
 
VAN DE REDACTIE 

 
Beste lezers van ons parochieblad, dit is het tweede nr. van ons parochieblad, dat voor 
Allerzielen op de mat ligt. Dit jaar weer twee vieringen in ‘Heeren van Limmen’. Dan komt 
ook de kerk- en jeugdveiling eraan, u bent van harte welkom vrijdagavond 8 november om 
19.30 uur in ‘Heeren van Limmen’. Aan het begin van de advent de mogelijkheid deel te 
nemen aan de agapé, de vriendenmaaltijd. De viering in het weekend van de eerste advent 
is een regio viering, dit keer in Akersloot. Daarom geen viering op de zaterdagavond. 
Aandacht ook voor de adventsaktie. U wordt geïnformeerd door de parochieraad over de 
wederopbouw van ons kerkgebouw. De werkgroep Caritas laat van zich horen. De vaste 
rubrieken ontbreken niet, dus er is weer genoeg te lezen. Veel leesplezier. 
 

 
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 AW 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 26 november 2019 
 
Zij verschijnt omstreeks  
15 december 2019 

 
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/


 
 
 
 
 
 
 
NABESTAAN IS MOEILIJKER DAN DOODGAAN 
'Nabestaan is moeilijker dan doodgaan', hoorde ik een parochiaan zeggen 
toen ik haar een bezoek bracht. Wat is dat vaak waar! Sterven is vaak een 
kwestie van een aantal weken, maar rouwen van maanden, zo niet jaren. 
Doodgaan gebeurt op een gegeven moment. Het leven wijkt, hoe je het ook 
probeert vast te houden. Maar het leven terugvinden, weer plezier in je 
werk krijgen, je hartenkreten tegen anderen kunnen uiten, dat ben je kwijt 
en komt niet zomaar terug. Daar moet je voor vechten en in groeien. Je 
wordt als je rouwt om een huisgenoot gedwongen een bord minder op tafel 
te zetten; je kunt de overledene niet meer aanspreken en je moet alleen 
gaan winkelen of wat dan ook. Je moet het allemaal zelf verwerken.  
 

DE LEEGTE WORDT NIET AUTOMATISCH OPGEVULD 
De leegte wordt niet automatisch opgevuld. Je kunt pas 
langzamerhand ervaren dat de liefde over de grenzen van de 
dood heen reikt. Iedereen heeft de mond vol over 
'euthanasie'. Dat betekent letterlijk 'goed sterven'. Maar vaak 
is het nog moeilijker om 'goed voort te leven'. Bij een sterven 

sterft niet alleen de dode. De dode neemt afscheid, maar de nabestaanden 
doen dat ook. Het woord 'nabestaanden' is dan niet helemaal terecht: zij 
bestaan niet meer zoals ervoor, zij verliezen een deel van hun bestaan. Als 
je ouders overlijden, wordt je anders broer en zus van elkaar. De spil is 
weg en je bent nu meer op elkaar aangewezen. Als je buurvrouw overlijdt, 
kom je anders tegenover je buurman te staan, want je komt hem nu 
steeds alleen tegen. Het is goed mensen te helpen sterven, maar evengoed 
mensen te helpen nabestaan, dat wil zeggen te leven. Nabestaan is vaak 
moeilijker dan sterven. 

 
MET ALLERZIELEN GAAT HET VOORAL OM DE NABESTAANDEN 
Met Allerzielen gaat het vooral om de nabestaanden. Natuurlijk gedenken 
we de overledenen. Vooral de overledenen die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen. We noemen hun namen, delen een gedachtenisprentje uit, 
steken een kaarsje aan en hangen een kruisje op het herdenkingsbord. 
Maar als werkgroep avondwake doen we er alles aan om zo’n sfeer te 
creëren en liederen en teksten uit te kiezen die vooral de nabestaanden op 
weg helpt. We sturen een uitnodigingsbrief naar de familie van de 
overledenen; het kerkhof wordt sfeervol verlicht en er wordt aan een ieder 
de kans gegeven na de diensten in ‘Heeren van Limmen’ nog even na te 
blijven en koffie te drinken. Allerzielen is een dag waarin we als 
gemeenschap stil staan bij onze overledenen. Je hoeft de pijn niet alleen te 
dragen. We hebben elkaar nodig en ook de liefde en steun van ‘Hij die is 
groter dan ons hart’. Want nabestaan is moeilijker dan doodgaan.  
 
pastor Johan Olling   



 
NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD 
 
 
 
 
Het nieuwe seizoen is half september op een bijzondere wijze van start gegaan. 
Tijdens de startviering is het door Tebbe Tebbens nageschilderde werk over de 
legende van Cornelius onthult. Niet minder dan 638 uur heeft Tebbe aan dit werk 
gewerkt. En het resultaat was ernaar: prachtig, niet van het echte schilderij, dat 
tijdens de brand verloren is gegaan, te onderscheiden. Naast de onthulling werd ook 
het Corneliusfeest gevierd. Dit jaar met een bijzonder tintje. De heer Piet Diemeer, 
pioenkweker uit Heemskerk, vertelde ooit aan pastor Johan Olling het verhaal van de 
zaaddozen van de pioenroos, die zouden helpen tegen kinderziektes als stuipen, 
vallende ziekten en epilepsie. Voor deze viering had Piet ruim 30 kettingen geregen 
van de zaaddozen. Alle aanwezigen met de naam, of afgeleide van Cornelius 
ontvingen zo een ketting. 
 
‘Week tegen de Eenzaamheid’ 
De eerste week van oktober staat landelijk in het teken van de ‘Week tegen de 
eenzaamheid’. Eenzaamheid is niet nieuw, maar komt wel meer voor, zowel onder 
ouderen als onder jongeren. Ook de werkgroep Caritas van de parochie is hier sterk 
bij betrokken. Als initiatief werden er tijdens de viering van 29 september 
appelgebakjes uitgedeeld met het verzoek deze te brengen naar een buurvrouw die 
alleen is, een collega die ziek is of iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken. 
Deze appeltaartactie werd door de lokale bakkers ondersteund onder de leuze: 
‘Appeltaart smaakt nog beter als je het samen eet’.  
 
Schoolparochiervieringen 
Al een aantal jaren is het de traditie dat de onder-, midden- en bovenbouwgroepen 
van de basisschool de ‘Kerkuil’ op bezoek komen in de kerk, waar zij een rondleiding 
krijgen rond een bepaald thema (Allerzielen, kerststal, kruiswegstaties) door pastor 
Johan Olling. Ondanks het gemis van een kerkgebouw is deze traditie afgelopen jaar 
gewoon door gegaan of in ‘Heeren van Limmen’ of in de PKN-kerk. 
Dit jaar zijn hier de zogenaamde schoolparochievieringen aan toegevoegd. Deze 
vieringen worden ondersteund door een kinderkoor samengesteld uit de leerlingen 
van de school. De eerste viering heeft 4 oktober plaatsgevonden in het teken van het 
thema van de Kinderboekenweek ‘Reis mee’ en de schoenendoosactie.  
 
Allerzielenviering 
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 heel verbonden voelen. Om al diegenen die deze viering willen 
meevieren, en wij nog beperkt zijn in onze ruimte, hebben wij gemeend ook dit jaar 
twee vieringen te houden: een om 10.00 uur en een om 19.00 uur, beide in ‘Heeren 
van Limmen’. Na de viering is er gelegenheid om naar het met kaarsen en 
vuurkorven verlichte kerkhof te gaan om uw eigen dierbaren te bezoeken. Zij die een 
dierbare in het afgelopen jaar hebben verloren krijgen een persoonlijke uitnodiging. 



Kerk- en Jeugdveiling 
Inmiddels is men drukdoende met de voorbereidingen voor de jaarlijkse kerk- en 
jeugdveiling. U zult begrijpen dat naast het deel wat voor de jeugd bedoeld is, er dit 
jaar ook een deel van de opbrengst ten goede zal komen aan de wederopbouw van 
de kerk en dan met name het interieur. Wij rekenen dan ook op een zeer grote 
opkomst. Het belooft weer een gezellige avond te worden met mooie en bijzondere 
kavels. De catalogus wordt binnenkort huis-aan-huis bij u bezorgd. U bent van harte 
welkom op vrijdag 8 november vanaf 19.30 uur in ‘Heeren van Limmen. 
 
Feest van Sint Caecilia 
De laatste zondag van het kerkelijk jaar, dit jaar 24 november, vieren we het feest 
van Sint Caecilia, patrones van de muziek. De jubilarissen van de koren worden 
extra in het zonnetje gezet. Dit jaar zijn dat twee dames: Riek Holla van het gemengd 
koor en Lia Beentjes-Valkering van het liturgisch koor. 
Het belooft een bijzondere viering te worden waarvoor ik u van harte wil uitnodigen. 
 
Namens het parochiebestuur en pastor Johan Olling een vriendelijke groet 
Gerardine Vahl-Res 
 
 
 

 

 
IN VRIJHEID KIEZEN  
Nelson Mandela:  
 
Onze diepe angst is niet dat we onmachtig zouden zijn.  
Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht.  
Niet de duisternis, maar het LICHT in ons is wat we het meeste vrezen.  
We vragen onszelf af  
" Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend,  
begaafd of geweldig te achten?"  
Maar, waarom zou je dat niet zijn? Je bent een kind van God!  
Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden.  
Er wordt geen LICHT verspreid, als de mensen om je heen  
hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.  
We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen.  
We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is, te openbaren.  
Die glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig.  
En als we ons LICHT laten schijnen, schept dat voor de ander  
de mogelijkheid hetzelfde te doen.  
Als we van onze diepste angst bevrijd zijn,  
zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden.  
 

