de brand gekomen. Deze banken willen wij te koop aanbieden voor een bedrag 
van € 50,00 per bank. We hebben er al diverse verkocht. Mocht u interesse hebben, 
stuur dan een mailtje naar bestuur@corneliuskerk-limmen.nl.  
 
Rest mij u alle gezondheid toe te wensen in deze roerige tijden. 
Namens de parochieraad en pastor Johan Olling een hartelijke groet, 
Gerardine Vahl-Res 

 
 
 
 
 

 
Je bent onvergetelijk 

 
Jij bent onvergetelijk geworden 
in mijn leven.  
Jij zult altijd in mijn gedachten zijn.  
Ik zal nog van je dromen. 
Ik kan niet begrijpen 
dat jij weg bent, voorgoed. 
Jij bent onvergetelijk geworden 
in mijn leven 
Jij zult altijd met mij meegaan 
op de levensweg. 
Ik zal heimwee naar je hebben. 
Ik had je langer willen vasthouden. 
Ik had je nog zoveel willen zeggen. 
Jij blijft een litteken 
in min leven. 
Jij blijft een teken van liefde 
alle dagen die nog komen. 
Aan jou zal ik me optrekken. 
Jou gedenkend zal ik groeien 
en krachtig worden. 
Ik zal vol levensmoed verder gaan. 
Jij onzichtbaar bij mij. 
In verbondenheid. 
                                      Marinus van den Berg 

mailto:bestuur@corneliuskerk-limmen.nl


LITURGIE VOOR DE  
KOMENDE MAANDEN  (vieren) 
 

Tot zondag 15 november zullen er in i.v.m. het coronavirus geen 
kerkvieringen met meer dan 30 kerkgangers gehouden worden. 
Houdt de website in de gaten.  
 
Liturgisch kalender 
 
WEEKEND 31 oktober en 1 november - Allerheiligen 
Zaterdag 19.00 uur woord- en communieviering met jeugdkoor  
    Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met vocaal kwartet 
    Voorganger: Pastor K.Kint 
 
Maandag 2 november – Allerzielen – geen vieringen 
 
Geen vieringen in de corneliuskerk, wel een opname op  
C-TV Castricum(www.castricum105.nl) en openstelling kerk 

 
10.00 uur uitzending C-TV Castricum 
15.00 uur uitzending C-TV Castricum 
19.00 uur uitzending C-TV Castricum 

 
WEEKEND 7 en 8 november 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met meditatieve zang  
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met vocaal kwartet 
    Voorganger: Pastor J.Olling 
 
WEEKEND 14 en 15 november - Diaconaal weekend  

Zondag ‘Eerlijk & Werelds’ aanwezig 
Zaterdag 19.00 uur  Meditatieve viering met meditatieve zang 
    Voorganger: dhr.K.Kroone 
 
Zondag  10.00 uur  Woord- en Communieviering met vocaal kwartet 
    Voorganger: Dhr.K.Kroone 
 
WEEKEND 21 november en 22 november - Christus Koning en Caecillia  
Zaterdag 19.00 uur  Meditatieve viering met meditatieve zang 
    Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met klein koor 

Voorganger: Pastor J.Olling 

http://www.castricum105.nl/


WEEKEND 28 november en 29 november – eerste weekend van de advent  
Zaterdag 19.00 uur  Meditatieve viering met meditatieve zang 
    Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met 

zanggroep A gemengd/liturgisch koor 
Voorganger: Pastor J.Olling 

 
WEEKEND 5 en 6 december – tweede weekend van de advent  
Zaterdag 19.00 uur  Meditatieve viering met meditatieve zang 
    Voorganger: Pastor K.Kint 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met  

zanggroep B. gemengd/liturgisch koor 
    voorganger: Pastor K.Kint 
 
WEEKEND 12 en 13 december – derde weekend van de advent  
 
Zaterdag 19.00 uur  Meditatieve viering met meditatieve zang 
    Voorganger: Pastor J.Olling 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met 

zanggroep C gemengd/liturgisch koor 
Voorganger: Pastor J.Olling 

 
 
 
ELKE VRIJDAGMIDDAG: 17.00 UUR 
VIERING VAN GEBED EN STILTE 
Elke vrijdagmiddag is er de wekelijkse viering van ‘Gebed en Stilte’ in 
de pastorie (of in de Mariakapel). Vanaf 16.45 uur ben je welkom. Om 
precies 17.00 uur begint de viering. De viering duurt een half uurtje. 
Een weldadige vorm van bidden waar u een keer kennis mee mag 
maken. De stilte ondergaan. Onthaasting. Een moment in de week om 
samen met anderen tot rust te komen. Kom een keer meebidden in de 
Mariakapel van de Corneliuskerk. Misschien net iets voor u. 
 

VIERING IN DE CAMEREN 
Elke dinsdagochtend om 10.00 uur is er een viering in de Vita Nova-
zaal van de 'De Cameren' met daarna koffiedrinken in de 
ontmoetingsruimte. We gebruiken tijdens deze goed bezochte vieringen 
de lezingen en liederen uit het liturgieboekje van het weekend ervoor. 
De vieringen zijn voor iedereen toegankelijk. 

 
COMMUNIE-RONDBRENGEN 
Kunt u niet meer naar de kerk en wilt u communie ontvangen, neem dan 
contact op met de pastor. Een vast moment van communie rond brengen 
is de eerste vrijdag van de maand.  



MARIAKAPEL IS DAGELIJKS OPEN 
 
De Mariakapel van de Corneliuskerk is dagelijks open. Vanaf ongeveer 
9.00 uur tot 18.00 uur kunt u de dag-kapel in om een kaarsje aan te 
steken, een gebed of gedachte op te schrijven, om een dierbare 
overledene te gedenken, of om gewoon even stil te zijn. Op vrijdag is de 
Mariakapel tot 16.00 uur open. U kunt de kapel betreden via de 
hoofdingang van de kerk. 
 
 

ROOSTER GEZINS-/JEUGD VIERINGEN IN CORNELIUSKERK 
De volgende data zijn onder voorbehoud.  
Raadpleeg ook het liturgisch rooster in de actuele 'Rond de Limmer 
Toren'. 
 
zat.  31 oktober 19.00 uur  met jeugdkoor   
do.   24 december  19.00 uur  Kerstviering.  
zat.  27 maart  19.00 uur  Palmpasen met 1e Communicanten.  
zat.  3 april  19.00 uur  Paasviering 
zat  17 april 19.00 uur  met jeugdkoor 
zon 18 april  10.00 uur  Eerste Communieviering 
vrij.  21 mei  19.30 uur  Vormselviering 
zon 23 mei  10.00 uur  Dankzondag   
 

 
MEDITATIEVE VIERINGEN OP ZATERDAGAVONDEN 
OM 19.00 UUR IN DE CORNELIUSKERK 
 
RUST EN RUIMTE 
De kernwoorden van de meditatieve vieringen zijn rust en ruimte.  
We willen rust en sfeer creëren, waardoor kerkgangers eerder bij hun 
gevoel kunnen komen. Een vorm van liturgie-vieren waar we u allen 
uitnodigen bij aanwezig te zijn. Dit seizoen zijn alle 
zaterdagavondvieringen (naast de gezinsvieringen, jeugdkoorvieringen 
en themavieringen van het liturgisch koor) meditatieve vieringen. 
 

Data van meditatieve vieringen op de zaterdagavonden  
in de Corneliuskerk om 19.00 uur  
      7 november 

14 november 
21 november 
28 november 
  5 december 
12 december 
19 december meditatieve boeteviering 

 
De vieringen beginnen om 19.00 uur. Om in de sfeer te komen is het 
verstandig zeker 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn, stil te worden en 
mee te zingen. Na de viering is er koffie en gelegenheid elkaar te ontmoeten. 
 
Liturgisch Beraad van de Corneliusparochie 



DOOP, HUWELIJK, JUBILEUM, AVONDWAKE EN UITVAART 
BINNEN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP 
 
Binnen onze dorps- en geloofsgemeenschap is bekend dat - als het gaat 
om de invulling van de vieringen bij verschillende levensmomenten het 
mogelijk is zelf betrokken te zijn. Binnen het raamwerk van de liturgie 
geven we als parochie, met behulp van koren, organist, muziek, 
symboliek, beeld en creativiteit heel veel ruimte. Vooral als gekozen wordt 
voor de vorm van een gebedsviering is veel mogelijk. Niet iedereen is 
kerkelijk ingesteld. Er zijn er die moeite hebben met de kerk, maar…  
hoor je dan zeggen…. we geloven wel.  
 
Zie ons als ritueelbegeleiders op de verschillende geloofsmomenten op je 
levensweg. Neem contact op met pastor Johan Olling als u over de 
invulling van een doop, uw huwelijk of jubileum, avondwake of uitvaart van 
gedachten wilt wisselen. pastor@corneliuskerk-limmen.nl 
 

 
 
JEUGDKOOR GEEFT OP ZATERDAGAVOND 31 OKTOBER  
INVULLING AAN HET THEMA: ‘HET VERHAAL GAAT… DOOR!’ 
 
Het jeugdkoor is vanaf september al aan de slag met het jaarthema: ‘Het 
verhaal gaat… door!’. Het koor zal er ook dit jaar op geheel eigen wijze 
inhoud aan geven. Met geloofsverhalen, muziek, zang en woorden 
proberen de jongeren inhoud te geven aan het thema. Elke vrijdagavond 
komen de jongeren bij elkaar. Heel enthousiast, onder de inspirerende 
leiding van Mia Ploegaert, Marja Kraakman en pastor Johan Olling, 
werken ze aan teksten en muziek. Meer dan andere jaren is het een koor 
aan het worden met meerstemmige liederen.  
 
De jongeren zouden het erg op prijs stellen als u er op 31 oktober in de 
Corneliuskerk ook bij bent. We zijn heel blij en trots dat we zo’n actieve 
groep jongeren binnen onze parochiegemeenschappen hebben. Laten we 
er dus zijn. Zonder jeugd hebben wij als geloofsgemeenschappen geen 
toekomst. We mogen blij zijn dat er jongeren zijn die na willen denken over 
geloof en kerk. U bent allen van harte uitgenodigd mee te vieren. 
 

 
CECILIA-FEEST OP ZONDAG 22 NOVEMBER  
 
Op zondag 22 november vieren we als Corneliusparochie het Ceciliafeest. 
Door het coronavirus is nog niet duidelijke hoe we het gaan vieren. Maar 
we staan wel stil bij onze twee koren en jubilarissen. 
De viering in de Corneliuskerk is om 10.00 uur

mailto:pastor@corneliuskerk-limmen.nl


MET ALLERZIELEN GEEN VIERINGEN IN DE CORNELIUSKERK 
WEL EEN OPNAME OP C-TV CASTRICUM EN OPENSTELLING KERK 
ONTWIKKELING COVID-19 MAATREGELEN 
Tot zondag 15 november zullen er in i.v.m. het coronavirus geen 
kerkvieringen met meer dan 30 kerkgangers gehouden worden.  
Dat houdt in dat we met Allerzielen (maandag 2 november) geen vieringen 
houden. Niet in 'Heeren van Limmen' en ook niet in onze kerk. Een 
absolute meerwaarde van onze Allerzielen-vieringen zijn de volle kerk en 
het 'met-elkaar-gevoel'. Dat is in een setting van 30 kerkgangers niet te 
realiseren. Ook al zou je 3 keer de viering houden dan kom je nog tot 
maar 90 mensen. De mensen die deze vieringen bijwonen, hechten er 
altijd enorm aan dat het hele gezin en verdere familie nog een keertje de 
overledene herdenkt. Dus de Allerzielenviering in de vorm zoals we die 
jarenlang gekend hebben, gaat dit jaar niet door. 

 
OPNAME ALLERZIELEN TE ZIEN OP TV EN INTERNET 
Er wordt voor Allerzielen door Henk Waal van C-TV Castricum samen met 
parochianen van de Corneliusparochie wel een opname gemaakt die op 
maandag 2 november om 10.00 uur, 15.00 uur en 19.00 uur (alle providers 
kun je vinden op www.castricum105.nl) uitgezonden zal worden. Daarna zal 
de uitzending ook te zien zijn op de website van de Corneliusparochie: 
www.corneliuskerk-limmen.nl. We herdenken in deze sfeervolle ingetogen 
uitzending in het bijzonder de overledenen van het afgelopen jaar, we 
noemen de namen, ontsteken lichtjes, hangen kruisjes op, lezen een 
gedicht, een korte overweging en zingen meerstemmige Taizé-acclamaties. 

 
DE CORNELIUSKERK IS OPEN, KRUISJES EN 
ALLERZIELENPRENTJES KUNNEN WORDEN OPGEHAALD EN  
ER WORDT EEN GEDENKZUIL ONTHULD 
Met Allerzielen gaan we het mogelijk maken om de hele dag door van 
9.00 uur tot 19.00 uur de kerk via de hoofdingang binnen te komen. Leden 
van de avondwakegroep zullen bij toerbeurt samen met de pastor 
aanwezig zijn. Er zal voor een sfeervolle stemming gezorgd worden en 
nabestaanden kunnen dan ook de kruisjes die het afgelopen jaar in de 
Mariakapel hebben gehangen in ontvangst nemen, samen met een roos 
die na bezoek aan de kerk thuis of op de begraafplaats een plekje kan 
krijgen. Een mooie gelegenheid ook om de herbouwde kerk van binnen in 
alle rust te bekijken. Ook kan er het Allerzielenprentje van dit jaar 
meegenomen worden. Zoals u verderop in het parochieblad kunt lezen zal 
er op 2 november op de begraafplaats om 09.00 uur een gedenkzuil 
onthuld worden met de namen van allen waar wij ons vanaf 1 januari 2000 
als geloofsgemeenschap en als begraafplaats mee verbonden weten. 
Want we weten ons gedragen, zoals de psalmist dat verwoordde: 'Onze 
namen staan geschreven in de palm van Gods hand'. Allerzielen 2020 zal 
anders zijn dan andere jaren, maar samen willen we met de uitzending en 
de uitnodiging om naar de kerk en begraafplaats te komen momenten van 
rust, inkeer en bezinning aanreiken om allen te gedenken die ons in leven 
en sterven zijn voorgegaan. 
 
Voor de actuele situatie i.v.m. het coronavirus vragen we u ook regelmatig 
onze website: www.corneliuskerk-limmen.nl te blijven bezoeken. 
De avondwakegroep en pastor Johan Olling  

http://www.castricum105.nl/
http://www.corneliuskerk-limmen.nl/
http://www.corneliuskerk-limmen.nl/


 

 
 
 
Datum 

H. Willibrordus 
Heiloo 
 
Zondag 10.00 

H. Jacobus Major 
Akersloot 
 
Zondag 10.00 

H.M.M. Alacoque 
Egmonden 
Zaterdag 19.00 of 
Zondag 10.00 

H. Cornelius 
Limmen 
Zaterdag 19.00 
Zondag 10.00 

Zaterdag 31 okt. 
Allerheiligen 

   Viering 
J. Olling 
Jeugdkoor 

Zondag 1 nov. 
Allerheiligen 

Eucharistieviering 
P. Bindels 
Dameskoor 

W&C-viering 
H. Hudepohl 

Eucharistieviering 
N. Mantje 
Soli Deo Gloria 
15.00  
Allerzielenviering 
Rinnegom  
en De Karmel 

W&C-viering 
K. Kint 
Zanggroep B 

 

Maandag 2 nov. 
Allerzielen 

10.00 
Eucharistieviering 
P. Bindels 
D+H-koor 
19.30Gebedsviering 
o.l.v. parochianen 
De Brug 

  
 
19.30 
Eucharistieviering 
N. Mantje 
Soli Deo Gloria 

10.00Allerzielenviering. 
J. Olling gem/lit 
15.00Allerzielenvier. 
J. Olling gem./lit. 
19.00Allerzielenviering 
J. Olling klein koor 

Zaterdag 7 nov. 
33e zondag d.h.j. 

  Eucharistieviering 
B. Glorie 
Hoeverture 

Meditatieve viering 
J. Olling  
Med.zang 

Zondag 8 nov. 
33e zondag d.h.j. 

Eucharistieviering 
P. Bindels De Brug 

W&C-viering 
H. Hudepohl 

 W&C-viering 
J. Olling zanggroep C 

Zaterdag 14 nov. 
34e zondag d.h.j. 

   Meditatieve viering 
o.l.v. parochianen 

Zondag 15 nov. 
34e zondag d.h.j. 
Diaconale zondag 

Eucharistieviering 
P. Bindels 
Herenkoor 

W&C-viering 
H. Hudepohl 

Eucharistieviering 
N. Mantje 
Soli Deo Gloria 

W&C-viering 
o.l.v. parochianen 
zanggroep D 

Zaterdag 21 nov. 
Christus Koning 

  Eucharistieviering 
N. Mantje 
Hoeverture 

Meditatieve viering 
J. Olling 
med.zang  

Zondag 22 nov. 
Christus Koning 
Caeciliafeest 

W&C-viering 
o.l.v. parochianen 
Dameskoor 

1e Comm. viering 
P.Bindels en 
H.Hudepohl 
Kinderkoor 

 W&C-viering 
J. Olling 
Klein koor 

Zaterdag 28 nov. 
1e zondag Advent 

   Meditatieve viering 
J. Olling med.zang 

Zondag 29 nov. 
1e zondag Advent 

1e Comm. viering 
P.Bindels en 
H.Hudepohl inderk. 

W&C-viering 
parochianen 

Eucharistieviering 
N. Mantje 
Soli Deo Gloria 

W&C-viering 
J. Olling 
Zanggroep A 

Zaterdag 5 dec. 
2e zondag Advent 

  Eucharistieviering 
N.Mantje 
oeverture 

Meditatieve viering 
K. Kint 
Med.zang 

Zondag 6 dec. 
2e zondag Advent 

W&C-viering 
H. Hudepohl 

W&C-viering 
o.l.v. parochianen 

 W&C-viering 
k.kint 
Zanggroep B 

Zaterdag 12 dec. 
3e zondag Advent 

   Meditatieve viering 
J. Olling med.zang 

Zondag 13 dec. 
3e zondag Advent 

Eucharistieviering 
N. Mantje 

W&C-viering 
H. Hudepohl 

Eucharistieviering 
P. Bindels 
Soli Deo Gloria 

W&C-viering 
J. Olling 
Zanggroep C 

 



 

KERK EN SAMENLEVING  
VERAF EN DICHTBIJ (dienen) 
 
‘EERLIJK&WERELDS’ (eerder bekend als wereldwinkel) IS 
OP 15 NOVEMBER TE GAST IN DE CORNELIUSKERK 
 
Op zondag 15 november is ‘Eerlijk & Werelds’ uit Heiloo (de 
wereldwinkel) te gast in de Corneliuskerk tijdens de zondagviering. 
We hebben ze gevraagd twee keer per jaar te komen.  
Zo ook vlak voor de decembermaand waar Sinterklaas en Kerst gevierd 
worden. Door van ‘Eerlijk & Werelds’ te kopen, steunen wij direct de kleine 
coöperaties in de armste landen van de wereld.  
 

Werkgroep MOV Corneliusparochie 
 
 

MIVA  COLLECTE  2020  
 
MIVA, ondersteunt kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. 
Dit jaar ondersteunt deze organisatie de helpers met vervoer en  
communicatiemiddelen, zodat ze de vluchtelingen in de grote kampen in 
Bangladesh beter kunnen helpen. 
 
Op zondag 30 augustus vond de jaarlijkse MIVA-collecte plaats. 
De opbrengst was: 132,60 euro. 
 
Iedereen hartelijk dank voor Uw bijdrage 
Namens de MOV/HALE       
    

 
 
 

 

 
Contactgegevens 
Meldpunt Eenzaamheid Limmen:  
 
Afra Mooij tel.: 0725052097 of 06 10803729 
E-mail: aframooij@gmail.com 

 

mailto:aframooij@gmail.com


ADVENTSACTIE 2020 
 
Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger. En kunnen daardoor nauwelijks 
ontsnappen aan de armoedeval: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een 
gebrekkige opleiding. De armoedeval krijgt mensen al op jonge leeftijd in haar greep en 
slechts weinigen weten eraan te ontsnappen. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze 
cyclus, waarvoor met name vrouwen en kinderen kwetsbaar zijn. Adventsactie wil vrouwen en 
kinderen helpen ontsnappen aan die vicieuze cirkel van armoede en ondervoeding. Jaarlijks 
voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de adventsperiode. We steunen dit 
jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen 
verbouwen en op die manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. Dit jaar staat 
een project ‘Akkers voor ontheemde gezinnen in Congo’ centraal. 
 
Wat is er aan de hand? 
In april vorig jaar sloegen mensen in het oosten van de Congo massaal op de vlucht voor 
extreem politiek geweld. Vrouwen en kinderen worden vaak het hardst getroffen in situaties van 
gewapend conflict. Kinderen en jongeren zijn geregeld doelwit van ontvoering en rekrutering 
door gewapende groepen. Vrouwen en meisjes worden vaak seksueel misbruikt. Zij hebben 
geen andere keuze dan te vluchten naar veilig(er) gebied. Ruim 20.000 ontheemden hebben 
hun toevlucht gezocht in het Masisi gebied. Hun meest dringende probleem is gebrek aan 
voedsel. In de dorpen die ze moesten achterlaten leefden ze van de opbrengst van hun land. 
Mogelijkheden om op hun nieuwe woonplek werk te vinden zijn er nauwelijks. 
 
Wat willen we bereiken? 
CAJED is een lokale organisatie in de regio Goma en werkt al jarenlang met kwetsbare 
kinderen en jongeren. Zij willen de levensomstandigheden verbeteren van minimaal 250 
kinderen en jongeren uit 50 ontheemde en kwetsbare gezinnen in de gemeenten Butare en 
Mweso in het Masisi gebied. Daartoe is het noodzakelijk de voedselzekerheid te verbeteren. 
Gebrek aan voedsel maakt namelijk dat kinderen weglopen van huis, verzuimen van school, in 
de prostitutie terecht komen, diefstallen plegen of zich aanmelden bij gewapende groepen. 
Voedselzekerheid is essentieel voor de stabiliteit van het gezin en het leven van kinderen en 
jongeren.  
 
Hoe doen we dat? 
In het Masisi gebied verbouwen 50 gezinnen voedsel op gemeenschappelijke akkers. De 
lokale parochie heeft daarvoor grond beschikbaar gesteld. Ze werken onder leiding van een 
comité van boeren, die training krijgen in leiderschap, ondernemerschap en vreedzaam 
samenleven. CAJED weet uit ervaring dat een focus op vrouwen bij landbouwactiviteiten een 
positief effect heeft op hun kinderen. Daarom krijgen de moeders van elk gezin een 
startpakket voor eigen gebruik, dat bestaat uit zaden voor aubergine, ui, knoflook, kool, 
amarant (een zeer voedzaam pseudo-graan) en een schoffel. De 50 gezinnen werken 
samen in vijf groepen, die elk gieters, harken en een pakket met groenten krijgen om te 
verbouwen op de gemeenschappelijke akkers. De opbrengst is bestemd voor extra voeding 
voor de kinderen, de aankoop van zaden voor het volgende seizoen en om voor de kinderen 
de gezondheidszorg te bekostigen in het lokale ziekenhuis. 
De deelnemers krijgen les in agrarische technieken en leren van elkaars ervaringen. Ze 
krijgen ook les in verkooptechniek, zodat ze hun producten op de lokale markten goed 
kunnen verkopen. 
 
Als MOV-HALE bevelen wij deze actie van harte bij u aan. U kunt deelnemen aan 
de collecte tijdens de vieringen van het derde weekend van de Advent of een 
bedrag overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 ten name van 
Adventsactie, Den Haag. 
 