 
 
 



LITURGIE VOOR DE  
KOMENDE MAANDEN  (vieren) 
 
WEEKEND 2 en 3 november - ALLERZIELEN 
Zaterdag 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengd koor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
 19.00 uur Woord- en Communieviering met liturgisch koor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met samenzang en orgel 
  Voorganger: Pastor B.v Schie 
 

WEEKEND 9 en 10 november 
Zaterdag 19.00 uur Woord- en Communieviering met Jeugdkoor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met spontaan koor 
  Voorganger: Pastor H.Hudepohl 
 
WEEKEND 16 en 17 november – Diaconaal weekend 
  Zondag wereldwinkel aanwezig 
Zaterdag 19.00 uur Viering van orgel, zang, beeld en schrift met liturgisch koor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengd koor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
WEEKEND 23 en 24 november – Christus Koning en Caecillia 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met samenzang 
  Voorganger: Pastor K.Kint 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met Corneliuskoor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
WEEKEND 30 november en 1 december – eerste weekend van de advent 
Zaterdag  geen viering 
 
Zondag 10.00 uur Regio viering in de Jacobus Major kerk in Akersloot 
  met Aquariuskoor 
  Voorgangers: Pastor H.Helsloot, Pastor H.Hudepohl, 
 Pastor P. Bindels en Pastor J.Olling 
 
WEEKEND 7 en 8 december – tweede weekend van de advent 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met liturgisch koor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met spontaan koor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 



WEEKEND 14 en 15 december – derde weekend van de advent 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met samenzang 
  Voorganger: Pastor Ber Leurink 
 
Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met gemengd koor 
  Voorgangers: Pastor H.Helsloot en Pastor P.Bindels 
 
WEEKEND 21 en 22 december – vierde weekend van de advent 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve Boeteviering met liturgisch koor 
  Voorganger: Pastor K.Kint 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met spontaan koor 
  Voorganger: Pastor K.Kint 
 
REGIOVIERING EERSTE ADVENT IN DE JACOBUSKERK 
 
Evenals vorige jaren willen wij aan het begin van de Advent als parochies ‘Bron van 
Levend Water’ en ‘Cornelius’ bij elkaar komen op samen de eucharistie te vieren. Wij 
doen dat op zondag 1 december, de 1e zondag van de Advent, de voorbereidingstijd 
op Kerstmis. Dit keer zal de viering zijn in de Jacobus Major-kerk in Akersloot, 
aanvang 10.00 uur. Het koor Aquarius zal, samen met de aanwezigen, de zang in de 
viering verzorgen.  
 
Wij willen met deze gemeenschappelijke viering tot uitdrukking brengen dat wij, 
afkomstig uit zes verschillende dorpen, zijn samengegroeid naar twee parochies. En 
vooral willen wij, door in een vólle kerk samen te komen, elkaar bemoedigen en 
steunen in de soms donkere dagen van het gewone leven.  
 
Ieder van ons verlangt wel eens naar een wonder, een nieuwe morgen, een teken 
dat het anders kan. Met het ontsteken van de eerste kaars van de adventskrans 
gaan we samen op weg, door de duisternis heen naar het de nieuwe morgen van 
Kerstmis. Vier weken lang gaan we, al zoekend, een weg, om uit te komen bij het 
Teken dat God zich met ons verbindt: de geboorte van het Kind.  
 
Wij hopen dat wij velen van u mogen ontmoeten op zondag 1 december in de 
Jacobuskerk in Akersloot en dat het evenals voorgaande keren een werkelijk 
inspirerende viering mag worden. 

Pastor H. Helsloot 
 

 
Rooster gastvrouwen/-heren koffie 
 
  3 november  Gitta Duijn en Gerie Koot 
10 november  Gre en Jos Henselmans 
17 november  Margreet Admiraal en Willemien Hekkelman 
24 november  Gre Snel en Ria Valkering 
  8 december  Tineke Schijf en Jan Stad 
15 december  Yvonne Valkering en Ans Winder 
22 december  Gitta Duijn en Gerie Koot 
 



LITURGISCH ROOSTER Parochie Bron van Levend Water + Corneliusparochie 
 

 
 
 
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 02-11 
Allerzielen 

10.00 
Eucharistie 
H. 
Helsloot/Herenkoor 
19.00 
Eucharistie 
H. Helsloot 
D+H-koor 

 
 
 
 
19.00 
Gebedsdienst 
H. Hudepohl 
Herenkoor 

 
 
 
 
19.00 
Allerz. viering 
N. Mantje 
Hoeverture 

10.00 
W&C-viering 
J. Olling/Gem. Koor 
19.00 
W&C-viering 
J. Olling 
Lit. Koor 

Zondag 03-11 
31e zondag d.h.j. 

Eucharistie 
H. Helsloot 
Dameskoor 

W&C-viering 
H. Hudepohl 
Samenzang 

15.00 
Allerz.v.  Rinnegom 
N. Mantje 

W&C-viering 
W. van Schie 
Samenzang 

Zaterdag 09-11 
32e zondag d.h.j. 

   W&C-viering 
J. Olling/Jeugdkoor 

Zondag 10-11 
32e zondag d.h.j. 
Willibrordzondag 

Familieviering 
H. Helsloot 
WiKiKo/JoKo 

W&C-viering 
J. Olling 
Dameskoor 

Eucharistie 
N. Mantje 
Soli Deo Gloria 

W&C-viering 
H. Hudepohl 
Spont. Koor 

Zaterdag 16-11 
33e zondag d.h.j. 

  Eucharistie 
N. Mantje  
Hoeverture 

Orgelviering 
J. Olling 
Lit. Koor 

Zondag 17-11 
33e zondag d.h.j. 

Eucharistie 
H. Helsloot 
Vocaal Ensemble 

W&C-viering 
H. Hudepohl 
Herenkoor 

 W&C-viering 
J. Olling 
Gem. Koor 

Zaterdag 23-11 
Christus Koning 

   Med. viering 
K. Kint Samenzang 

Zondag 24-11 
Christus Koning 
St. Caecilia 

Eucharistie 
H. Helsloot 
D+H-koor 

Familieviering 
H. Hudepohl 
Kinderkoor 

Eucharistie 
N. Mantje 
Soli Deo Gloria 

W&C-viering 
J. Olling 
Corneliuskoor 

Zaterdag 30-11 
1e zondag Advent 

   geen viering 

Zondag 01-12 
1e zondag Advent 

Regioviering in de Jacobuskerk Akersloot 
H. Helsloot, P. Bindels, H. Hudepohl, J. Olling met Aquariuskoor 

Zaterdag 07-12 
2e zondag Advent 

  Eucharistie 
N. Mantje 
Hoeverture 

Med. viering 
J. Olling 
Lit. Koor 

Zondag 08-12 
2e zondag Advent 

W&C-viering 
H. Hudepohl 
De Brug 

Eucharistie 
H. Helsloot 
Dameskoor 

 W&C-viering 
J. Olling 
Spont. Koor 

Zaterdag 14-12 
3e zondag Advent 

   Med. viering 
B. 
Leurink/Samenzang 

Zondag 15-12 
3e zondag Advent 

W&C-viering 
parochianen 
D+H-koor 

W&C-viering 
parochianen 
Herenkoor 

W&C-viering 
parochianen 
Soli Deo Gloria 

Eucharistie 
H. Helsloot 
Gem. Koor 

Zaterdag 21-12 
4e zondag Advent 

  Eucharistie 
N. Mantje 
Hoeverture 

Boeteviering 
K. Kint 
Lit. Koor 

Zondag 22-12 
4e zondag Advent 

W&C-viering 
J. Olling 
Dameskoor 

W&C-viering 
H. Hudepohl 
Samenzang 

 W&C-viering 
K. Kint 
Spont. Koor 



ELKE DONDERDAGMIDDAG: 17.00 UUR 
VIERING VAN GEBED EN STILTE 
 
Elke donderdagmiddag is er de wekelijkse viering van ‘Gebed en Stilte’ 
in de Mariakapel. Vanaf 16.45 uur staan de kerkdeuren open. 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 
De volgende data zijn onder voorbehoud.  
Raadpleeg ook het liturgisch rooster in de actuele 'Rond de Limmer Toren'. 
De zaterdagavondvieringen zijn in principe in de Protestantse kerk.  
 

zat.   9 november  19.00 uur met jeugdkoor   
di.   24 december  19.00 uur kerstviering.  
zat.   4 april  19.00 uur Palmpasen met 1e Communicanten.  
zat. 11 april  19.00 uur paasviering 
zon 17 mei   10.00 uur Eerste Communieviering 
vrij.   5 juni   19.30 uur Vormselviering 
zon 21 juni   10.00 uur Dankzondag 
 

 



MEDITATIEVE VIERINGEN OP ZATERDAGAVONDEN 
OM 19.00 UUR IN DE PROTESTANTSE KERK 
 
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 Protestantse kerk om 19.00 uur  
 
23 november  
  7 december 
14 december 
21 december 
 
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 
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ALLERZIELEN 
 
HERDENKINGSDIENSTEN OP 2 NOVEMBER  
Op zaterdag 2 november om zowel 10.00 uur als 19.00 uur vieren we in 
‘Heeren van Limmen’ Allerzielen.  
 
De herdenkingsvieringen (’s morgens met gemengd koor en ’s avonds met 
liturgisch koor) zullen met troostende liederen inhoud krijgen. We willen in 
deze vieringen stil staan bij allen die ons in leven en sterven zijn voorgegaan. 
Voor degenen onder ons die kort of lang geleden afscheid moesten nemen 
van een dierbare is deze viering een bijzondere gelegenheid om de 
gestorvenen in het midden van de gemeenschap te gedenken.  
In het bijzonder worden de namen van de overledenen van het afgelopen 
jaar uitgesproken.  

 

KRUISJE EN ROOS 
Het kruisje met de naam van de overledene dat tijdens de uitvaartdienst in 
de Mariakapel van onze kerk is opgehangen, krijgt een bijzondere plaats 
in de Allerzielenviering. De familie heeft een speciale brief ontvangen en 
na de viering kan het kruisje mee naar huis worden genomen. Leden van 
de avondwakegroep zullen daarbij aanwezig zijn. De kruisjes van onze 
dierbaren die in de periode tussen 1 augustus en 2 november zijn 
overleden mogen nog een jaar in de Mariakapel blijven hangen. Ook krijgt 
de familie na de viering een roos mee. Deze mag op het kerkhof worden 
gelegd of mee naar huis worden genomen.  

 

KOFFIE EN THEE 
In de vieringen met momenten van rust, inkeer en bezinning willen we hen 
gedenken die ons in leven en sterven zijn voorgegaan.  
U wordt allen van harte uitgenodigd. Na de Allerzielenvieringen zal de 
pastor met de acolieten naar het kerkhof lopen om de toortsen bij het 
monument van het doodgeboren kind en het strooiveld te plaatsen.  
Ter afsluiting wordt u een kopje koffie of thee aangeboden en kunt u de 
leden van de avondwake-groep of de pastor nog spreken. 
 