Werkgroep MOV/HALE  



WERKGROEP CARITAS CORNELIUS BREIDT HAAR ACTIVITEITEN UIT 
 

Diaconaal weekend 14 en 15 november 
 

Vorig jaar memoreerden wij dat meer dan 1000 inwoners van de gemeente Castricum 
in armoede leefden. En vertelden wij u over het onderwerp “eenzaamheid “, dat nu 
nog meer in de actualiteit staat. Twee thema’s, die de werkgroep Caritas na aan het 
hart liggen en waaraan zij ook iets probeert te doen met acties voor de voedselbank, 
de kerst-pakkettenactie en - samen met de Protestante kerk en de Zonnebloem - met 
de week van de eenzaamheid van 1 – 8 oktober. Heeft u de zwaaistenen ook gezien 
die ons aanmoedigen om naar elkaar te zwaaien en te groeten? 
 
Onze mededorpsbewoners, die met armoede en eenzaamheid te maken hebben, 
kregen het dit jaar extra hard voor hun kiezen door de coronacrisis. Hun situatie is er 
niet bepaald rooskleuriger op geworden. Daarom hebben wij als werkgroep Caritas 
met Pasen deze groep een extra bijdrage gegeven, dit overigens samen met de 
Protestante Gemeente, de Raad van Kerken en kringloopwinkel XopX. Bovendien 
hebben wij deze doelgroep eind september ook nog een VVV-bon overhandigd. 
 
Samen met de Protestante Gemeente en met hulp van de Zonnebloem hebben wij 
eind september bij alle 80-plussers in Limmen een cyclaam bezorgd, een opkikkertje 
in deze bijna onwerkelijke tijd. 
 
Daarnaast heeft de werkgroep het bedrag, wat de vastenactie ongeveer opbrengt, 
maar door de maatregelen rond corona niet gerealiseerd kon worden - er waren 
immers geen diensten en dus ook geen collectes –, voor haar rekening genomen. 
 
Naast bovengenoemde activiteiten deelt de werkgroep Caritas in de kosten voor het 
wekelijkse bloemetje en geeft zij financiële steun aan diverse organisaties binnen en 
buiten Limmen. Caritas houdt tenslotte niet op bij de dorpsgrens! Voor een uitgebreid 
overzicht van alle activiteiten verwijzen wij u graag naar de website van de 
Corneliusparochie.  
 
U kunt ons bereiken op de volgende telefoonnummers: 
 
Dhr. Rob Schijf 0611262576   Mevr. Tonia vd Steen 072-5052602  
Dhr. Matthé Mooij 072-5053054   Pastor. Johan Olling 072-5051275   
Dhr. Jan Stad 072-5055077   Mevr. Lianne Pirovano 072-5051573  
 
Met uw bijdrage wil de werkgroep Caritas Limmen ook het komende jaar de 
schouders eronder zetten. Uw financiële bijdrage kan dat mogelijk maken. Het 
bankrekeningnummer is NL32 RBRB 0900 8330 25 t.n.v. RK H CORNELIUS INZ 
PCI. Tijdens het weekend van 14 en 15 november is het Diaconaal weekend en zal 
de collecte bestemd zijn voor de Caritas. De werkgroep zelf zal een korte toelichting 
geven op hun werk. Voelt u zich verbonden met de mensen die het sociaal en/ of 
financieel een stuk minder goed dan u hebben, wees dan solidair met hen en steun 
onze werkgroep Caritas 
Bij voorbaat onze hartelijke dank. 
 
De werkgroep Caritas van de Corneliusparochie Limmen 



GELOOFSVERDIEPING (leren) 
 
 
EERSTE COMMUNIE 2021  
Vorig seizoen is de Eerste Communievoorbereiding en het H. Communiefeest 
door het coronavirus niet doorgegaan. Komend seizoen voegen we twee 
groepen samen. De kinderen die zich voor 2020 al opgegeven hadden, 
worden uitgenodigd en de kinderen die nu in groep 4 zitten, mogen zich nu 
ook opgeven. 
Wilt u uw kind in maart en april 2021 mee laten doen met de Eerste 
Communievoorbereiding binnen de Corneliusparochie en het Eerste 
Communiefeest op zondag 18 april 2021, stuur ons dan alvast uw e-
mailadres. Wij sturen u dan begin 2021 een herinnering en uitnodiging 
voor de inhoudelijke informatieavond die in maart 2021 gehouden zal 
worden. We beginnen daarna meteen met het project waarbij we naast de 
speurtocht en de presentatieviering enkele bijeenkomsten organiseren van 
kind met ouder(s).  
Stuur je aanmelding naar communiewerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl 
 

ALVAST AANMELDEN VOOR INFORMATIEAVOND VORMSEL 2021 
In februari 2020 waren we al met een groep van acht jongeren begonnen  
met de Vormselvoorbereiding toen het coronavirus het project liet stoppen. 
We pakken de draad nu weer op.  
Zit je (zoon of dochter) in het eerste of tweede jaar van de brugklas op het 
voortgezet onderwijs en wil je meedoen aan het Vormselproject en het 
Vormsel ontvangen op een vrijdagavond in mei 2021, stuur ons dan je e-
mailadres. Wij kunnen je en je ouders dan begin januari d.m.v. een e-mail 
een herinnering en uitnodiging sturen voor de informatieavond begin 2021. 
Pas na deze informatieavond over het project kun je je als ouder en 
jongere aanmelden.  
Stuur je aanmelding naar vormselwerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl  

 
SNUFFELEN IN DE BIJBEL 
Zowel de woensdagochtendgroep als de donderdagavondgroep zullen 
i.v.m. het coronavirus dit jaar niet meer gehouden kunnen worden.  
Wij houden u op de hoogte.  
 

DOE MEE MET DE GESPREKSGROEP: 'WAT GELOOF IK'  
In 2021 willen we een gespreksgroep starten voor volwassenen om in 
gesprek te gaan over de vraag: 'Wat geloof ik'. Ook is er de mogelijkheid 
om na deelname als volwassene of jongvolwassene gedoopt en/of 
gevormd te worden tijdens het Paasfeest in april 2021 in de herbouwde 
Corneliuskerk. Doe mee! We kunnen met elkaar een zoektocht houden 
naar dat wat ons aanwakkert en inspireert. Dat doen we d.m.v. 
gezamenlijke bijeenkomsten.  
Neem contact op met de pastor. Laat je uitdagen om op zoek te gaan naar 
jezelf en de Ander. Misschien is de geloofsopvoeding van je kinderen een 
mooie aanleiding. Sta eens stil bij de vraag waar je zelf in gelooft, welk 
Godsbeeld heb je, hoe kijk je tegen de kerk aan en wat betekenen de 
woorden in de geloofsbelijdenis voor jou.  
pastor Johan Olling - 072-5051275 pastor@corneliuskerk-limmen.nl 

mailto:communiewerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl
mailto:Vormselwerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl


 
 
ROND DE WATERPUT SEIZOEN 2020-2021 
 
 
‘Rond de Waterput’ is een initiatief van de gezamenlijke kerken in de regio Heiloo. 
Zij biedt jaarlijks talrijke cursussen, lezingen, muzikale en dramaproducties op het 
gebied van spiritualiteit en geloofsverdieping. 
Voor het seizoen 2020-2021 heeft de programmacommissie ervoor gekozen het 
seizoen in tweeën te delen. We hopen zo toch een groot aantal boeiende 
activiteiten te kunnen organiseren, ondanks al de beperkingen die de coronacrisis 
met zich mee brengt. Bij onze keuze richten wij ons naast geloofsverdieping ook op 
maatschappelijke en cultureel relevante onderwerpen. Ook belangstellenden die 
minder of niet zo vertrouwd zijn met ‘het kerkelijk leven’ zijn van harte uitgenodigd! 
Op het programma najaar-2020 vindt u diverse lezingen, cursussen en 
gespreksgroepen rondom levensbeschouwing, zingeving en persoonlijke 
ontwikkeling. Daarnaast is er aandacht voor muziek en meditatie. 
In het voorjaar 2021 zal er weer meer aandacht zijn voor een ‘Preek van de leek’, 
een ‘Waterput-lezing’, voor theater en films. 
Voor alle bijeenkomsten gelden de ‘corona-maatregelen’ wat betreft afstand en 
hygiëne. Dat betekent dat u zich van te voren of bij de entree moet aanmelden en 
registreren. De activiteiten vinden dit najaar wel vaak in een grote(re) ruimte plaats, 
zodat er toch veel mensen kunnen deelnemen. 
U bent van harte welkom! 
Op de website vindt u alle actuele informatie: www.ronddewaterput.nl  
In de kerken liggen wat folders klaar die u mee naar huis kunt nemen. 
Een greep uit het programma: 
 
 
LEVENSKUNST IN HET WILLIBRORDUSHUIS 
Zin? Een maal per maand met elkaar oefenen in levenskunst? 
In deze groep gaan we uit van het goede en zoeken we naar inspiratiebronnen, naar 
kracht, naar verbondenheid, naar mogelijkheden om onze talenten aan te boren. We 
praten met elkaar, we lezen inspirerende teksten of luisteren naar muziek, dit alles in 
overleg met de deelnemers. 
Momenteel zijn we bezig met ‘wat is normaal?’ Aan welke normen hecht je (niet) en 
welke waarden liggen er achter. Hoe waardevol te leven? 
Het is mogelijk om in deze groep in en uit te stromen. 
Wie: Marie-José van Bolhuis (geestelijk verzorger GGZ-NHN) info: 
m.vanbolhuis@ggz-nhn.nl of 06-10852666 
Wanneer: elke 2e dinsdag van de maand vanaf 13 oktober 
Tijd: 10.30 – 12.00 uur 
Waar: Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo 

http://www.ronddewaterput.nl/


HERFSTWANDELING 
Wandelen is een mooie manier om van de omgeving te genieten en je lijf en 
gedachten in beweging te zetten. Wandelen biedt mogelijkheden om tot jezelf te 
komen en om te mijmeren en te reflecteren. Tegelijkertijd kan je wandelend ook heel 
mooie gesprekken voeren. Ik nodig u uit voor een herfstwandeling in het Ter 
Coulsterbos. Onderweg staan we soms even stil, om om ons heen te kijken of om 
naar een gedachte of gedicht te luisteren. 
We wandelen ongeveer vijf kilometer maar we nemen de tijd. 
Leiding: ds. Hanneke Ruitenbeek 
Opgave: hruitenbeek@ziggo.nl of 072-888 55 50 
Wanneer: dinsdagmorgen 27 oktober vanaf 10.00 uur 
Start: Witte Kerk 
 
HET VERHALEND KARAKTER VAN DE BIJBEL 
Wat is de betekenis van de bijbel in deze tijd? En hoe betrouwbaar is de bijbel 
eigenlijk? Is het allemaal echt gebeurd wat er in de bijbel staat of kun/mag je dat ook 
anders zien? We praten in deze kring over het ‘verhalend karakter van de bijbel’, 
over het gezag en de zeggingskracht van de bijbel. We houden oude inzichten en 
nieuwe benaderingen tegen het licht. In drie avonden wordt een flink stuk informatie 
afgewisseld met alle ruimte voor vragen van de deelnemers. Iedereen is natuurlijk 
van harte welkom, maar vanwege de corona-regels zitten we op veilige afstand met 
maximaal 12 deelnemers. 
Gespreksleider: Edward Kooiman: 
Opgave: 072-888 5550 of ejkooiman@ziggo.nl 
Wanneer: donderdag 12 en 26 november en 10 december, Aanvangstijd: 19.45 uur 
Waar: Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo 
 
DE KERK(EN) NA 1945, OP WEG, SAMEN EN WERELDWIJD 
Direct na het beëindigen van Wereldoorlog II worden tal van fundamenten gelegd 
voor een nieuwe wereldsamenleving. Bijvoorbeeld de ‘Verenigde Naties’, de 
aanvaarding van de ‘Human Rights’ door die VN en de installatie van de Wereldraad 
van Kerken. De Nederlander Willem Visser ’t Hooft was de eerste secretaris-generaal 
van de Wereldraad en legde daarmee de basis voor de oecumenische gedachte. 
Na de ‘tsunami van bevrijding’ na 1945, ook in de voormalige koloniën, stellen we 
ons in deze lezing vragen over in hoeverre we, als kerk(en), bevrijd van ‘muren’ 
leven en - wereldwijd – naar vrijheid en gelijkwaardigheid streven? 
Wie: prof. Henk Bikker 
Wanneer: donderdag 17 november, 20.00 uur, Waar: Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 
Aanmelden: bij de ingang van de zaal 
 
HEMELSE MUZIEK 
De hemel… wat is dat? Is het de blauwe lucht, het firmament, als de wederhelft van 
de aarde? Is het een visioen, een droomwens? Of het tegengestelde van de hel? Al 
deze betekenissen van het woord ‘hemel’ zijn niet alleen voorwerp van wetenschap 
en geloof, maar ook inspiratiebron voor componisten en tekstschrijvers. 
Jan Bruin zal deze avond een presentatie verzorgen waarin muziek te horen is die de 
hemel tot onderwerp heeft. En waar ook de filosofische, theologische en poëtische 
kanten ervan worden belicht. 
Wie: dr. Jan Bruin 
Wanneer: 23 november om 20.00 uur, Waar: Willibrordushuis, Westerweg 267  Heiloo. 
Aanmelden: willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl of 072-5330906 



 

Een selectie van “Pastorale woorden” van Pastor Johan Olling die de afgelopen 
maanden zijn verschenen in de wekelijkse Nieuwsbrief die wordt verstuurd en te 
vinden zijn op de website van de Corneliusparochie: www.corneliuskerk-limmen.nl 

 

 
 
EENZAAMHEID 

 
GEZICHTSVERLIES LIJDEN 
Als kind leerde ik van mijn moeder, dat het onbeleefd was om een 
cadeautje direct uit te pakken in het bijzijn van de gulle gever. Erg 
jammer was dat, want het duurde lang op je verjaardag voordat alle 
tantes naar huis waren. Later veranderde dat. Je mocht het pakje 
meteen openmaken, maar ouderen vragen vaak nog wel eerst om 
toestemming: “Mag ik nu al kijken?” Ik moest hieraan denken bij het 
lezen van reisinstructies voor mensen die in Azië zaken gaan doen. 
Een belangrijk advies is: haal nooit een cadeautje uit de verpakking, 
waar de schenker nog bij staat. Het zou immers kunnen gebeuren 
dat het geschenk tegenvalt en er enige teleurstelling op je gezicht te 
zien is. Daarmee zou de gever gezichtsverlies lijden. Gezichtsverlies 
is erger dan sterven; oosterse culturen zijn er hypergevoelig voor. 
Het lijdt soms zelfs tot zelfmoord. Je mag er niemand in het 
openbaar kritisch aanvallen, beschimpen of zelfs maar met 
stemverheffing toespreken. Japanners bijvoorbeeld zeggen niet 
graag ‘nee’. ‘Nee’ moeten zeggen is immers ook je gezicht verliezen!  
 
ELKAAR ZIEN STAAN 
Wij verkopen ook niet graag ‘nee’. Als we zeggen “Ja, ik kom morgen 
zeker langs!”, betekent dat niet dat we werkelijk komen, maar we 
willen de ander niet voor het hoofd stoten en we willen onszelf niet 
als lui of laks te kijk zetten. We verschuilen ons dan vaak achter een 
brede ‘smile’. Jezus pleit er ook altijd voor dat zijn leerlingen (en dus 
ook wij) zorgvuldig met elkaar omgaan. Het zou zonde zijn als er 
iemand verloren gaat. God is als een herder die, als hij één van de 
honderd schapen mist, de negen-en-negentig in de steek laat om het 
ene te zoeken. Er was de ‘week tegen eenzaamheid’. Niemand geeft 
graag toe dat hij of zij eenzaam is. Je wilt niet het stempel ‘eenzaam’ 
met je meedragen. Ook hier gaat het om gezichtsverlies. Laten we 
elkaar respecteren.  Niet te snel oordelen en veroordelen. Rekening 
houden met de ander en zorg en aandacht voor elkaar hebben. Ons 
aansluiten bij die handjes-actie die op dit moment gehouden wordt. 
Handjes die op tegels zijn geschilderd door Limmen heen om 
eenieder te vragen – niet alleen naar elkaar te zwaaien – maar 
vooral om elkaar te zien staan. Elkaar zien staan en zorg hebben 
voor elkaar zonder de ander gezichtsverlies te laten lijden. 
 
pastor Johan Olling   



 
 
 
JAPPENKAMP 
 
Vorige week hebben we – in deze coronatijd – in besloten kring 
afscheid genomen van Ilse. Ze is jarenlang trouw lid geweest van de 
woensdagochtendgroep op de pastorie bij ‘snuffelen in de Bijbel’. Ik 
weet nog, die keer, dat ze zeer geroerd werd bij het lezen van het 
kleine Bijbelboekje Ruth. Het was alsof ze openbrak. Tot die tijd had ze 
ons niet veel over haar eigen leven verteld. Nu opeens begon ze ons 
haar levensverhaal te vertellen. Ik zal het nooit vergeten. Ze vertelde 
over die jaren dat ze met haar moeder in Nederlands-Indië samen met 
haar jongere broertje en zusje in het jappenkamp had gezeten. Ze 
vertelde over het overlijden van haar moeder in dat kamp. De reis naar 
het onbekende Nederland. De drie jaar in het sanatorium na aankomst 
in Nederland. Haar geloof en houvast. We zaten ademloos naar haar te 
luisteren. Ze had nu in het verhaal en geloof van Ruth haar eigen 
levensverhaal herkent. De pijn, de onzekere toekomst en de gave 
positief in het leven te blijven staan. Maar het ging haar vooral om het 
Godsvertrouwen dat Ruth uitstraalde. 
 
GODSVERTROUWEN 
Het verhaal van Ruth vertelt hoe Ruth met haar schoonmoeder Naomi 
het onbekende tegemoet gaat. Naomi was eens als vluchteling met 
haar man en twee zonen vanuit Bethlehem naar het land Moab 
gevlucht. Het noodlot had hen getroffen haar man en zonen waren 
overleden. Toen de hongersnood in Bethlehem voorbij was trok Naomi 
terug naar haar geboortestreek. Ruth die haar trouw bleef, ging met 
haar mee. (We kennen dit verhaal van Ruth misschien wel van het 
huwelijk van Willem Alexander en Maxima. Dominee Karel ter Linden 
gebruikte het geloofsverhaal van Ruth om de onzekere toekomst die 
Maxima inging met dat van Ruth te vergelijken. Een onzekere toekomst 
als het gaat om vanuit een ander land en cultuur, taal en godsdienst het 
onbekende in te stappen en zich te verbinden aan ons kikkerlandje als 
Koningin.) Voor Ilse was het vooral het Godsvertrouwen in het boekje 
Ruth dat haar aansprak. Het geloofsverhaal vertelt over een 
moabitische die trouw is aan die God van Israël. (Zoals zo vaak in de 
geloofsverhalen in de Bijbel is het weer eens een buitenstaander die 
het volk (ons) bij de les moet houden en naar God moet brengen) En 
we lezen in dit boekje Ruth over Bethlehem. Dat staat er niet voor niets, 
want Ruth zal toekomst brengen. Kinderen op deze aarde brengen. En 
niet zomaar kinderen. Ruth is namelijk de oma van de latere koning 
David. En we weten dat uit de tak van David Jozef stamt. De Jozef uit 
het Kerstverhaal die met Maria naar Bethlehem zou trekken waar Jezus 
geboren zou worden. Dus Ruth staat voor toekomst en 
godsvertrouwen. Ilse die in Ruth dat godsvertrouwen herkende. 
 
pastor Johan Olling 



NIEUWS ROND DE KERK 
(kerkopbouw) 
 
VEILING VOOR KERK EN JEUGD 2020, CORONAPROOF,  
MAAR WEL OP GEPASTE AFSTAND!!! 
 
Beste mensen in Limmen en omgeving, 
 
Het jaar 2020 kenmerkt zich door een onvoorstelbare hoeveelheid nieuws over het 
Covid-19 Corona virus. We maken ons allemaal ernstige zorgen over elkaars 
gezondheid, het behoud van banen, het behoud van bedrijven. Het is een wereldwijd 
zeer groot probleem en ontwricht grote delen van de samenleving. Het treft ook ons 
samenzijn in de kerk en daarbuiten. 
 
KERKENVEILING 2020. 
Al een jaar geleden stelden wij de veiling voor dit jaar op vrijdag 6 november. Direct 
na de laatste veiling is er geëvalueerd en gekeken naar verbeteringen, andere kavels 
en hadden we ook al concrete nieuwe kavels en plannen. Tot ook wij half maart 
geconfronteerd werden met de intelligente lockdown in ons land.  
Alles kwam praktisch tot stilstand. Betekent dit ook dat wij geen kerkenveiling gaan 
houden? Integendeel. Juist nu ga je nieuwe uitdagingen aan. De organisatie heeft 
met elkaar vergaderd, ja/neen, wat kan, wat kan niet, wat is verantwoord en wie is, of 
zijn verantwoordelijk op een avond als de kerkenveiling. Wij kwamen eensgezind tot 
de conclusie om geen fysieke kerkenveiling in “Heeren van Limmen”, of een andere 
locatie te houden. De veiligheid en gezondheid van ons allen die hierbij betrokken en 
aanwezig zijn is te belangrijk. Een levendige veiling zoals wij die kennen, kan 
eenvoudig weg nu niet georganiseerd worden. 
 
KERKENVEILING 2020 OP GEPASTE AFSTAND. 
Daar zagen wij als organisatie goede mogelijkheden. Niet direct de financiën waren 
onze drijfveer, maar het in stand houden van een bijna 100-jarige traditie in de 
Cornelius Parochie in ons mooie dorp Limmen. Wat betreft de financiën dachten wij 
uiteraard ook direct aan de SKJL, die jaarlijks een substantieel deel van de 
opbrengst ontvangt om jeugdverenigingen in ons dorp te ondersteunen. Hierbij gaat 
het om meer dan 600 jongeren die hiervan profiteren! 
 
WAT GAAN WE DOEN? 
In het oktober nummer van Rond de Limmer Toren, treft u een kleurige catalogus 
aan met daarin een mooie keuze van diverse kavels. Op basis van ervaring hebben 
wij een “prijskaartje” aan de kavel bevestigd, dat u ziet in het fraaie boekwerkje. Op 
het laatste blad (uitneembaar) kunt u die kavels noteren die u graag wilt bestellen. 
Vervolgens kunt u twee dingen doen: 
a. u stopt uw kavellijst, voorzien van uw gegevens, in de enveloppe en doet die in de 
brievenbus van de pastorie 
b. u stuurt een e-mail met uw kavelnummers naar:  
administratie@corneliuskerk-limmen.nl 
Vermeld wel even uw naam, adres en telefoonnummer op de email. 
De uiterste datum voor beiden is vrijdag 6 november a.s., de oorspronkelijke 
veilingdatum. Na de sluiting gaan wij de kavels uitleveren en komt de rekening 
automatisch naar u toe. 



 

FINANCIËLE BIJDRAGE IN ENVELOPPE OF VIA UW BANKREKENING. 
Geeft u er de voorkeur aan om rechtstreeks een financiële bijdrage te doneren? Wij 
zijn daar ook heel blij mee. U kunt daarvoor de bijgevoegde envelop gebruiken, of 
direct overboeken van uw rekening naar ons bankrekeningnummer: 
NL46RABO0336400756 t.n.v. Corneliusparochie Limmen. Heel hartelijk dank voor 
uw steun voor kerk en jeugd. 
 
LOTERIJ. 
U was gewend dat de jeugd met veel enthousiasme lootjes verkocht tijdens de 
veiling. En als je dan een prijs won, werd die met een blij gezicht aan tafel bezorgd. 
Ook dat kan even niet, jammer. Maar u krijgt toch kansen. Na afloop van de 
zondagmorgen vieringen op 25 oktober, 1 november en 8 november worden lootjes 
verkocht tijdens het koffiedrinken in “Heeren van Limmen”. Er is direct na de verkoop 
ook een trekking, dus wie weet gaat u met een leuke prijs huiswaarts. Dan houden 
we deze traditie, op iets kleinere schaal, ook in stand. 
 