De avondwakegroep en pastor Johan Olling  
 

GEDICHT: ALLERZIELEN 
 
Vandaag brand ik een extra kaarsje  
En gedenk jouw aardse leven 
Elke afdruk van jouw wezen 
Dat jij mij hebt meegegeven 
 
De liefde is nog steeds aanwezig  Jij bent bij mij in elke stap 
Waardoor ik weet heb van verdriet  Jij hoort bij mij waar ik ook ga 
Omdat het slaat in elke hartslag  Wanneer ik niet meer verder kan 
Maar ik je niet meer voel en zie  Weet ik dat je naast me staat 
 
Jouw lach, jouw stem    Ik krijg de kracht om het licht te vinden 
En jouw verschijning    Ik heb de moed voor elk moment 
Zijn verdwenen uit mijn dag    En ik hoef niet meer te twijfelen 
Maar ik ga voor een nieuwe toekomst  Omdat ik weet dat je bij me bent 
Waarvan ik weer genieten mag    uit: troostgeschenk.nl 



JEUGDKOOR GEEFT OP ZATERDAGAVOND 9 NOVEMBER  
INVULLING AAN HET THEMA: ‘IN VRIJHEID KIEZEN’ 
 
Het jeugdkoor is vanaf september al aan de slag met het uitwerken van 
het jaarthema: ‘In vrijheid kiezen’. Het koor zal er ook dit jaar op geheel 
eigen wijze inhoud aan geven. Er wordt uitgegaan van het verhaal van 
Mozes en het volk dat vastzit tussen de Rode Zee en het leger van de 
farao. Er zullen persoonlijke voorbeelden uitgewerkt worden over 
vastzitten en vrijheid. Met muziek, woorden en toneel proberen de 
jongeren hun levensvoorbeelden met ons te delen. 
 
Elke vrijdagavond komen de jongeren bij elkaar in de Protestantse kerk. 
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 9 november in 
de Protestantse kerk 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. 

 
 

 
VIERING VAN ORGEL, ZANG, BEELD EN SCHRIFT: ROND LIED  
‘KORENVELD’ OP ZATERDAG 16 NOVEMBER 
 
Vorig jaar zijn er in de Corneliuskerk drie vieringen van ‘orgel, zang, beeld 
en Schrift’ gehouden rond liederen van Ramses Shaffy, het jaar daar voor 
van Stef Bos en het jaar daar voor waren het liederen van Marco Borsato. 
Dit seizoen staat het liturgisch koor o.l.v. Peter Rijs stil bij liederen van het 
Nieuwliedfonds. Zaterdag 16 november zal dat het lied ‘Korenveld’ zijn. 
Het Liturgisch koor o.l.v. Peter Rijs heeft speciaal voor deze viering het 
lied ‘Korenveld’ ingestudeerd. Er zal een orgel-improvisatie gespeeld 
worden, passende liederen ten gehore worden gebracht door het koor en 
een schriftlezing uitgekozen worden. Ter ondersteuning zullen tijdens de 
viering ook bijpassende beelden met behulp van een beamer getoond 
worden.  
 
Zaterdag 16 november om 19.00 uur is de eerste viering van Orgel, Zang, 
Beeld en Schrift in de Protestantse kerk aan de Zuidkerkenlaan te 
Limmen. Pastor Johan Olling gaat voor en Peter Rijs bespeelt het orgel. 
 



CECILIA-FEEST OP ZONDAG 24 NOVEMBER  
 
Op zondag 24 november vieren we als Corneliusparochie het Ceciliafeest. 
Tijdens deze feestelijke viering in Heeren van Limmen zal het 
Corneliuskoor, bestaande uit het gemengd koor en het liturgisch koor, het 
feest met zang opluisteren. De jubilarissen van beide koren worden tijdens 
en na de viering in het zonnetje gezet. Het Corneliuskoor zet dus zijn 
beste muzikale beentje voor. We rekenen op uw aller komst om samen 
onze waardering te uiten voor deze jubilarissen. De viering in ‘Heeren van 
Limmen’ is om 10.00 uur.  
 
 

VRIENDSCHAPSMAAL = AGAPE 
VRIJDAG 29 NOVEMBER IN “ONS HUIS”  
 
Agapè is, net zoals het woord eucharistie, ook een Grieks woord en 
betekent liefde (gave) Het verwijst naar het liefdesmaal of vriendenmaaltijd 
van de eerste christenen, zoals beschreven in Handelingen van de 
Apostelen (2:46) 
 
Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het 
brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van 
eenvoud en vol vreugde.Het is met andere woorden een maaltijd die ze 
nuttigden tot versterking van de onderlinge band en ter herinnering aan 
het laatste avondmaal met Jezus. Aanvankelijk ligt de eucharistie ingebed 
in deze vriendenmaaltijd. In de tweede eeuw echter maakt de eucharistie 
zich los van de maaltijd. Het accent verschuift van de maaltijd naar de 
gebaren en woorden van Jezus: het breken van het brood en het heffen 
van de gezegende beker wijn. Maar ook de agapè blijft bestaan als een 
zelfstandig gebeuren met accent op solidariteit. De armen konden 
namelijk aanschuiven en delen in het voedsel dat door de meer 
welgestelden was ingebracht.  
 
Wij willen aan het begin van de Advent hiermee onze solidariteit, ook met 
elkaar, vorm geven. Het ‘oecumenisch platform Limmen’ nodigt u allen 
van harte uit om deel te nemen aan dit vriendschapsmaal op vrijdagavond 
29 november van 18.00 uur tot 19.00 uur. Bij deze maaltijd is iedereen 
welkom: rijk en arm, jong of wat ouder, katholiek of protestant of anders, 
zussen en broers.  
 
Wij stellen het op prijs als u zich vóór 27 november opgeeft, zodat wij de 
maaltijd goed kunnen voorbereiden. Als u actief deel wilt nemen door een 
lekkere (hartige) bijdrage te leveren, verzoeken we u om wat eerder met 
ons contact op te nemen.  
Dat kan schriftelijk, per e-mail: pastor@corneliuskerk-limmen.nl of 
margreetdenekamp@outlook.com of telefonisch bij Margreet Denekamp: 
5052871, of de pastorie: 5051275 
 
Graag tot ziens op vrijdagavond 29 november 2019 in ‘Ons Huis’ aan de 
Zuidkerkenlaan. Margreet Denekamp, Tiny Briefjes, Ditje van Genderen, 
Ds. Hanneke Ruitenbeek en Pastor Johan Olling 
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KERK EN SAMENLEVING  
VERAF EN DICHTBIJ (dienen) 
 

 
 
WERELDWINKEL 17 NOVEMBER TE GAST 
 
Op zondag 17 november is de wereldwinkel te gast  
tijdens de zondagviering in ‘Heeren van Limmen’. We hebben de 
wereldwinkel in Heiloo gevraagd twee keer per jaar te komen.  
Zo ook vlak voor de decembermaand waar Sinterklaas en Kerst gevierd 
worden. Door van de wereldwinkel te kopen, steunen wij direct de kleine 
coöperaties in de armste landen van de wereld.  
 

Werkgroep MOV Corneliusparochie 
 
 

 
OPBRENGST MIVA COLLECTE 
 
Op zondag 25 augustus is gecollecteerd voor de MIVA. 
De Missie Verkeersmiddelen Actie steunt projecten in ontwikkelingslanden. 
Dit jaar is er aandacht voor een betere toekomst voor meisjes in Kameroen. 
Er is €. 190,25 opgehaald. 
 
Iedereen hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Namens de MOV/HALE werkgroep. 
 

 
 
KOM ERBIJ   SAMEN ETEN  

 
In de Protestantse kerk aan de Zuidkerkenlaan van Limmen wordt weer 
een gezellige maaltijd georganiseerd op woensdag 27 november.  
De deur staat open vanaf 17.00 uur en om 17.30 uur begint de maaltijd.  
 
Graag opgave i.v.m. de voorbereiding en het aantal plaatsen  
Tel. 072-5052871 of per email margreetdenekamp@outlook.com  
 
Bij de uitgang staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage  
Schuif gezellig aan…Iedereen is van harte welkom! 
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ADVENTSACTIE 2019 
 
Wie moeder is geworden, weet dat je leven daarmee wezenlijk verandert. 
Opeens maak je deel uit van iets groters. In onze kinderen wordt 
geschiedenis zichtbaar, maar ook toekomst. Zo brengen ze hoop. Hoop 
dat ze een verschil ten goede zullen maken. Hoop op een betere toekomst 
voor iedereen. Hoop ook, dat zij het Licht van de wereld in zich zullen 
dragen, net als destijds die kleine baby in Bethlehem… 
 
Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de 
advent periode. Centraal in de Adventsactie-campagne staan moeders en 
kinderen. Slechte economische omstandigheden, oorlogen en 
klimaatverandering veroorzaken problemen die vooral vrouwen en 
kinderen treffen. Daarom steunt Adventsactie dit jaar vier projecten die 
zich richten op hulp aan deze kwetsbare groepen. Meer informatie: 
www.adventsactie.nl 
 
Als we een project adopteren doen we dat omdat we geloven in het nut 
ervan, overtuigd zijn dat het geld goed besteed is en vooral dat het project 
herkend en erkend wordt door de mensen in het Zuiden. Lokaal draagvlak 
is voor ons essentieel. We werken via het katholieke (caritas)netwerk, 
zodat we ook op plaatsen kunnen helpen waar anderen niet kunnen 
komen. 
 
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 
NL89INGB0653100000 ten name van Adventsactie, Den Haag. 
 
Werkgroep MOV/HALE  
 
 
 

 
UITSLAG ZONNEBLOEMLOTERIJ 2019 
 
Er zijn 7 prijsjes gevallen op de volgende eindcijfers 
 
1 keer € 50,-  op eindcijfer 5306 
2 keer € 15,-  op eindcijfer   925 
2 keer € 15,-   op eindcijfer   705 
2 keer € 15,-  op eindcijfer   153 
 
De Zonnebloem dankt iedereen hartelijk voor het kopen van loten. 
Bep Jak, tel. 5053107 



 
ACTIVITEITEN WERKGROEP CARITAS CORNELIUS 

Diaconaal weekend 16 en 17 november 
 

Meer dan 1000 inwoners van de gemeente Castricum leven in armoede, stond 
geschreven in het Nieuwsblad van Castricum van 11 september jl. Onvoorstelbaar 
toch in deze tijd? In hetzelfde weekblad stond een week eerder een artikel over 
eenzaamheid. Een onderwerp, waar zowel plaatselijk als landelijk heel terecht veel 
aandacht aan wordt besteed. Wist u dat 8% van de mensen in onze gemeente zich 
“sterk” eenzaam voelt en 37% zich “wel eens” eenzaam voelt? 
 
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 kerstpakkettenactie en - 
samen met de Protestante kerk en de Zonnebloem - met de week van de 
eenzaamheid van 1 – 8 oktober. Weet u nog de actie met de appeltaart? 
 