Wij hebben dus alles in een nieuw perspectief geplaatst en vertrouwen erop dat u 
evenals tijdens een fysieke veiling met elkaar zorgt voor het voortbestaan van de 
veiling voor Kerk en Jeugd. En wie weet treffen we elkaar allemaal weer op vrijdag 5 
november 2021. 
 
Blijf gezond, zorg goed voor elkaar. Houd gepaste afstand en samen komen we ook 
door deze crisis heen. 
Wij zijn u allen zeer erkentelijk voor uw deelname/bijdrage in welke vorm dan ook. 
Onze vitale gemeenschap zet er samen de schouders onder. 
 
Met hartelijke groeten, 
  
Het organisatieteam van de veiling voor Kerk en Jeugd. 
Pastor Johan Olling en de Parochieraad van de Corneliusparochie 
 
 
 
 
 
ANBI  
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI 
groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en 
andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als 
ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Parochie H. Cornelius en de 
Parochiële Caritas Instelling. 
https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA569   
 
 
Bankrekening Corneliusparochie Limmen: NL46RABO0336400756 



ALLE INFORMATIE IS TERUG TE VINDEN OP DE CORNELIUS-WEBSITE 
www.corneliuskerk-limmen.nl     
 
De website van onze parochie wordt goed bezocht en de vele informatie 
wordt gewaardeerd. Digitaal blijf je met elkaar verbonden. Dat merken we 
ook aan het bezoek aan onze site door oud-Limmers die vanuit alle delen 
van het land en wereld op de hoogte blijven  
van alles wat er binnen onze parochie gebeurt. We merken dat ook dat 
de actuele vieringenroosters, misintentielijsten filmpjes en foto’s veel 
bekeken worden. Voor alle informatie over de vitale Corneliusparochie 
kunt u terecht op www.corneliuskerk-limmen.nl 

 
PRIVACYWET  
 
Tijdens activiteiten en vieringen in onze parochie kunnen er foto’s en video 
gemaakt worden voor de website. In het kader van de AVG vermelden wij u 
dit. Wilt u niet gefotografeerd of gefilmd worden laat het ons weten. 
administratie@corneliuskerk-limmen.nl 

 
WILT U OOK WEKELIJKS DE NIEUWSBRIEF VAN DE 
CORNELIUSPAROCHIE ONTVANGEN? 
 
Wekelijks wordt er vanuit de parochie per e-mail een nieuwsbrief gestuurd 
naar belangstellenden. Op één A-4tje staan dan het pastoraal woordje en 
de laatste nieuwtjes. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen stuur dan een 
mailtje naar pastor@corneliuskerk-limmen.nl  
 

KOFFIE DRINKEN NA DE ZONDAGMORGENVIERING VAN 10.00 UUR 
 
Het is goed een ieder nog even te wijzen op de mogelijkheid om na de 
zondagmorgenviering in de Corneliuskerk van 10.00 uur naar de overkant 
te gaan in ‘Heeren van Limmen’ om nog even na te blijven voor een kop 
koffie of thee. Een uitstekende gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
Marieke van Zilt als beheerster van ‘Heeren van Limmen’ zal zorgen dat 
de koffie en thee klaar staan. U kunt uw visite thuis dus rustig een half 
uurtje later langs laten komen. Tot half twaalf bent u welkom in de 
gezellige ruimte van ‘Heeren van Limmen’.  
 
WAT KAN IK BETEKENEN VOOR DE PAROCHIEGEMEENSCHAP? 
 
We stellen ons vaak de vraag: “Wat betekent de parochiegemeenschap 
voor mij?”. We denken dan consumptief. Wat heb ik er aan. Wat levert het 
mij op. Maar willen we als kerk en geloofsgemeenschap de boodschap 
van God met ons mensen over de komende jaren heen tillen dan zullen 
we de vraag toch om moeten draaien: “Wat kan ik voor de 
parochiegemeenschap betekenen?” Denk er nog eens over na en neem 
contact op met iemand van de parochieraad, een werkgroep of de pastor. 
Waar kunt u aan meedoen, betekenen voor anderen of doen? Op het 
moment zoeken we kosters, lectoren en lectrices. Als het iets voor je is om 
eens in de 6 weken te ‘kosteren’ of om lector of lectrice te zijn, of te helpen 
in één van de werkgroepen, neem dan contact op. Ook zijn we nog op 
zoek naar iemand die de kinderpagina wil verzorgen.  

http://www.corneliuskerk-limmen.nl/
mailto:pastor@corneliuskerk-limmen.nl


 
HUISBEZOEK PASTOR 
 
Vaak is er een aanleiding voor een huisbezoek of gaat het om een 
kennismaking. Stelt u het op prijs dat de pastor op de koffie komt om even 
bij te praten en beter kennis met u te maken, laat het dan weten. We 
maken dan meteen een afspraak. Ook voor communie-rondbrengen op de 
eerste vrijdag van de maand, ziekenhuisbezoek of een vraag is een 
telefoontje naar 5051275 voldoende. Als de pastor er niet is, spreek dan 
uw naam in en telefoonnummer en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.  
 
 

KERSTVIERINGEN IN 2020  
I.v.m. het coronavirus kunnen we nog niets zeggen over de 
Kerstvieringen. We mogen maar één viering per dagdeel houden in de 
kerk. Na elke viering moet de kerk ook altijd goed geïsoleerd worden. 
Afwachten dus. 
U vindt alle informatie voor Kerst in de volgende ‘Rond de Limmer Toren’.  
   Liturgisch Beraad Corneliusparochie 

 
 
 

MARTHA CLUB PLUS 

 
De dames van de Martha Club en ook de vrijwilligers van de twee extra 
schoonmaakgroepen worden op onderstaande data uitgenodigd om hun onmisbare 
vrijwillige werk te doen.  
 
Vrijdag  23 oktober  groep 1 
Vrijdag 30 oktober  groep 2 
Vrijdag      6 november  groep 3 
Vrijdag  13 november  groep A 
Vrijdag  20 november  groep B 
Vrijdag  27 november  groep 1  
Vrijdag      4 december  groep 2 
Vrijdag  11 december  groep 3 
Vrijdag  18 december  groep A 
 
Wil je ook een keer meehelpen dan ben je altijd welkom op  
vrijdagmiddag om 16.00 uur. Vele handen maken licht werk. 
 
De dames en heren worden namens ons allen alvast weer van harte bedankt.  



TV- UITZENDINGEN VANUIT DE CORNELIUSKERK 

 
 
SAMENWERKING MET C-TV CASTRICUM 
Het afgelopen seizoen hebben wij in de coronatijd acht uitzendingen 
gemaakt samen met C-TV Castricum. In de periode dat we geen vieringen 
mochten houden in onze parochie, hebben we vanaf Palmzondag in maart 
tot en met Pinksteren en de Dankzondag in juni prachtige opnames 
gemaakt waar de herbouw van de Corneliuskerk ten volle verwerkt is. 
Uitzendingen van niet meer dan 30 minuten die nog steeds terug te zien 
zijn op de website van de Corneliusparochie www.corneliuskerk-limmen.nl 
in de rubriek ‘viering gemist’ op de homepage. Wekelijks liep ik met 
regisseur en filmer Henk Waal, onze parochiefotograaf Nico Snel en het 
vocaal kwartet o.l.v. Peter Rijs door de Corneliuskerk. Het zijn acht unieke 
‘pareltjes’ geworden met elke keer een andere catechetische boodschap, 
liturgische kleur en ander plek in de Corneliuskerk. Opnames die tijdens 
de weekenden om de paar uur uitgezonden werden door C-TV Castricum 
en ook nu nog via YouTube bekeken kunnen worden.  
 

KOMEND SEIZOEN 2020-2021 ELKE MAAND EEN TV-UITZENDING 
In overleg met C-TV Castricum en met de bereidheid en medewerking van 
regisseur en filmer Henk Waal gaan we op verzoek van velen het komend 
seizoen een vervolg geven aan deze acht opnames. We houden dezelfde 
opzet aan. Er is elke keer een thema, leden van het koor o.l.v. Peter Rijs 
zullen medewerking verlenen, we sluiten af met korte gebedjes en het 
Onze Vader en Wees Gegroet en laten elke keer een ander gerestaureerd 
gedeelte van de Corneliuskerk zien. Thema’s die we willen behandelen, 
zijn: het nieuwe parochiejaarthema ‘Het verhaal gaat…door’, de school-
parochievieringen samen met basisschool ‘de Kerkuil’, het gedenken van 
de overledenen van het afgelopen jaar met Allerzielen, het Cecilafeest met 
de koren, Kerst, het in gebruik-nemen van het nieuwe orgel, een uitleg 
over het nieuwe hongerdoek, een thema-uitzending m.m.v. het jeugdkoor, 
de her-inwijding van de Corneliuskerk, een concert van Harmonie 
Excelsior die de Corneliussage ten gehore gaat brengen. etc….  
Het beloofd een inspirerend seizoen te worden want in alle onzekerheid 
en alles wat er misschien nog boven ons hoofd hangt en gebeuren kan: 
‘het verhaal gaat… door’. 
 
pastor Johan Olling 

http://www.corneliuskerk-limmen.nl/


HERBOUW VAN DE KERK 

 
Hoewel de kerk ingewijd is, is de herbouw nog niet rond. Na een periode 
van vakantie en wachten op machtigingen, zijn de werkzaamheden in en 
rond de kerk weer opgepakt. 
De stalen frames voor de glazenwand, die het sacrale gedeelte van het 
profane gedeelte zal moeten scheiden, zijn geplaatst. Het is nu nog 
wachten op de levering van de glazenwand. De indeling van het 
voorportaal van de kerk zal iets wijzigen i.v.m. het plaatsen van een lift in 
de hoek van het portaal. Tevens zal hier een automatische deur geplaatst 
worden om de toegang tot de Mariakapel en de kerk te vergemakkelijken. 
Hiermee is de bouwkundige herbouw zo goed als rond. Inmiddels zijn door 
de gemeente de vluchtwegen en de brandveiligheid goedgekeurd. 
De komende maand zullen de armatuur voor de verlichting en de complete 
geluidsinstallatie geplaatst worden. Daarnaast zal het orgel in het 
noordtransept nog geplaatst moeten worden. 
Ook zal het parkeerterrein aan de noordzijde onder handen worden 
genomen: de riolering wordt aangepast, het terrein wordt opnieuw bestraat 
en komt er nieuwe armatuur voor de buitenverlichting. 
Zo komt langzamerhand het einde in zicht van de herbouw. 
 
Parochieraad 
 

EEN GEDENKZUIIL OP HET KERKHOF  
 
Tijdens een bijenkomst van ‘snuffelen in de bijbel’, toen we het boek 
Jesaja aan het bespreken waren, lazen we de tekst: ‘Onze namen staan 
geschreven in de palm van Gods hand‘. Toen we daar zo over aan het 
brainstormen waren, hadden we het - al pratend - al gauw over ons 
kerkhof. Er zijn verschillende begraafplaatsen waar een gedenkzuil of 
plaquette staat waarop de naamplaatjes bevestigd zijn van overledenen. 
Hoe mooi zou het zijn om ook op onze begraafplaats zoiets te plaatsen. 
Maar welke namen zouden er dan op zo’n gedenkzuil geplaatst moeten 
worden? Het idee werd opgepakt en uitgewerkt.  
 
Uiteindelijk is er gekozen om een plaquette te maken, waarop alle namen 
van overledenen staan waar wij als parochiegemeenschap mee 
verbonden zijn. Dat zijn al diegenen waar een kruisje voor gemaakt is dat 
in de Mariakapel heeft gehangen. Daarbij worden ook de namen 
toegevoegd van al diegenen die op ons kerkhof zijn begraven, of waarvan 
de as-bus is bijgezet, of waarvan de as is uitgestrooid op het strooiveld. 
Te beginnen vanaf het jaar 2000.    
De namen worden gegraveerd op een kunststof plaat, op volgorde van 
datum van overlijden. Zo wordt het een overzichtelijk geheel, waarop de 
namen van onze dierbaren tot in lengte van jaren bewaard zullen blijven. 
 
Het is de bedoeling dat deze plaquette vóór 2 november op Allerzielen 
geplaatst zal zijn. Een mooi initiatief dat onze verbondenheid met allen 
binnen onze geloofs- en dorpsgemeenschap die ons in de dood zijn 
voorgegaan, levend houd. 
 
kerkhofcommissie 



 
 
 
TERUGBLIK BIJ DE INZEGENING VAN DE CORNELIUSKERK  
DOOR BISSCHOP HENDRIKS. 
 
Zondag 20 september jl.. was een heuglijke dag voor de geloofsgemeenschap van 
Limmen. Na ruim 2 jaar kon de parochiegemeenschap weer samenkomen in hun 
vertrouwde ruimte. En wat zag de ruimte rond het liturgisch centrum er prachtig uit. 
 
Terecht sprak de bisschop in zijn welkomstwoord zijn dank uit aan onze voorganger 
Johan en alle vrijwilligers wat zij samen tot stand hadden gebracht, Chapeau! 
 
Misschien verdiende onze voorganger nog wat meer dank en respect, hoe hij 
ondanks die moeilijke tijd, ( de brand en de coronabeperkingen) er toch in geslaagd 
was onze geloofsgemeenschap bij elkaar te houden en te blijven inspireren. Het zou 
dus prachtig zijn geweest als die waardering zich vertaald zou hebben met een 
groter aandeel in de eucharistieviering b.v. als de bisschop, pastor Bindels en Johan 
met zijn drieën achter het nieuwe ingewijde altaar hadden gestaan. Het zou mooi 
geweest zijn als onze pastor niet alleen was uitgenodigd aan de Tafel, maar ook bij 
het uitdelen van het Heilig Brood. Johan als afgevaardigde van de Limmer 
Gemeenschap, want we zijn toch Samen Kerk! 
 
Voor ons kwam dit over als een gemiste kans, temeer omdat er een goede, 
enthousiaste sfeer hing, alles vol verwachting. Het Klein Koor o.l.v. Peter zong 
prachtig, de muziek klonk goed in de nieuwe ruimte en de lezingen werden goed 
verzorgd door onze vrouwelijke lector Carla. Zij stond daar als vertegenwoordigster 
van de mensen het verhaal te vertellen, verbonden met ons Jaarthema; Het verhaal 
gaat…door. 
 
We hadden het die zondag druk met vieren, want ook het Corneliusfeest kreeg zijn 
aandacht. Het schilderij van onze patroonheilige hing weer op zijn oude plaats boven 
het Corneliusaltaar, maar nu prachtig contrasterend tegen een witte muur. Het 
Corneliuslied klonk als een feestklok en onder de bescherming van Cornelius 
verlieten wij de kerk om het verhaal door te vertellen. 
 
Aan de overkant bij de Heeren van Limmen werden we met koffie en gebak 
verwelkomd. Al met al een feestelijke opening. 
 
Nel Koppes en Corry Noom. 
 



HEEL, HEEL VEEL DANK 
 
   Op een zo’n geweldige manier afscheid nemen zoals ik heb gedaan, dat zal maar 
zeer weinig mensen gegeven zijn. Ik denk dan aan de vele mensen die geen 
afscheid kunnen nemen omdat hun werkgever plotseling (door corona) failliet is 
gegaan, of aan hen die plotseling in de ziektewet belanden. Zo is het ooit met mijn 
eigen vader gegaan. Neen, mijn afscheid was, ondanks de coronatijd waarin wij 
leven, ronduit overweldigend. Daar kan ik dan ook enkel met grote dankbaarheid op 
terugkijken. 
   Het is vandaag precies een maand geleden dat ik voor het laatst als pastor van de 
parochie ‘Bron van levend water’ voorging in een eucharistieviering in de mij zo 
vertrouwde Willibrorduskerk, in dat ‘huis van steen en woord’, dat mij in de loop der 
jaren steeds dierbaarder is geworden. ‘Dit huis zit in je hart’, zoals mij op het einde 
toegezongen werd. Maar het lijkt nog steeds alsof het gisteren was. Elke dag schiet 
mij wel iets te binnen van wat er allemaal gebeurd is. Het vertrouwde gezicht van 
iemand met wie ik jarenlang gewerkt heb; de aanwezigheid van iemand die ik jaren 
niet gezien had; een persoonlijk woord van waardering of dankbaarheid voor wat ik 
voor hem of haar heb betekend. Ja, waardering en dankbaarheid zijn de woorden die 
bij mij steeds weer binnen komen. Ik ben er nog steeds beduusd van. Want dat klonk 
allemaal door in wat er allemaal gezegd en gedaan is op deze dag. De herinnering 
aan een klein gebaar, een knipoog of een hand even op de schouder: voor mij waren 
ze vanzelfsprekend. 
   Voor dat alles wil ik vanuit mijn hart oprecht bedanken. Ik dank iedereen die zich 
met de hele organisatie van deze dag heeft beziggehouden. Dank aan diegenen die 
de liturgie hebben voorbereid en hebben uitgevoerd. Dank aan de collega’s die mee 
hebben gedaan en de besturen die alles hebben mogelijk gemaakt. Veel dank aan 
allen die hartelijke woorden hebben geschreven in het vorige nummer van het 
parochieblad en vooral ook aan al diegenen die een persoonlijke bijdrage hebben 
geschreven in het dikke ‘Herinneringsboek’ dat ik na afloop van de viering gekregen 
heb. Ik zit er nog regelmatig in te kijken en te lezen. En vaak moet ik dan een traan 
wegpinken, want de herinnering aan deze dag, aan wat u zei of deed, ontroert mij 
nog steeds. Dank voor de muzikale odes van WiKiKo en De Brug en zelfs een 
complete sketch van een parochiaan, allemaal opgenomen op filmpjes die ik op mijn 
computer kan zien. Dank voor alle cadeaus die ik mocht ontvangen, de boeken, de 
schilderijen, en de overweldigende hoeveelheid ‘enveloppen met inhoud’ die ik 
gekregen heb. Ik ga er het interieur van mijn huis mee opknappen. Grote dank omdat 
u allen er op een of andere manier gewoon wás om afscheid te nemen. 
    Na een maand pensioen is het allemaal nog wennen. Ik “hoef” elke dag niets meer 
en ik kan mijn eigen tijd indelen. Ik zit nog vaak wat voor mij uit te mijmeren en denk 
terug aan mijn afscheid, maar maak ook in mijzelf plannen hoe ik het interieur ga 
opknappen en waar ik alles een plaatsje zal geven, zodat alles tot zij recht komt. En 
vooral denk ik na over wat ik op moet ruimen in mijn huis en in mijn boekenkast. Ik 
lees in de boeken die ik gekregen heb en wat er allemaal nog op de stapel ligt. Ik heb 
zelfs weer een begin gemaakt met het lezen van Emmanuel Levinas, over wie ik ooit 
een kandidaat-scriptie geschreven heb en van wie ik me had voorgenomen die 
studie na mijn pensioen weer op te pakken. En ook ligt er op mij nog het hele 
familiearchief en mijn stamboom te wachten. En natuurlijk luister ik naar muziek. 
Kortom ik verveel mij niet, al mis ik u wel. En steeds meer begin ik mij te realiseren 
dat ook dit afscheid voor mij een nieuw begin betekent. Daar houd ik mij aan vast. 
Alles samenvattend in enkele woorden: heel, heel veel dank. Het ga u goed en tot 
ziens in de kerk of in het dorp. 
 
Herman Helsloot 
 



FEEST OP FEEST 
 
Twee weken voor dat pastoor Helsloot met emeritaat ging kwam er een brief van 
Mgr. bisschop Hendriks dat ik hem als pastoor mocht opvolgen. Dat was voor mij een 
bijzonder moment omdat ik nog maar net bijgekomen was van alle mooie en 
feestelijke belevenissen van de priesterwijding. Je zou kunnen zeggen ik zat nog na 
te gloeien. Wat een bijzonder moment was de wijding en dat je voor de eerste keer 
de Eucharistie mocht vieren. Zo veel felicitaties en kaarten had ik gehad dat ik een 
dag bezig ben geweest om ze allemaal te lezen. Met grote dankbaarheid kijk ik op 
die tijd terug en wil nogmaals iedereen bedanken die deze dagen tot de mooiste 
dagen van mijn leven hebben gemaakt.  
 
En dan zo snel al pastoor worden dat is weer zo een bijzonder moment. Natuurlijk 
was dat al een paar keer ter sprake gekomen, maar daar sta je dan niet zo bij stil. 
Tot dat de brief komt. Weer een hoogtepunt in mijn leven. Dat moment moest 
natuurlijk ook gevierd worden met een installatieviering. Zo ben ik van het ene 
hoogte punt in het andere gegaan de afgelopen weken. Al die aandacht en al die 
feesten waren mooi maar boven alles uit was het mooiste dat, waar het ons allemaal 
om te doen is. De ontmoeting met Jezus. Want daarom ben je priester en wordt je 
pastoor benoemd. Om Jezus in de wereld centraal te mogen stellen, de mensen te 
vertellen van Jezus en zijn offer te actualiseren. Dat is ook het enige wat je samen 
met de herinneringen van alle feesten mag mee nemen. De speciale toewijding tot 
priester om Christus in de sacramenten centraal te stellen in de gemeenschap en in 
de wereld. Telkens als wij, u en ik dat doen, werken we mee aan het verwezenlijken 
van het rijk Gods in de tijd. Dat doe ik niet alleen als priester, dat kan ik niet alleen, 
dat kunnen we alleen maar samen. Dat is van alles het grootste feest van de 
afgelopen weken, dat we samen als geloofsgemeenschap nu al kunnen bouwen aan 
Gods rijk hier op aarde en straks in de Hemel.  
 
Ik bid God dat we nog veel feesten mogen vieren, samen. 
 
Pastoor Paul Bindels 

 

 
Allerzielen 
 
Hou me (niet) vast 
 
Vanaf hier 
heb ik alleen te gaan 
Ik zal altijd 
-ergens- 
bij je zijn 
We zijn tochtgenoten 
maar hier neem ik afscheid 
Ik neem je glimlach en je speelsheid mee 
je warme liefde ook 
maar hou me niet vast 
want 
ik wil zoals altid  
in vrijheid 
mijn eigen weg kunnen gaan. 
 



 

FAMILIEBERICHTEN 
 

 

Door het Heilig Doopsel zijn in onze gemeenschap opgenomen 
 
 
Op 27 september 2020 
FAYRE  dochter van Stefan Zwart en Romy Hollenberg 
   
   
 
 
 
 
 

 
Op 31 oktober 2020. zal Diaken Bert Glorie tot priester worden gewijd. 
 
U kunt de wijdingsplechtigheid volgen via Kathedraal TV  
(www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl)   
 

 
 

JUBILEUM 

 
Op zondag 20 december 2020  
tijdens de zondagmorgenviering van 10.00 uur vieren 
Theo Welboren en Lenie Koot hun 40 jarig huwelijksjubileum. 
 
 
 

http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/


 
Cornelis (Kees) Johannes Groot 

 
Overleden op 26 augustus 2020 

op de leeftijd van 92 jaar 
 

Een greep uit het leven van Vader Kees 
 
Op 11 september 1927 zag hij het levenslicht in het café aan de Rijksweg in Limmen waar 
later het veevervoerdersbedrijf van Tinus Zandbergen was en nog weer later Onze Krant. Hij 
groeide voorspoedig op en moest wel de nodige verhuizingen doorstaan, maar ze bleven in 
Limmen wonen.  
Op 14-jarige leeftijd vond hij dat hij wel genoeg geleerd had en ging aan het werk. Zijn eerste 
baantje was bakker in Wormerveer z'n verdienste was kost en inwoning.Later heeft hij ook 
nog voor een bakker in Bakkum gewerkt, maar het bakkeren was toch ook weer niet alles. 
Altijd vroeg op en laat wakker, dus besloot hij om wat anders te gaan doen.  
 