Caritas overigens betekent liefdadigheid, het plegen van een daad van liefde en 
barmhartigheid. Onder diaconie verstaan we alle manieren waarop mensen zich 
solidair betonen met mensen in nood of werken aan het oplossen van 
maatschappelijke noden. 
 
Naast bovengenoemde activiteiten als de bekende kerstpakkettenactie en de 
voedselbank 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 kent het thema van de Corneliusparochie dit jaar? Dat luidt “kiezen in vrijheid”.  
U kunt zich vast wel voorstellen dat de vele mensen, alleenstaande ouders, 
alleenstaanden, jongeren én ouderen, die het niet zo breed hebben, niet gekozen 
hebben voor de situatie, waarin zij zich nu bevinden. 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 
 
U kunt ons bereiken op de volgende telefoonnummers: 
Dhr. Rob Schijf 072-5053135    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 bankrekeningnr. is NL32 RBRB 0900 8330 25 t.n.v. RK H CORNELIUS INZ PCI. 
Tijdens het weekend van 16 en 17 november is het Diaconaal weekend en zal de 
collecte bestemd zijn voor de Caritas. De werkgroep zelf zal een korte toelichting 
geven over hun werk. 
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank. 
 
De werkgroep Caritas van de Corneliusparochie Limmen 



GELOOFSVERDIEPING (leren) 
 
ALVAST AANMELDEN VOOR EERSTE COMMUNIE 2020  
 
Zit uw kind in groep 4 en wilt u uw kind dit jaar mee laten doen met de 
Eerste Communievoorbereiding binnen de Corneliusparochie en het Eerste 
Communiefeest op zondag 17 mei 2020, stuur ons dan alvast uw e-
mailadres. Wij kunnen u dan begin 2020 d.m.v. een e-mail een herinnering 
en uitnodiging sturen voor de inhoudelijke informatieavond die op dinsdag 
17 maart 2020 gehouden wordt. We beginnen daarna meteen met het 
project waarbij we naast de speurtocht op zondag 22 maart en de 
presentatieviering op zaterdagavond 4 april drie bijeenkomsten organiseren 
van kind met ouder(s).  
Stuur je aanmelding naar communiewerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl 
 

ALVAST AANMELDEN VOOR INFORMATIEAVOND VORMSEL 2020 
 
Zit uw kind in het eerste of tweede jaar van de brugklas op het 
voortgezet onderwijs en wilt u en uw kind meedoen aan het 
Vormselproject en het Vormsel ontvangen op vrijdagavond 5 
juni 2020, stuur ons dan alvast uw e-mailadres. Wij kunnen u 
dan begin januari d.m.v. een e-mail een herinnering en 
uitnodiging sturen voor de informatieavond begin 2020. 
Na deze informatieavond over het regio- en parochieproject 
kunt u zich als ouder en jongere aanmelden. 
Stuur je aanmelding naar Vormselwerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl  
 

SNUFFELEN IN DE BIJBEL 
 
LAAGDREMPELINGE BIJEENKOMSTEN 
Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten waarbij Bijbelkennis niet nodig is 
om aan deze ochtenden mee te kunnen doen. We zijn in september weer 
helemaal begonnen met het lezen uit het eerste boek in de Bijbel: 
Genesis. Dit is je kans om in te stappen en deze oer-geloofsverhalen 
eigen te maken. Al lezend, vragend en pratend over stukjes uit Genesis 
komen we er achter dat die verhalen gaan over ons. De koffie staat klaar. 
Doe mee en schuif aan. De vier woensdagochtenden in de pastorie zijn 
gepland op: 6 november, 13 november, 20 november en 27 november  
De bijeenkomsten zijn van 9.30 uur tot 11.00 uur. 
 

DE BIJBEL-SNUFFELGROEP OP DONDERDAG-AVOND  
 
Eén keer in de maand kunt u mee doen met het ‘snuffelen in de Bijbel’ met 
de Mozesgroep. De bijeenkomsten zijn op donderdagavonden en er wordt 
gelezen uit de boeken Koningen en Kronieken. 
De volgende bijeenkomsten zijn op donderdag 14 november en  
19 december in de pastorie van de Corneliuskerk te Limmen.  
Mocht u belangstelling hebben, kom dan langs of neem contact op. 
 
pastor Johan Olling  
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DOE MEE MET DE GESPREKSGROEP: 'WAT GELOOF IK'  
 
In 2020 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 jongvolwassenen gedoopt en/of 
gevormd te worden tijdens het Paasfeest in april 2020 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 

 
 
JONGERENREIS NAAR ROME 26 april t/m 2 mei 2020  
 
Programma bedevaart: Zondag 26 april vertrek per vliegtuig. Deze 
bedevaart is een reis naar Rome, naar de graven van de apostelen Petrus 
en Paulus. Tijdens de bedevaart wordt elke dag de eucharistie gevierd op 
een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste 
Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook 
de audiëntie met de paus op het St Pietersplein.  
De deelnemers logeren in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het 
centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas. Verreweg 
het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar vervoer worden 
gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen is daarom een 
vereiste, mede vanwege het 'stevige' programma en de vele indrukken die 
opgedaan worden.  
Op zaterdag 2 mei reizen de deelnemers per vliegtuig terug naar 
Nederland. 
 
Organisatie: Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim  
Contactgegevens: Huis voor de Pelgrim, e-mail: 
info@huisvoordepelgrim.nl.  
tel. 043- 3215715. 
Max. aantal deelnemers: 100 jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar  
Prijs: € 450, - (naar schatting)  
 
Omdat er uit Limmen enkele jongeren belangstelling hebben, mag je ook 
contact opnemen met  
pastor Johan Olling: pastor@corneliuskerk-limmen.nl  
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ROND DE WATERPUT SEIZOEN 2019-2020 
Het seizoen van ‘rond de waterput’ is van start gegaan.  
Het programmaboekje kunt u afhalen in de kerken van onze regio. 
Aanmelden kan, zoals altijd, via het aanmeldformulier in het boekje en per 
mail willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl of telefoon 072 5330906. 
 

Enkele programmaonderdelen die binnenkort plaatsvinden: 

 Pastor Bill van Schie nodigt u van harte uit om deel te nemen aan een 
leesgroep. Hij heeft dit maal het boekje ‘Het spirituele leven’ van Evelyn Underhill 
gekozen. In nuchtere, bijna alledaagse taal neemt zij de lezer mee in een spiritueel 
landschap, dat weidser is dan ons eigen, individuele innerlijk leven. Vier 
maandagavonden in november te beginnen op 4 november, bent u om 20.00 uur van 
harte welkom in de Ontmoetingsruimte in het Willibrordushuis. Het boekje is eind mei 
in een nieuwe vertaling verschenen en kost € 15,99. Bijdrage per avond 3 euro. 

 In de Ter Coulsterkerk aan de Holleweg stelt de heer Gerben van der Meulen 
op donderdagavond 28 november de vraag: “Zijn er verbanden tussen religie en de 
vakbeweging?” Het kan een interessante avond worden als u ook meedoet aan het 
gesprek waarbij er altijd meer dan één waarheid op tafel zal worden gelegd. De 
aanvang is 20.00 uur. Bijdrage voor deze avond is 3 euro. 

 Onder de titel ‘Bach’s Engelen’ zal Dr. Jan Bruin een aantal composities van 
Bach toelichten, waarin engelen nadrukkelijk genoemd worden en een muzikale en  
theologische toelichting geven. We kunnen denken aan het Weihnachtsoratorium, 
maar ook aan zijn muziek voor het Michaelsfeest (26 september) en cantates waarin 
beschermengelen een rol spelen. Ontmoetingsruimte van het Willibrordushuis, op 
maandagavond 9 december, aanvang 20.00 uur. Bijdrage voor deze avond is 3 euro. 

 Eveline Masetti vertelt op zondagmiddag 15 december in de Willibrorduskerk 
een bijzonder kerstverhaal, dat gebaseerd is op ‘A Christmas Carol’ van Dickens.  
Het verhaal getiteld ‘VanhiertotHuffoort’ gaat over een keiharde zakenvrouw die 
helemaal verandert als zij met haar hart leert luisteren. Het verhaal zal muzikaal 
ondersteund worden door Irene vd Heuvel. De aanvang is 15.00 uur. Na afloop 
collecte bij de uitgang. 



 

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 

 
 
 
PIOENROZEN EN HET CORNELIUSFEEST 
 
FOLKLORE 
Mijn schoonvader was een gelovig man en kweekte ooit pioenrozen. 
Hij had mij echter nooit verteld over de betekenis van pioenrozen en 
de Corneliusziekte. Tijdens de viering rond het Corneliusfeest 
kregen de kerkgangers die uitleg tijdens de openingsviering van het 
nieuwe seizoen haarfijn uitgelegd. Pioenrozenkweker Piet Diemeer 
uit Heemskerk had mij jaren geleden al eens benaderd om tijdens 
het Corneliusfeest op 16 september pioenrozenblaadjes, als een 
soort Pinkstervlammetjes, vanuit de nok van de kerk naar beneden 
te laten dwarrelen. Piet vertelde me dat het een oude traditie is om 
zo de zegen van Cornelius neer te laten dalen over de parochianen 
om hen zo te beschermen tegen epilepsie. Ik heb hem dan ook 
beloofd dat we deze folklore tijdens een volgend Corneliusfeest ten 
uitvoer zullen brengen. Dat laten we dan plaats vinden in onze eigen 
gerestaureerde Corneliuskerk. Voor het Corneliusfeest van dit jaar 
kwamen we op een ander plannetje.  
 