Ondertussen had hij ook een leuk meissie leren kennen, ene AALTJE uit Akersloot, dochter 
van Dirk Bruinenberg.Ze waren bar gelukkig met elkaar, maar ja de plicht riep en vader 
moest in dienst. Hij werd uitgezonden naar Indië waar hij 2 jaar verbleef en waar hij samen 
met z'n grote vriend Jan Nijman mooie avonturen beleefde, maar aan alles kwam 'n end, dus 
togen ze terug naar Holland, met de boot, een reis van 6 weken. 
Bij de Lum nu de Forbo vonden beide mannen nieuw werk. Ondertussen vond moeder het 
tijd worden om te trouwen, dat deden ze dan ook op 19 april 1956, het feest werd groots 
gevierd bij café Roorda in Akersloot.  
 
Vader hield van opschieten want op 13-02-1957 was ik er al. De jaren kabbelden voort en na 
mij kwamen er nog 4 spruiten ter wereld: Marja, Ineke, Ted en Linda. Vader heeft zijn 
werkbare leven kneiterhard voor ons gewerkt; 's morgens bij Piet Commendeur, brood 
venten en 's middags met een rotgang naar de Lum tot 's avonds 10 uur en als hij 
ochtenddienst had ging de wekker om 5 uur en dat zat hij 's middags weer in z'n 
groententuin om voor ons biologische groente te kweken.  
 
In 1971 zijn we verhuisd van de Middenweg naar de Du Peyroulaan, vlak naast het 
voetbalveld. Zijn hele leven heeft hij het eerste al gevolgd, ook de uitwedstrijden, eerst met 
Jaap Hollenberg en later met Rem Pronk en nog weer later met mij.  
Op het voetbalveld heeft hij ook de nodige dingen gedaan, denk aan lijnen trekken, clubblad 
nieten, kantine en kleedkamers schoonmaken. Elke maandagochtend was het 'Keek op de 
Week' en werden alle nieuwtjes uitgewisseld.  
Maar de meeste mensen kennen hem toch van het 'kassahokkie' wat hij bijna 40 jaar heeft 
gedaan! Daarom is hij ook 'lid van verdienste' geworden, waar hij heel trots op was! 
Biljarten was ook een grote hobby van hem en dat deed hij dan minstens 3x in de week bij 
Vredenburg, waar hij ook verschillende jaren clubkampioen is geworden.  
 
Ook zat hij bij de 'Groenploeg' van de kerk, elke week de perkjes bij de kerk netjes 
aanharken.11 jaar geleden, precies op zijn verjaardag, moest hij moeder laten gaan, daar 
heeft hij het vanzelfsprekend heel moeilijk mee gehad, maar hij kwam er langzaam weer 
bovenop. Vader heeft altijd heel erg genoten van zijn kleinkinderen, later kwamen er ook nog 
9! achterkleinkinderen bij, ze waren altijd welkom bij hem. Jarenlang is hij elke maandag bij 
ons te gast geweest en daar genoot hij bar van onze kleinkinderen die er ook altijd bij waren, 
samen met Lady die ook altijd mee  ging, in het mandje achter op zijn fiets. Maar ja z'n 
gezondheid ging hem al meer parten spelen, 8 weken geleden is hij verhuisd naar de 
Cameren, waar hij nog 6 weken in redelijke gezondheid heeft doorgebracht, maar de laatste 
paar weken ging het kaarsie langzaam uit......                                 Vader het ga je goed 
 

 



 
 
 
 

Gerard Balk 
 

Overleden op 5 oktober 2020 
op de leeftijd van 84 jaar 

 
Gerardus Jacobus Maria Balk werd op 28 maart 1936 geboren in Zandvoort. Zijn ouders 
hadden daar een bakkerij. Gerard was de oudste van zes kinderen: vijf jongens en een 
meisje. De oorlogsjaren maakte hij als kleine jongen mee. Het leverde hem vooral 
spannende verhalen op. Na de lagere school ging hij op z’n veertiende jaar werken in de 
bakkerij. In mei 1962 trouwde Gerard met Ria Warmerdam uit het naburige dorp Bentveld. 
Ze kregen twee zoons: Thijs en Jeroen. 
 
Gerard was een harde werker en had altijd een duidelijk doel voor ogen. Daarin was hij 
standvastig. Zo bouwde hij een nieuwe bakkerij met winkel aan de zuidkant van de Hogeweg 
in Zandvoort. Het bestemmingsplan moest daarvoor worden aangepast, maar dat moest dan 
maar gebeuren. Boven de zaak werden twee woonhuizen gebouwd, één voor zijn eigen 
gezin en één voor het gezin van zijn broer Jaap, met wie hij samen het bedrijf runde. 
 
Hoewel Gerard alleen de lagere school had gedaan, ontwikkelde hij zich verder door het 
lezen van kranten en vakbladen. Als bestuurslid van de Nederlandse Bakkerbond en 
stichting De Jonge Bakker droeg hij zijn steentje bij aan het ontwikkelen en doorgeven van 
het ambachtelijke vak. Met een kwinkslag vertelde hij eind jaren tachtig in een interview: 
“Voor ons handwerk wordt nog gebeden”. Dit werd direct ook de kop van het artikel. 
 
Zeilen was zijn grote passie. Eerst op het strand van Zandvoort. Later op de Loosdrechtse 
plassen. Het was zijn manier om tot rust te komen van het harde werken. Zeker in de 
zomermaanden waren werkweken van 80 uur geen uitzondering. 
 
In Limmen kwam zijn drukke bestaan in rustiger vaarwater. Hij kreeg voldoende tijd voor 
hobby’s, al had hij die nog niet. Hij ging boeken lezen en puzzelen. Sudoku’s waren favoriet. 
Hij bakte regelmatig een appeltaart of een speculaastaartje. Daarnaast was hij graag in de 
tuin bezig.  
 
Jarenlang verzorgde Gerard het koud buffet van de KBO in Limmen. In de dagen ervoor 
toerde hij bladerdeeg, bakte kerststaven en deed inkopen, samen met Ria. Op de dag zelf 
assisteerde Thijs met het maken van alle salades en het opbouwen van het buffet.  
 
Zo door de jaren heen groeide de familie met de schoondochters Ineke en Henriëtte en twee 
kleinkinderen: Iris en Jelle. Gerard was trots op hen allen. In september waren er nog twee 
hoogtepunten in zijn leven. Hij maakte kennis met de vriend en vriendin van zijn 
kleinkinderen. Genietend bestempelde hij deze uitbreiding als een rijkdom. Daarna leek hij 
zijn leven nog wat te verlengen voor een belangrijk moment: de bruiloft van Thijs en 
Henriëtte. Het was een zonnige en feestelijke dag, rond een stralend bruidspaar. Het deed 
hem ongelooflijk goed om die dag mee te mogen maken. 
 
De laatste jaren werd zijn gezondheid steeds brozer. Met zijn bekende humor deed hij daar 
heel luchtig over. Het maakte de werkelijkheid voor hem behapbaar. In het bijzijn van zijn 
familie is Gerard op 5 oktober 2020 vredig ingeslapen We hopen dat de vele dierbare 
herinneringen aan hem licht mogen geven aan allen die van hem houden. 



 
Ons gebed wordt in de komende vieringen gevraagd  

voor onderstaande intenties. 
 
 
Zaterdag 31 oktober 19.00 uur: Gerda 
Pepping-Bakkum, Cees Dekker, Tiny van 
Dijk-de Moel, Piet Weijers en Fien Weijers-
Haaker, Jaap Metselaar en Joke 
Metselaar-Apeldoorn, Jeanne Keijzer-
Ursem  
Zondag 1 november 10.00 uur:  Joop 
Admiraal en Jo Admiraal-de Jong en zoon 
Wim, Martinus Augustijn en Maria van 
Roode, Niek Baltus, Annie van der Steen, 
Jan Bos, Jan Dekker en Tiny Dekker-
Molenkamp, Siem Droog, Siem van Veen, 
Lia Goeman-van Veen, Jaap Groot en 
Doortje Groot-Hes en zoons Cor, Ton en 
Sjaak en schoonzoon Kees, Tim Baltus, 
Wim Metzelaar en Jannie Metzelaar-
v.d.Maat, Nelleke Molenaar, Susanna 
Nuijens-Kusch- Anthonius Nuijens, 
overl.fam.Nuijens-Kusch, Herman van der 
Sande en Truus van der Sande-Sander, 
Siem Pepping, Ben de Ruijter en Aat de 
Ruijter-Pronk, Antoon van der Steen en 
Corrie van der Steen-Kaptein, Frans 
Wempe en Nel Wempe-van der Aar, Riet 
Dekker-Hollenberg, Jos Zomerdijk, Sjaak 
Seignette, Rie Adrichem-van der Steen, 
Nico van Haaster 
Allerzielen, maandag 2 november voor 
alle vieringen: Siem Admiraal en overl. 
fam. Admiraal-Hageman, Jac. Boersen, 
Piet Buur, Jan Duijkersloot en Tiny 
Duijkersloot-de Winter, Siem van Veen, Lia 
Goeman-van Veen, Jaap Groot en Doortje 
Groot-Hes en zoons Cor, Ton en Sjaak en 
schoonzoon Kees, Cees Struijlaart, Tim 
Baltus, Wim Metzelaar en Jannie 
Metzelaar-v.d.Maat, Jan Kroon en Gerda 
Kroon-Wammes, Ed Kuijper en Anja 
Kuijper-Schagen, Jan Min, Agaath Mooij, 
Rem en Lies Pronk, Engel Valkering en 
Riet Valkering-Sprenkeling, Gerard 
Winder, Dick van der Velden, Co Jonker- 
Krom, Leo Verver, Rein Verver en Corrie 
Verver-Zandbergen, Cees Winter en Alie 
Winter-Lute, Ben de Swart en Tiny de 
Swart-Verver, Riet Dekker-Hollenberg, Piet 
Kaandorp en Wil Kaandorp-Smit, Tiny 
Wulp-Vergouw, Bank Wulp, Nico Wulp en 
Peter, Jan de Zeeuw en Riet de Zeeuw-
Groot, Bart Dirkson en Janie Dirkson-van 
der Molen,  
 
 
 