DE CORNELIUSZIEKTE 
Vroeger kregen kinderen, om hen te beschermen tegen de stuipen 
of ‘vallende ziekte’, Corneliuskralen omgehangen. Deze ketting van 
Corneliuskralen was gemaakt van de zaaddozen van de pioenroos. 
Stuipen werd ook wel de Corneliusziekte genoemd. Het dragen van 
Corneliuskralen was zelfs in de twintigste eeuw nog volop in 
gebruik. Ook kregen baby’s in de wieg deze pioensnoeren 
omgehangen. Piet Diemeer bood aan om voor ons Corneliusfeest 
dertig kettingen te rijgen. Dit was voor hem een behoorlijke 
penitentie, want het is een hele klus al die zaaddozen van de 
pioenroos te doorboren. Aan het eind van de goedbezochte 
feestelijke openingsviering werden dus ook nog de dertig 
Corneliuskettingen uitgedeeld. Wat hadden we namelijk bedacht? 
Alle kerkgangers wiens voornaam afgeleid was van ‘Cornelius’ 
kregen een ketting omgehangen. Het was verrassend te zien met 
hoeveel enthousiasme de Nellen, Corren, Keesen en Co’s naar 
voren kwamen om een Corneliusketting omgehangen te krijgen. We 
hadden er maar net genoeg. De naam van onze patroonheilige leeft 
duidelijk voort in Limmen. 
 
pastor Johan Olling 



 
 
 
 
 
TWEE JULIAANTJES 
 
ELIZA EN ALEIDA 
De een heet Eliza en de ander Aleida. De één is 96 jaar en is een 
Limmense en de ander wordt zaterdag 16 november 100 jaar. Ze 
wonen in ons verzorgingshuis ‘De Cameren’ te Limmen, naast elkaar. 
In twee keurige appartementen. Elke week zitten ze heel trouw naast 
elkaar in de goedbezochte dinsdagmorgenviering in de tot-kerk-
omgebouwde multifunctionele ‘Vita Nova-zaal’ op de eerste 
verdieping. Ze hebben ook hun eigen kapel op de derde verdieping. 
Zo’n twaalftal zusters kwamen in 2005 op de ‘bovenleunwoningen’ van 
‘De Cameren’ te wonen. Het Julianaklooster aan de Hoogeweg werd 
verlaten en is nu de priesteropleiding van het bisdom. Eliza en Aleida 
zijn de laatste twee Juliaantjes die nog in het verzorgingshuis wonen. 
 
DE JULIAANTJES ZETTEN ZICH IN VOOR DE MISSIE IN EIGEN LAND 
 
Eliza en Aleida kunnen vol enthousiasme vertellen over hun leven 
bij de Juliaantjes, een congregatie die meer dan honderd jaar 
bestaat en die als opdracht had om gezinnen in nood te helpen. ‘Ja 
zeggen als God vraagt Hem te helpen de wereld te voltooien in 
jezelf en in de medemens’, staat er op een promotiefoto uit de 
zestiger jaren. Zuster Eliza houdt op deze kaart een pasgeboren 
kind in haar armen. Het is een ontroerend beeld, zeker als je weet 
dat ze vijf jaar moest wachten om bij de zusters te mogen intreden. 
Haar ouders wilden er niet van weten, haar eigen zus had het niet 
volgehouden in het klooster en haar verkering wilde een gezin met 
haar. Maar zij voelde en hoorde een diepere stem. Ze heeft toen 
haar vriend gevraagd om samen te bidden en te vragen aan God 
welke weg ze moest afleggen. Ze kreeg snel antwoord. Ze wist toen 
dat ze haar leven wilde geven aan God en aan kleine kinderen die 
haar hulp nodig hadden. “Vader en moeder, u wist toch wel dat ik 
graag naar het klooster wil”, legde ze haar ouders uit. En ze vertrok 
om gelukkig te worden. Zoals Aleida dat ook heeft gedaan. “Geef 
mij de bezem en de dweil”, was haar devies. Ze wilde net als haar 
broer naar de missie, maar koos uiteindelijk voor de missie in eigen 
land. Om de gezinnen in nood te helpen. En ze werd gelukkig, net 
als zuster Eliza. Omdat ze bereid waren zichzelf weg te geven aan 
de ander. Gelukkig worden door anderen gelukkig te maken. Zuster 
Eliza en Aleida wijzen ons de weg.  
 
pastor Johan Olling 

 
 
 



NIEUWS ROND DE KERK 
(kerkopbouw) 
 
 
 
KERK EN JEUGDVEILING  
OP VRIJDAG 8 NOVEMBER OM 19.30 UUR 
 
Op vrijdagavond 8 november is er weer de jaarlijkse kerk- en jeugdveiling. 
Het wordt weer een goede en gezellige avond. U komt toch ook! Er zijn 
weer heel wat spullen opgehaald door de verschillende wijklopers en er 
zijn weer interessante kavels.  
 
De baten zullen worden aangewend voor de her inwijding en herinrichting 
van onze kerk en, zoals al jaren gebruikelijk, ook voor onze 
jeugdverenigingen. De stichting SKJL ( Stichting Katholieke Jeugd 
Limmen) verdeelt de gelden onder onze jeugdclubs. 
 
Dus tot ziens op vrijdagavond 8 november in ‘Heeren van Limmen`. 
 

 
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 

 
 
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  

http://www.corneliuskerk-limmen.nl/
mailto: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 van 10.00 uur in ‘Heeren van Limmen’ nog even na 
te blijven voor een kop koffie of thee. Een uitstekende gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten. Gastvrouwen/-heren zijn bereid om de koffie en thee 
te verzorgen. 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 lectoren en lectrices. Als het iets voor je is om eens in 
de 6 weken 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.  

 
 
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 2019 - VRIJE TOEGANG 
Alle vieringen zullen de komende kerstdagen in ‘Heeren van Limmen’ 
worden gehouden. Dat is het afgelopen jaar onze thuishaven geworden. 
De ervaring vorig jaar heeft ons geleerd dat we geen kaarten hoeven te 
verstrekken en dat er voor iedereen tijdens de vieringen een zitplaats zal 
zijn.   Liturgisch Beraad Corneliusparochie 

 



PASTOR HENK HUDEPOHL 25 JAAR PASTORAAL WERKER 
 
Op zondag 1 december 2019 is het precies 25 jaar geleden, dat pastor 
Henk Hudepohl zijn zending als pastoraal werker in het bisdom 
Haarlem-Amsterdam ontving. Hij startte zijn carrière destijds in De 
Kwakel en daarna werd hij aangesteld tot pastoraal werker in de Don 
Bosco kerk in Alkmaar. In september 2008 werd hij benoemd in de 
toen nog zelfstandige parochie van de H. Jacobus Major te Akersloot.  
Tijdens en na afloop van de regioviering op zondag 1 december in de 
Jacobuskerk ter gelegenheid van de eerste zondag van de Advent, wil 
pastor Hudepohl dit heuglijke feit graag samen met alle parochianen van 
Bron van Levend Water en Cornelius gedenken en vieren. Na afloop van 
de viering in de Jacobuskerk zal er gelegenheid zijn om pastor Hudepohl 
te feliciteren en natuurlijk is er iets lekkers bij de koffie en thee. 
 
Als collega-pastores willen wij pastor Henk Hudepohl van harte feliciteren 
met dit jubileum. Wij wensen hem toe dat de laatste periode van zijn 
pastoraat in alle opzichten een goede periode mag zijn. 

 
Mede namens het bestuur en pastoraal team  

van de parochies Bron van Levend Water en Cornelius, 
Herman Helsloot 

 
WAAR TWEE DEUREN SLUITEN GAAT ÉÉN ANDERE DEUR OPEN 
 
 Afscheid van de Adelbertuskerk, afscheid van de kerk van Onze Lieve Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen. Ruim een jaar is er naar toe geleefd en gewerkt. 
Voorbereidingen zijn getroffen, plannen gemaakt. Heel dubbel ook, voor allen die er 
aan werkten. Met hart en ziel is er alles aan gedaan om het een waardig afscheid te 
laten zijn. Ik wil hier graag allen die zich hier voor hebben ingezet bedanken uit de 
grond van mijn hart. Jullie betrokkenheid en positieve inzet heeft mij diep geraakt. 
  En toen was daar de derde zondag, de zondag waarop we een nieuw begin 
mochten maken. Het zal velen zwaar gevallen zijn om zich ook daarvoor op te laden. 
Toch waren er weer mensen die meehielpen om ‘hun’ kerkschatten over te brengen 
naar de H. Margaretha Maria Alacoque. Het beeld van Adelbert, oorspronkelijk uit de 
Rinnegommer kerk, de reliekschrijn van Adelbert en de gong kwamen onder anderen 
over vanuit Egmond Binnen. Vanuit Egmond aan Zee werden de Godslamp, 
Paaskandelaar, lessenaar, sedilia, credens 
het wierookstel overgebracht. En de voorste kerkbanken werden vervangen door  
stoelen uit de Corneliuskerk. De Bloemengroep maakte werkelijk prachtige stukken. 
Eén bloemstuk verbeeldde de vlag van Egmond die alle drie kernen verbindt. 
 Graag hadden we bij aanvang van deze viering enkele liturgische voorwerpen 
uit Egmond Binnen en Egmond aan Zee in processie naar voren willen dragen. Maar 
ze waren te zwaar of te groot en ze werden daarom al van tevoren opgesteld. 
De beide lectoren Kees Kager en Fia Drost stonden echter niet met lege handen. Zij 
vertegenwoordigden de parochianen uit de twee gesloten kerken en namen hun 
geschiedenis, hun verdriet, maar ook hun geloof, hoop en liefde mee voor de 
toekomst van deze nieuwe gemeenschap. Moge dit de basis vormen van een 
groeiende verbondenheid en een gezegende toekomst in de kerk van de H. 
Margaretha Maria Alacoque.  

Pastor Herman Helsloot  



Tien vragen aan Riet Bloedjes 
 
Kort voorstellen 
ik ben Riet Bloedjes getrouwd met Wim en we wonen vanaf 1973 hier, 
we hebben 2 kinderen en 6 kleinkinderen. In het weekend ben ik koster probeer de 
diensten goed te laten verlopen, doe hand- en spandiensten.  
Met veel plezier zing ik in het Liturgisch koor 
 
Waar ben je geboren en getogen?  
Ik ben geboren in Akersloot, ik kom uit een groot gezin waarvan ik een na de oudste 
ben. Ik heb 6 broers en 4 zussen het was er gezellig en ook voor elkaar zorgen. 
Als je hobby je werk was, welk beroep zou je dan nu hebben?  
Ik heb teveel hobby’s om daaruit te kiezen, wat ik doe dat is met veel plezier. 
Wie zou je graag ontmoeten? 
U2 
Wat is je mooiste jeugdherinnering? 

Dat we een dagje naar strand gingen en met de grootste taxi die er was, mijn vader 
op de fiets want die moest op tijd naar huis om de koeien te melken. 
Wat vind je de mooiste plek in de parochie? 
Het Stet met het steigertje, bankje en de bomen langs het water 
Waarvoor kunnen ze je wakker maken? 
Een broodje oude kaas. 
Wat is het beste advies dat je ooit kreeg? 
Dat je nooit te oud ben om te leren 
Wat weten de meeste parochianen niet van jou? 
Dat ik ook oma ben die oppast 
Wat zou je veranderen als je pastor was? 
De pastores doen het goed ook op de verschillende locaties 
Persoonlijke vraag van Nico de Groot:  
Waar haal je de tijd vandaan die je aan de parochie besteed? 

Ten slotte van huis uit ben ik gewend om iets te doen voor de kerk, schouders 
eronder en daarbij wordt ik als koster door veel vrijwilligers geholpen. 
Ik werd vrijwilliger van het jaar en voelde me zo gedragen door de gemeenschap zo 
bijzonder waar ik dankbaar aan terug denk. 
 
Ik nomineer Lianne Pirovano voor de volgende 10 vragen. Zij zingt in ons koor en 
mijn vraag aan haar, vertel eens over je oom waar je ook voor zingt. 
 

MARTHA CLUB 

 
De dames van de Martha Club worden op onderstaande data uitgenodigd 
om hun onmisbare vrijwillige werk te doen. Omdat wij ook gebruik maken 
van de Protestantse kerk zijn de werkzaamheden ook daar ingedeeld. 

 
 
Dinsdagmiddag    5 november  groep 1 Protestantse kerk 
Vrijdagmiddag  22 november  groep 2 Corneliuskerk  
Donderdagmiddag   5 december  groep 3 Protestantse ker 
 
Dinsdagmiddag  17 december  groep 1 Corneliuskerk  
Vrijdagmiddag    3 januari  groep 2  Protestantse kerk 

 
De dames worden namens ons allen alvast weer van harte bedankt.  



 
 

 
R.K. Parochie H. Cornelius 

  
MEDEDELINGEN VAN DE PAROCHIERAAD 

 VAN DE H. CORNELIUSPAROCHIE 
 
 

11 oktober 2019 

Beste Parochianen, 
 
Hierbij willen wij u informeren over de stand van zaken met betrekking tot 
de wederopbouw van ons kerkgebouw. 
 
Kerkgebouw 
Buitenkant 
De werkzaamheden aan de buitenkant van het kerkgebouw zijn voltooid, 
de steigers zijn gedemonteerd en de goten nagezien en gerepareerd. 
 
Binnenkant 

 De laatste hand wordt gelegd aan het stucwerk en schilderwerk in het 
transept, aansluitend zal het glas in lood worden geplaatst.  

 Er wordt gewacht op de goedkeuring door het Bisdom van de 
machtigingsaanvraag voor de herinrichting van de Corneliuskerk, 
hierdoor stagneren de werkzaamheden aan de vloer en de installaties 
in het kerkgebouw.  

 De doopkapel wordt onderhanden genomen, de muren worden 
opnieuw gestuukt en geschilderd.  

 Boven het gewelf wordt een branddetectie installatie aangelegd.  
 

Interieur en inventaris 

 Tijdens de viering op startzondag is het schilderij met de legende van 
de H.Cornelius door Tebbe Tebbens onthuld. 

 Het Bisdom heeft de plannen van de interieurcommissie voor een deel 
afgewezen, de plannen zijn bijgesteld en aanvullende gegevens voor 
de machtigingsaanvraag zijn verzonden naar het Bisdom.  

 
Tot zover de stand van zaken op dit moment, wij zullen u op de hoogte 
blijven houden. 
 
Parochieraad 
 



 
 
DE ORGELS VAN DE CORNELIUSKERK IN LIMMEN 
 
 
 
Na de vreselijke brand van 3 mei 2018 wordt de kerk voortvarend opgebouwd. 
 
De kerk had de beschikking over 2 orgels t.w. een Pelsorgel 1921 (koorzolder) 
met veel pijpwerk van het Ypma-orgel uit 1882 en een Fonteijn en Gaal 
unitorgel als koororgel (beneden). Het Pels-orgel is redelijk uit de brand 
gekomen, het pijpwerk is, na een lange droogperiode, in redelijke staat 
gebleken behalve veel rook- en waterschade. Speeltafel, membranen, 
windladen en de mechanische onderdelen hebben veel te lijden gehad van de 
brand. Dit orgel komt vooralsnog niet meer terug in kerk. 
 
Het koororgel is totaal verwoest, daar is niets meer van over. Het positieve van 
deze ontwikkeling is dat we na lang zoeken beslag hebben weten te leggen op 
het Ypma-orgel van de O.L.V. van Altijddurende bijstand te Valkenburg 
(Limburg). Dit instrument komt te staan in het linker-transept van de kerk 
bezijden het priesterkoor. 
 
Dit instrument heeft een z.g. romantische klankkleur met als dispositie: 
-Manuaal 1: Bourdon 16’, Prestant 8’, Holpijp 8’, Salicionaal 8’, Quint 2 2/3’, 
Doublette  2’ , Trompet 8’. 
-Manuaal II, (in crescendokast} Bourdon 8’, Gamba 8’, Fluit harm 8’, Celeste 8’, 
Violine 4’, Piccolo 2’, Basson-Hobo 8’. Pedaal Subbas 16’.  
 
De plaatsing en de herstelwerkzaamheden intonatie en stemming van het 
Ypma-orgel worden verricht door de Fa. Adema – Kerkorgelbouw te Hillegom 
met als adviseur Dr. A.A.M.J. (Ton) van Eck van de KKOR. 
 
Als alles spoedig verloopt, zal de Corneliuskerk rond Pasen 2020 weer her-
ingewijd worden door de Bisschop en kunnen we genieten van de klanken van 
het orgel uit Valkenburg.  
 
Peter Rijs, dirigent-organist Corneliuskerk Limmen. 
 



 

FAMILIEBERICHTEN 
 

 

Door het Heilig Doopsel zijn in onze gemeenschap opgenomen 
 
 
Op 13 oktober 2019 
NOA  dochter van Nico van der Steen en Sandra Veldt 
  zusje van Anna, Nick en Daan 
   
 
 
 
. 
 
 

PASTORJUBILEUM 
 
Op zondag 1 december viert Henk Hudepohl zijn 25 jarig pastorjubileum.  
U bent allen welkom dat mee te vieren tijdens en na de regioviering op 
1 december om 10.00 uur in de kerk van ‘Jacobus de Meedere’ in 
Akersloot.  
 

 
 

JUBILEUM 
 
Op zaterdag 16 november tijdens de zaterdagavondviering van Orgel, 
Zang, Beeld en Schrift’ om 19.00 uur in de protestantse kerk te 
Limmen van de Zuidkerkenlaan vieren Peter Nijman en Ria Veldt hun 
40 jarig huwelijksjubileum 
 
 
Op zondag 8 december tijdens de zondagmorgenviering van  
10.00 uur in ‘Heeren van Limmen’ vieren Siem Schilder en Wil van Faase 
hun 50 jarig huwelijksjubileum 



 

 
Joke Metselaar – Apeldoorn    Jaap Metselaar 
 
Overleden 22 maart 2019      Overleden 8 juli 2019 
op leeftijd van 66 jaar op de leeftijd van 69 jaar 
 
 
Joke werd geboren op 19 april 1952 en woonde haar jeugd op de Zevenhuizerlaan in Heiloo. 
Jaap was drie jaar eerder al op de wereld verschenen op 2 december 1949 en woonde zijn 
jeugd op de Westerweg in Limmen. Beiden hebben een fijne jeugd gekend. Joke was erg 
sportief en kon erg goed handballen en later tennissen. Jaap speelde voetbal bij zijn geliefde 
vv Limmen en vond daarbij vooral de vriendschap en gezelligheid belangrijk.  
In de puberjaren werden ze allebei bekende gezichten in het regionale uitgaansleven. Het 
was dan ook op een van de veel bezochte kermissen dat ze elkaar leerde kennen en al snel 
een onafscheidelijk paar werden. De liefde werd bezegeld met een huwelijk op 1 november 
1973 en Jaap en Joke gingen vanaf dat moment wonen op de Koningsdam 11 in Limmen. 
Jaap was een bekende verschijning en had plezier in zijn werk als stukadoor. Bij vele 
mensen in Limmen en omstreken heeft hij gestuukt; het was een echte vakman. Joke heeft 
gewerkt met haar zussen in het naaiatelier in Heiloo totdat in 1977 dochter Edith werd 
geboren. In 1979 gevolgd door zoon Erik. Aangezien Jaap het druk had met klussen was 
Joke altijd thuis om voor de kinderen te zorgen en mede daardoor hebben de kinderen een 

onbezorgde en liefdevolle jeugd gehad. Hoogtepunten waren altijd de vakanties met de 

vouwwagen samen met vrienden en familie.  
Gezelligheid en vriendschap waren twee zaken die erg belangrijk waren in het leven van 
Jaap en Joke. Ook toen de kinderen er waren hebben ze altijd veel plezier gehad op feestjes 
bij vrienden, zondagen in de kantine van de handbal of voetbal en tijdens de kermis. Er werd 
altijd veel gelachen waarbij een drankje uiteraard niet ontbrak. 
Een nieuwe fase brak aan toen Edith ging trouwen met Sjoerd en er een aantal jaar later 
kleinkinderen kwamen. Jens, Mads en Finn werden geboren en ook Erik kreeg samen met 
Laura een zoon; Alain. De liefde voor de kleinkinderen Jens, Mads, Finn en Alain was groot 
en altijd stond Joke klaar om op te passen, al was het 3 dagen per week. De leukste dingen 
ging ze dan met de kinderen ondernemen, niets was te gek. Jaap genoot op zijn manier van 
de kleinkinderen en was altijd met ze aan het geinen en stoeien. Wat waren ze gek op de 
jongens. 
Helaas werd dit geluk verstoord door ziek en zeer. Joke had al lang last van reuma maar liet 
haar leven hier niet door leiden. Dit werd moeilijker toen ze te horen kreeg dat ze beiden 
ongeneeslijk ziek waren. Joke kreeg de diagnose darmkanker met uitzaaiingen en ging 
langzaam achteruit. Bij Jaap kwam de longkanker van enkele jaren geleden terug en de 
ziekte tastte nu ook zijn slokdarm aan. Ze bleven echter positief en van de kleine dingen 
genieten. Een hoogtepunt voor de hele familie was de prachtige bruiloft van Erik en Laura in 
Frankrijk die we nog samen hebben mogen meemaken.  
Joke bleef van het leven genieten. Zelfs enkele dagen voor haar dood was ze nog met 
vriendinnen aan het keezen. De sterfdag was zwaar maar gelukkig was Joke tot het 
allerlaatst omringd door Jaap, Edith en Erik. Joke stierf op vrijdagmiddag 22 maart. 
Daarna was Jaap alleen op de Koningsdam, maar wat sloeg hij zich hier knap doorheen. Het 
was zwaar voor hem om de laatste weken van zijn leven alleen door te brengen maar hier 

hoorde je hem niet over. Hij kon evengoed nog van de kleine dingen genieten en zijn humor 

was hij niet verloren. Op maandag 8 juli was de strijd echt gestreden en in bijzijn van zijn 
kinderen is hij heengegaan. 
 