 
Aad Kaandorp, Sjaak Seignette, Nack 
Kaandorp, Dina Hageman-Regtop, Bart 
van Beek en Rie van Beek-van 
Duivenvoorde, Willem Dirkson en Sien 
Dirkson-van Duivenvoorde, Gerard 
Rietveld, Piet Krom, Piet Nijman en Nel 
Nijman-van de Peet, Ben Nijman, Evert 
Zeeman, Ben Kuilman, Jan Min, Alice 
Groot  fam. Groot en fam. Pepping, Henk 
van der Eem en Frieda van der Eem-Wulp, 
Thijs Bakker en Lien Bakker-Groot, Gre 
Brakenhof-Admiraal, John Luttikhuizen, 
Petrus van der Park en Maria van der 
Park-Oudhuis, Ilias iliopoulos en fam. 
Iliopoulos-Dekker, Klaas Meegdes, Niek 
Bakker en Lies Bakker-van der Steen, 
Rinus de Winter, Jan Kaandorp en 
overl.fam.Wulp-Kaandorp, Wim Limmen, 
Gerard en Kees Pirovano, Wim Levering 
en overl.fam. Levering-van der Wurff en 
kleinzoon Lars 
Dinsdag 3 november 10.00 uur in de 
Cameren: Jan Min 
Zaterdag 7 november 19.00 uur: Dick 
Boon, Walt Pepping en Truus Pepping-
Buur, Theo Seignette, Jan Valkering, IJs 
Dirkson, Jaap Metselaar en Joke 
Metselaar-Apeldoorn, Henk Bruins en Alie 
Bruins-Visser, Wim Bremmers en 
overl.familie 
Zondag 8 november 10.00 uur: Marijke 
Baltus-de Waard, Sam Beentjes en Aaf 
Beentjes-Vlaarkamp, Gre Beentjes-Fatels, 
Peter Beentjes, Antoon Duijkersloot, Jan 
Hageman en Nel Hageman-Winder, Cees 
Struijlaart, Rie Duijkersloot, Jo Koot-Groot, 
Huub Kramer, Gerard Liefting, Cees Mous, 
Kees Pepping, Pé Pepping, Piet Winder 
Jzn, Hans Zwart, overleden familie 
Admiraal-Commandeur, Theo Dirkson, 
Nico van Haaster 
Zaterdag 14 november 19.00 uur: Ada 
Beentjes, Cees Buter, Johan Kerssens, 
Cees Dekker, Tiny van Dijk-de Moel, Piet 
Weijers en Fien Weijers-Haaker, Tiny 
Wulp-Vergouw, Bank Wulp, Nico Wulp en 
Peter 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Zondag 15 november 10.00 uur: Lies Al, 
Jac. Boersen, Piet Buur, Wim van Diepen 
en Rie van Diepen-Henselmans, Siem van 
Veen, Lia Goeman-van Veen, Tiny 
Hageman-Mandjes, Afra Koot en 
overl.ouders, Jans Min, Herman Zomerdijk 
en Lia Zomerdijk-Admiraal, Jacobus van 
der Steen en Cornelia Catharina van der 
Steen-Mosch, Dirk de Winter, Piet Nijman 
en Nel Nijman-van de Peet, overleden 
leden van de Stille Omgang, Ouders 
Keijzer-Winder en kinderen, Nico van 
Haaster, Vok Groot en Tiny Groot-Hes 
Zaterdag 21 november 19.00 uur: Jaap 
Dirkson, Wim Bremmers en overl.familie 
Zondag 22 november 10.00 uur: Lies Al, 
Cock Groot en Riet Groot-Konijn, Rie 
Duijkersloot, Gre Min-Kaandorp, Gert Min 
en Truus Min-Valkering, Corrie Verver-
Valkering, Jos Zomerdijk, Aad Kaandorp, 
Nack Kaandorp, Dina Hageman-Regtop, 
Nico van Haaster, Overl.fam. Veldt-Baltus 
en uitdankbaarheid bij een 85-ste 
verjaardag 
Zaterdag 28 november 19.00 uur: Gerda 
Pepping-Bakkum, Piet Weijers en Fien 
Weijers-Haaker, Jaap Metselaar en Joke 
Metselaar-Apeldoorn, Henk Bruins en Alie 
Bruins-Visser 
Zondag 29 november 10.00 uur: Pieter 
Boon en Gré Boon-Tromp, Jan en Bea 
Boon, Henk Nijman en Clazien Nijman-
Van Diepen, Tiny van Dijk-de Moel, Dirk de 
Winter, Nico van Haaster, Thijs Bakker en 
Lien Bakker-Groot 
Zaterdag 5 december 19.00 uur: Dick 
Boon, Walt Pepping en Truus Pepping-
Buur, Theo Seignette, Jan Valkering, IJs 
Dirkson, Wim Bremmers en overl.familie 
Zondag 6 december 10.00 uur: Joop 
Admiraal en Jo Admiraal-de Jong en zoon 
Wim, Martinus Augustijn en Maria van 
Roode, Niek Baltus, Annie van der Steen, 
Jan Bos, Annie Dekker-Veldt, Jan Dekker 
en Tiny Dekker-Molenkamp, Siem Droog, 
Siem van Veen, Lia Goeman-van Veen, 
Jaap Groot en Doortje Groot-Hes en 
zoons Cor, Ton en Sjaak en schoonzoon 
Kees, Jan Hageman en Nel Hageman-
Winder, Tim Baltus, Wim Metzelaar en 
Jannie Metzelaar-v.d.Maat, Agaath Mooij,  
 
 
 
 

 
 
Susanna Nuijens-Kusch- Anthonius 
Nuijens overl.fam.Nuijens-Kusch,  
Ben de Ruijter en Aat de Ruijter-Pronk, 
Antoon van der Steen en Corrie van der 
Steen-Kaptein, Frans Wempe en Nel 
Wempe-van der Aar, Andre Winder en 
Trien Winder-Metselaar, Piet Winder Jzn, 
Cees Winter en Alie Winter-Lute, Riet 
Dekker-Hollenberg, Piet Kaandorp en Wil 
Kaandorp-Smit, Jan de Zeeuw en Riet de 
Zeeuw-Groot, Jos Zomerdijk, Sjaak 
Seignette, John Luttikhuizen, Rie 
Adrichem-van der Steen, Ouders Keijzer-
Winder en kinderen, Nico van Haaster, 
Joke Kuijper-Min, Siem Kuijper en Nel 
Kuijper-Wester en overleden familie, Jan 
Kaandorp en overl.fam.Wulp-Kaandorp 
Dinsdag 8 december 10.00 uur in de 
Cameren: Jan Min 
Zaterdag 12 december 19.00 uur: Ada 
Beentjes, Cees Buter, Johan Kerssens, 
Cees Dekker, Tiny van Dijk-de Moel 
Zondag 13 december 10.00 uur: Sam 
Beentjes en Aaf Beentjes-Vlaarkamp, Gre 
Beentjes-Fatels, Peter Beentjes, Antoon 
Duijkersloot, Rie Duijkersloot, Jo Koot-
Groot, Gerard Liefting, Jans Min, Kees 
Pepping, Pé Pepping, Hans Zwart, 
overleden familie Admiraal-Commandeur, 
Fam. Van Vlimmeren-Glorie, Theo 
Dirkson, Dirk de Winter, Nico van Haaster 
Zaterdag 19 december 19.00 uur: Jaap 
Dirkson, Piet Weijers en Fien Weijers-
Haaker, Jaap Metselaar en Joke 
Metselaar-Apeldoorn, Tiny Wulp-Vergouw, 
Bank Wulp, Nico Wulp en Peter 
Zondag 20 december 10.00 uur: Gerrit 
Bakkum en Lies Bakkum-Zuurbier en 
overleden kinderen, Jac. Boersen, Piet 
Buur, Wim van Diepen en Rie van Diepen-
Henselmans, Tiny Hageman-Mandjes, 
Afra Koot en overl.ouders, Gert Min en 
Truus Min-Valkering, Jacobus van der 
Steen en Cornelia Catharina van der 
Steen-Mosch, IJs Dirkson, Henk Bruins en 
Alie Bruins-Visser, overleden leden van de 
Stille Omgang, Nico van Haaster, uit 
dankbaarheid bij een 40 jarig Huwelijk, 
overleden ouders Welboren-Koot, Tom 
Adrichem 

 

 

 



Bereikbaarheid Pastor Johan Olling 
 

Pastorie Dusseldorperweg 74 1906 AL Limmen 

Voor het maken van een afspraak kunt u altijd de pastorie bellen. 
Het telefoon nummer van de pastorie is: 072-5051275 
Het e-mail adres: pastor@corneliuskerk-limmen.nl 

 
De parochie heeft een eigen website op internet adres:  
www.corneliuskerk-limmen.nl 
Op de website kunt u het blad “Rond de Limmer Toren” ook digitaal lezen. 

___________________________________________________________________ 

E-mail-adressen H. Corneliusparochie te Limmen 
 

Administratie  
administratie@corneliuskerk-limmen.nl 
 
Bestuur  
bestuur@corneliuskerk-limmen.nl 
 
Caritas 
caritas@corneliuskerk-limmen.nl 
 
Kerkhofzaken  
kerkhofzaken@corneliuskerk-limmen.nl 
 
Limmertoren  
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl 
 
Misintenties  
misintenties@corneliuskerk-limmen.nl 
 
Pastor  
pastor@corneliuskerk-limmen.nl 
 
Penningmeester  
penningmeester@corneliuskerk-limmen.nl 
 
Vastgoed  
vastgoed@corneliuskerk-limmen.nl 

___________________________________________________________________ 

Het Parochiecentrum 
is gevestigd in de pastorie 

 

Elke vrijdag middag van 14.00 uur tot 16.00 uur zijn er mensen aanwezig  
om u te informeren over alles wat u weten wilt. Ook de pastor is in de buurt. 
Het parochiecentrum is in die tijd telefonisch te bereiken: 072-5053793 
U kunt ook zonder dat u vragen heeft even langskomen, gewoon voor de 
gezelligheid. Koffie/thee staat voor u klaar!!! 

Welkom in de Parochie 
Bent u nieuw komen wonen in Limmen en wilt u nader kennismaken neemt 
u dan contact op met het parochiecentrum of met pastor Johan Olling. 

mailto:administratie@corneliuskerk-limmen.nl
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ADRESLIJST H.CORNELIUSPAROCHIE

Pastores

Pastor J.H.Olling Dusseldorperweg 74 1906 AL Limmen 0725051275

Pastor P.Bindels Westerweg 267 1852 AG Heiloo 0725330906

Pastor H.Hudepohl Kerklaan 37 1921 BK Akersloot       0251312228

Pastor N.Mantje Traviatastraat 24  1827 RK Alkmaar 0722200347

Parochiebestuur ad interim

Mgr.dr.Bart Putter, vicaris-generaal van het Bisdom voorzitter/administrator

Jan Mentink secretaris/penningmeester

Parochieraad van de Corneliusparochie

Pastor Johan Olling Dusseldorperweg 74 0725051275 pastor

Gerardine Vahl-Res Rinnegommerlaan 4 Egm.ad H. 0725070488 voorzitter

Piet Valkering Pagenlaan 3 0725052588 penningmeester

Marian Snel-Kossen Koningsdam 37 0725051859 secretaris

Nico Kaandorp Middenweg 33 0610146440 lid, bouw- en grondzaken

Henk Boon Vredeburglaan 35 0728888094 lid, pastoraal overleg

Theo Al Westerweg 14 0725051573 lid

Pastoraal Overleg van de Corneliusparochie

Agaath van Veen Dampegheestlaan 33 0725054184 liturgie

Rob Schijf t Kieftenland 11 0611262576 diaconie

vacature katechese

Joke Kuijs Westerweg 130 0725052371 gemeenschapsopbouw

vertegenwoordigers  van werkgroepen en verenigingen

Matthé Mooij Theebos 20 0725053054 avondwake

Kees Kroone Dampegheestlaan 23 0725051701 begrafenisvereniging

Tiny Baltus-Veldt Hogeweg 49 0725051483 dameskoor

Marieke van Zilt communiewerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl eerste Communie

Henk Boon Vredeburglaan 35 0728888094 gemengd koor

Mieke de Nijs v.Alkemadelaan 4 0725054351 gezinsvieringen

Lilian de Graaf de Wieken 19 0725052798 KVG

Ans Winder-Poel Dusseldorperweg 86 0725051947 MOV-HALE

Jos Henselmans Dusseldorperweg 51 0622001437 kerkhofcommissie

Joop Koppes Kerkweg 57 0725051717 kerk- en jeugdveiling/limmer toren

Mia Ploegaert Burg.Nieuwenh.str.77 0725054356 kinder-jeugdkoor/musical

Agaath v.Veen Dampegheestlaan 33 0630496661 misdien./acoliet./lektor

Joke Groot-van Beek Vijverlaan 4 0725052528 Marthaclub

Riet Bloedjes Koningsdam 29 0725052676 kostergroep

Tonia v.d. Steen Achterweg 29 0725052602 Werkgroep Caritas

Joke Kuijs Westerweg 130 0725052371 Parochieadministratie

Frans Peters Paulingstraat 2 1902 CX C'cum 0251656430 KBO gem.Castricum

Johan Liefting Hogeweg 147 0725051671 tuinploeg

Carla van Zelst Runxputteweg 18 Heiloo 0725053636 Vormselprojekt

Cees Smit Kenn.str.weg 2i Alkmaar 0652663545 Zonnebloem

Voor geldzaken t.n.v. Parochieraad Corneliusparochie Rabobank NL46RABO0336400756

Voor steun aan R.K. P.C.I. Limmen Regiobank NL32RBRB0900833025



 

DOET U OOK MEE? 

 

KERK- EN JEUGDVEILING 2020 

OP GEPASTE AFSTAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