Wij zijn Jaap en Joke ontzettend dankbaar voor alles wat ze ons hebben meegegeven. We 
missen hun aanwezigheid enorm maar de gedachten dat pap en mam weer samen zijn geeft 
ons kracht. 



 
 

Theo Dirkson 
 

Overleden op 28 mei 2019 
op de leeftijd van 87 jaar 

 

 
Je bent geboren in 1931 op de boerderij aan de Westerweg als de jongste uit een liefdevol 
gezin van acht kinderen, met vader Jaap en moeder Jans Dirkson-van der Eng.  
Op je veertiende kwam je van school en ging je thuis werken. Het was je lust en je leven. Het 
werken met paarden vond je geweldig. Maar ook toen het werk op de boerderij 
gemechaniseerd werd, ging je enthousiast mee met de vernieuwingen. En daarom ging je 
later ook naar avondschool. Want je was ondernemend en wilde verbeteren. Zo was je je 
leven lang: een zorgzaam, opgewekt, blij en dankbaar mens.  
Er kwamen altijd veel kinderen op de boerderij, buurkinderen, neefjes en nichtjes en hun 
vriendjes. Zo werd je al snel voor ieder kind op de buurt ome Theo. In 1964 trouwde je met 
Gré Pepping, die natuurlijk meteen door ieder kind tante Gré werd genoemd. Jullie waren en 
bleven altijd een liefhebbend stel. Al vlot kwamen wij: JanJaap, Egbert, Hanneke en Trudie. 
De eerste tien jaar van jullie huwelijk woonde oma Dirkson ook nog in de boerderij. Op 
zondag gingen we altijd naar de kerk en daarna naar tante Han en naar oma Pepping. Maar 
zodra we thuis waren gingen de zondagse kleren uit en de werkkleren weer aan.  
Ook wij hielpen veel mee op de boerderij, er was altijd wel iets te doen. Je kon heel goed 
met kinderen omgaan. Vond het leuk om samen grappen te maken. Je had het talent om 
kinderen te laten spelen, maar ze gelijk iets te leren. En altijd was je blij dat we er waren. Zo 
zei je altijd: 
“Wat een geluk dat je der ben! Zonder jou had ik het nooit gered!” 
Schapen verlossen kon je als geen ander. Vaak vroegen mensen of je ze hiermee uit de 
nood kon helpen. Je deed het graag en zei tegen ons: “Je hoef heus niet overal geld voor, je 
ken de mense ok gewoôn helpe…” 
In de zomervakantie vermaakten we ons best! Hutten timmeren, varen en vissen in de 
spoorsloot. Bramen zoeken in de duinen. En juist bij storm en regen naar het strand, 
schelpen zoeken voor om het huis. Of mee op de trekker, en dan heel hard zelf verzonnen 
liedjes zingen. 
In de winter had je de kaartclub en ging je elke week bij een andere kaartvriend pandoeren. 
Dat waren gezellige avondjes. Onder het kaarten werden alle nieuwtjes uit Limmen 
doorgenomen en namen jullie na de koffie een borreltje, jij had graag een cb-tje.  
Toen je jong was, kon je heel goed schaatsen, op rondrijers. Wij hebben het allemaal van je 
geleerd. Je vond het prachtig dat wij er net zo van genoten als jij. 
Ook was je een hele lieve opa voor onze kinderen. Je hebt samen met mam veel op ze 
gepast toen ze nog klein waren. En je hield die aandacht voor ze, ook toen ze opgroeiden. 
Pap, je was thuis en in het land op je plek. Een dag geen koeien gezien, was een dag niet 
geleefd! Twee keer daags reed je met de pick-up naar de schapen in het Oosterveld. En 
vroeger ging je graag op dinsdag naar de veemarkt in Purmerend.  
Toen je met pensioen was, ging je op vaste dagen bij familieleden een koppie doen. Altijd 
nam je iets mee uit je tuin. Want van geven word je blijer dan van krijgen, was jouw motto. Je 
hoefde nooit iets voor je verjaardag: “Als jij maar lief ben voor een ander, da’s me groôste 
kedo!” 
Maar pap, jij was óns geschenk, precies wat je naam betekent: Theodorus, een geschenk 
van God… 
Dag lieve Theo, dag pap, dag opa….  

Jij zei altijd: “Ik ben met jou.” Maar voor altijd blijven we met jou! 
 



 

 
Corrie Min - Rietveld 

 
Overleden op 2 september 2019 

op de leeftijd van 87 jaar 
 
 
Mam werd geboren op 27 januari 1932 als zesde kind van Jan Rietveld en Pietje Mooij. Haar 
jeugd heeft ze doorgebracht aan de Pagelaan. Het was een fijne plek om op te groeien.  
Ze begon met brieven schrijven naar Cees Min toen hij in Indonesië zat en toen hij terug was 
in Nederland trouwden ze op 1 oktober 1952. 
De eerste jaren van hun huwelijk woonde ze in een bouwkeet op een bouwproject van pap, 
waardoor ze gelijk wat extra’s verdiende omdat zo de bouwplaats ook werd bewaakt. In zijn 
vrije tijd bouwde pap samen met Siem Hollenberg een eigen huis aan de Dusseldorperweg. 
Er waren al 3 kinderen toen ze daar gingen wonen en er kwamen nog 5 kinderen bij. 
Mam had ook zo haar eigen ideeën over het huis en er veranderde regelmatig iets. De 
eetkeuken werd eraan gebouwd, de huiskamer vergroot, een bijkeuken en schuur erbij. Zo 
groeide het huis met het gezin mee. 

Mam was altijd bezig, haar handen stonden nooit stil. Ze kon ontzettend goed naaien 
en breien. Tijdens haar vrije uurtjes zat ze vaak achter de naaimachine in de keuken en 
maakte kleding voor ons. Tijdens het naaien zong ze dan kinderliedjes uit haar jeugd of 
vertelde verzen. Vaak vroegen we aan haar of ze het liedje nog een keer wilde zingen. Het 
was zo fijn om naar haar te luisteren.  
Ze kon goed breien en zelfs televisie kijken tegelijk. De mooiste truien heeft ze gemaakt voor 
haar kinderen en kleinkinderen. Prachtige motieven en patronen werden ingebreid.  
En dan heb ik het niet eens over al die vele geiten wollen sokken die ze gemaakt heeft. 
Koude voeten hebben wij nooit gehad. Geweldige pasvorm hadden ze! Ze maakte deze ook 
op verzoek voor andere, ze waren erg gewild.  
Mam hield zich scherp door veel te puzzelen en te lezen. Haalde op haar 50e nog haar 
rijbewijs en was altijd zeer geïnteresseerd in wat er om haar heen gebeurde en in het leven 
van haar kinderen en later haar kleinkinderen. Ze genoten van vakanties met de boot en 
later van de vele fiets vakanties met goede vrienden. Ook waren ze wel iedere dag te zien bij 
de jeu de boules. Heerlijk spel vond ze dat! Iedereen kon een beroep doen op haar, ze stond 
altijd voor een ander klaar. 

12 jaar geleden hebben ze een appartement gekocht aan de Vredeburglaan. Wat 
was ze daar toch trots op. Vooral het grote balkon was voor haar een groot genot. 
Helaas begonnen de laatste jaren haar benen haar in de steek te laten en zelf met een 
rollator lukte het haar niet meer om Limmen in te gaan. Maar door het internet bleef ze 
scherp en verbonden met iedereen. Haar tablet was het luikje naar buiten. Ze mailde, zocht 
van alles op via google, keek op funda naar de huizen die haar kleinkinderen hadden 
gekocht en volgde ons via Facebook en Instagram. Zo bleef ze via; je bent Limmer als… ook 
op de hoogte van wat er allemaal in het dorp gebeurde. En met haar eigen onnavolgbare 
humor reageerde ze vaak op berichten. Heerlijk was dat om op die manier ook van haar te 
horen. 

Begin dit jaar kreeg ze meer gezondheidsklachten. Onderzoeken volgden en eind 
augustus kregen we het nieuws dat ze niet meer beter zou worden. Haar kinderen en pap 
waren bij haar toen ze dit nieuws hoorde en samen met hen heeft ze besloten de geplande 
operatie niet te laten uitvoeren maar naar huis te gaan voor haar laatste levensfase. Dat die 
nog zo kort zou zijn hadden we toen eigenlijk nog niet voorzien, want al op maandag 2 
september heeft ze, na afscheid genomen te hebben van al haar dierbaren, haar ogen voor 
altijd gesloten. 

Lieve, lieve, mam, wat was je een geweldige vrouw, moeder en oma. Het gemis is 
groot maar zoals jezelf schreef: sterven is een onlosmakelijk onderdeel van het leven en 
daar hoort rouwen ook bij, maar je moet er niet in verkrampen, ook loslaten hoort erbij. 
 



Ons gebed wordt in de komende vieringen gevraagd  
voor onderstaande intenties. 

 
 
Zaterdag 2 november 10.00 uur: Wim 
Levering en overl.fam.Levering-v.d. Wurff 
en kleinzoon Lars, Jeanet Noom, Magda 
Bakker, Jans Min, Agaath Mooij, Walt 
Pepping en Truus Pepping-Buur, Theo 
Seignette, Gerard Rietveld, Thijs Bakker 
en Lien Bakker-Groot 
 
Zaterdag 2 november 19.00 uur: Cees 
Struijlaart, Tim Baltus, Wim Metzelaar en 
Jannie Metzelaar-v.d.Maat, Jac. Boersen, 
Piet Buur, Dick Boon, Bart Dirkson en 
Janie Dirkson-van der Molen, Jans Min, 
Jan Duijkersloot en Tiny Duijkersloot-de 
Winter, Lia Goeman-van Veen, Siem van 
Veen, Jan Kroon en Gerda Kroon-
Wammes, Ben Kuilman, Ed Kuijper en 
Anja Kuijper-Schagen, Ben de Swart en 
Tiny de Swart-Verver, Nelleke Molenaar, 
Agaath Mooij, Siem Admiraal en overl. 
fam. Admiraal-Hageman, Piet Kaandorp 
en Wil Kaandorp-Smit, Walt Pepping en 
Truus Pepping-Buur, Rem en Lies Pronk, 
Cees Roos, Riet Dekker-Hollenberg, Theo 
Seignette, Engel Valkering, Dick van der 
Velden, Co Jonker-Krom, Piet van der 
Velden en Marie van der Velden-Bakker, 
Piet van der Velden jr., Piet Bakkum en 
Margretha Bakkum-Bakker, Jaap Bakkum, 
Henk Verver en Thea Verver-Klepper, Leo 
Verver, Nack Kaandorp, Jaap Groot en 
Doortje Groot-Hes en zoons Cor, Ton en 
Sjaak en schoonzoon Kees, Bart van Beek 
en Rie van Beek-van Duivenvoorde, 
Willem Dirkson en Sien Dirkson-
v.Duivenvoorde, Jan de Zeeuw en Riet de 
Zeeuw-Groot, Siem en Nel Pepping, Arie 
Mooij en overleden familie, Rein Verver en 
Corrie Verver-Zandbergen, Tiny Wulp-
Vergouw Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, 
Evert Zeeman, Alice Groot, Fam. Groot en 
Fam. Pepping, Gerard Rietveld, Piet 
Nijman en Nel Nijman-v.d.Peet, Ben 
Nijman, Aad Kaandorp, Jan Min, Henk van 
der Eem sr.  en Frieda van der Eem-Wulp, 
Thijs Bakker en Lien Bakker-Groot, Frans 
Scheepmaker en Riet Scheepmaker-van 
Rooijen, Piet Krom, Loek Rijs, Wim 
Limmen, Gerard Pirovano, Kees Pirovano, 
Chantal van den Brink, Klaas Meegdes, 
Jan Kaandorp en overl.fam Wulp-
Kaandorp, Ilias Iliopoulos en 
overl.fam.Iliopoulos-Dekker, Nel Bloedjes-
Plugboer 
 

 
 
Zondag 3 november 10.00 uur: Joop 
Admiraal en Jo Admiraal-de Jong en zoon 
Wim, Martinus Augustijn en Maria van 
Roode, Tim Baltus, Wim Metzelaar en 
Jannie Metzelaar-v.d.Maat, Jan Bos, 
Jan Dekker en Tiny Dekker-Molenkamp, 
Siem Droog, Lia Goeman-van Veen, Siem 
van Veen, Sjaak Groot, Jan Hageman en 
Nel Hageman-Winder, Nelleke Molenaar, 
Frans de Nijs, Ben de Ruijter en Aat de 
Ruijter-Pronk, Riet Dekker-Hollenberg, 
Antoon van der Steen-Corrie van der 
Steen-Kaptein, Frans Wempe en Nel 
Wempe-van der Aar, Piet Winder Jzn., 
Cees Winter en Alie Winter-Lute, Jos 
Zomerdijk, Ali van Wijk-Snel, Siem en Nel 
Pepping, Susanna Nuijens-Kusch en  
Antonius Nuijens en overl.fam. Nuijens-
Kusch, overleden leden van de Stille 
Omgang Limmen, 
Niek Baltus, Annie van der Steen, Cees 
Admiraal en overl.fam. Admiraal-
v.d.Velden, John Luttikhuizen, Herman van 
der Sande en Truus van der Sande-
Sander, Jan Groot 
 
Dinsdag 5 november 10.00 uur in de 
Cameren: Jan Min 
 
Zaterdag 9 november 19.00 uur: Ada 
Beentjes, Cees Buter, Johan Kerssens, 
Huub Kramer, Joke Louwe-Dirkson, Jan 
Valkering 
 
Zondag 10 november 10.00 uur: Sam 
Beentjes en Aaf Beentjes-Vlaarkamp, Gre 
Beentjes-Fatels, Peter Beentjes, Jans Min, 
Antoon Duijkersloot, Jo Koot-Groot, 
Gerard Liefting, Jan Out, Kees Pepping, 
Pe Pepping, Yao Yao Wang, Dick de 
Winter, overl.familie Admiraal-
Commandeur, Lia Zomerdijk-Admiraal, 
Hans Zwart, Herman van der Sande  en 
Truus van der Sande-Sander, Tiny Wulp-
Vergouw Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, 
Cees Mous, Piet Nijman en Nel Nijman-
v.d.Peet, Pieter Boon en Gré Boon-Tromp, 
Jan en Bea Boon, Rie Duijkersloot, Loek 
Rijs, Theo Dirkson 
 
 
 
 



Zaterdag 16 november 19.00 uur: Joop 
Bruijns, Jaap Dirkson, Ben Snijder en Els 
Snijder-Buijs, Piet van der Steen, Jaap van 
der Steen en Corrie van der Steen-Mosch, 
Marijke Baltus de Waard, Tiny van Dijk-de 
Moel, Piet Weijers en Fien Weijers-
Haaker, Wim Bremmers en overl.familie, 
uit dankbaarheid tgv het 40 jarig huwelijk 
Peter Nijman en Ria Nijman-Veldt. 
 
Zondag 17 november 10.00 uur: Wim 
van Diepen en Rie van Diepen-
Henselmans, Lia Goeman-van Veen, Siem 
van Veen, Tiny Hageman-Mandjes, Afra 
Koot en overl. ouders, Ben Snijder en Els 
Snijder-Buijs, Ouders Keijzer-Winder en 
kinderen, Jac Boersen, Piet Buur, Arnold 
Henselmans en Annie Henselmans-Borst 
 
Zaterdag 23 november 19.00 uur: Cees 
Dirkson en Alie Dirkson-Bakker, Jeanne 
Keijzer-Ursem, Gerda Pepping-Bakkum, 
Maik de Ruijter, Aad Kaandorp, Jan Groot 
 
Zondag 24 november 10.00 uur: Gré 
Min-Kaandorp, Truus Min-Valkering, Cock 
Groot en Riet Groot-Konijn, Henk Nijman 
en Clazien Nijman-van Diepen, Coby van 
Wees-Betjes, Jan Out, Corrie Verver-
Valkering, Dick de Winter, Nack Kaandorp, 
Jos Zomerdijk, Dina Hageman-Regtop, 
Gré Krom-Cornelisse, Piet Krom, Rie 
Duijkersloot, Joop Holla en zoons Jan en 
Gerard,  kleine Justin en Isa, Jan Groot 
 
Zaterdag 30 november 19.00 uur: geen 
viering 
 
Zondag 1 december 10.00 uur, 
Regioviering in Akersloot: Joop 
Admiraal en Jo Admiraal-de Jong en zoon 
Wim, Martinus Augustijn en Maria van 
Roode, Tim Baltus, Wim Metzelaar en 
Jannie Metzelaar-v.d.Maat, Jan Bos , Jan 
Dekker en Tiny Dekker-Molenkamp, Siem 
Droog, Lia Goeman-van Veen, Siem van 
Veen, Sjaak Groot, Jan Hageman en Nel 
Hageman-Winder, Agaath Mooij, Frans de 
Nijs, Ben de Ruijter en Aat de Ruijter-
Pronk, Riet Dekker-Hollenberg, Antoon 
van der Steen-Corrie van der Steen-
Kaptein, Frans Wempe en Nel Wempe-
van der Aar, Piet Winder Jzn., Cees Winter 
en Alie Winter-Lute, Jaap Groot en Doortje 
Groot-Hes en zoons Cor, Ton en Sjaak en 
schoonzoon Kees,  
 

 
Jos Zomerdijk, Bart Dirkson en Janie 
Dirkson-van der Molen, Ali van Wijk-Snel, 
Siem en Nel Pepping, Susanna Nuijens-
Kusch en  Antonius Nuijens en overl.fam. 
Nuijens-Kusch, overleden leden van de 
Stille Omgang Limmen, Niek Baltus, Annie 
van der Steen, John Luttikhuizen, Herman 
van der Sande en Truus van der Sande-
Sander, Jan Kaandorp en overl.fam Wulp-
Kaandorp, Nel Bloedjes-Plugboer 
 
Dinsdag 3 december 10.00 uur in de 
Cameren: Jan Min 
 
Zaterdag 7 december 19.00 uur: Dick 
Boon, Truus de Graaf-Pepping, Walt 
Pepping en Truus Pepping-Buur, Theo 
Seignette, Jan Valkering, Henk Dekker en 
Annie Dekker-Veldt, Tiny van Dijk-de Moel, 
Wim Bremmers en overl.familie 
 
Zondag 8 december 10.00 uur: Sam 
Beentjes en Aaf Beentjes-Vlaarkamp, Gre 
Beentjes-Fatels, Peter Beentjes, Annie 
Dekker-Veldt, Antoon Duijkersloot, Jans 
Min, Jo Koot-Groot, Gerard Liefting, Piet 
Kaandorp en Wil Kaandorp-Smit, Jan Out, 
Kees Pepping, Pe Pepping, Yao Yao 
Wang, Andre Winder en Trien Winder-
Metselaar, Dick de Winter, overl.familie 
Admiraal-Commandeur, Nack Kaandorp, 
Hans Zwart, Gert Min en Truus Min-
Valkering, Tiny Wulp-Vergouw Bank Wulp, 
Nico Wulp en Peter, Ouders Keijzer-
Winder en kinderen, Joke Kuijper-Min, 
Siem Kuijper en Nel Kuijper-Wester en 
overl.familie, Arnold Henselmans en Annie 
Henselmans-Borst, Rie Duijkersloot, Theo 
Dirkson, uit dankbaarheid tgv het 50 jarig 
huwelijk Siem Schilder en Wil Schilder-van 
Faase 
 
Zaterdag 14 december 19.00 uur: Ada 
Beentjes, Cees Buter, Johan Kerssens, 
Huub Kramer, Joke Louwe-Dirkson, Cees 
Roos, Jaap van der Steen en Corrie van 
der Steen-Mosch, Marijke Baltus de 
Waard, Jaap Hoogeboom en Timo 
 
Zondag 15 december 10.00 uur: Wim 
van Diepen en Rie van Diepen-
Henselmans, Tiny Hageman-Mandjes, 
Afra Koot en overl. Ouders, Fam.van 
Vlimmeren-Glorie, Piet Buur, Jac Boersen, 
Jan Groot 



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

Pastores

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

Pastor H.G.I.Helsloot Westerweg 267 1852 AG Heiloo 0725324142

Pastor H.Hudepohl Kerklaan 37 1921 BK Akersloot       0251312228

Pastor N.Mantje Traviatastraat 24  1827 RK Alkmaar 0722200347

Personele Unie van de  H.Corneliusparochie  en Parochie 'Bron van Levend Water'

Pastor H.G.I. Helsloot Westerweg  267 0725324142 pastor

Martien den Blanken Limmer Laen 1 Heiloo 0725331534 voorzitter

Kees v.Went Pr.Beatrixlaan 69 Egm.ad H. 0725065249 secretaris

Karel Hennekens Zeeweg 43 Heiloo 0725320891 penningmeester

John de Boer Dusseldorperweg 47 0653840923 lid

Dick Krom Absalon 18 072505278 lid

Maria Overtoom Fr.Halslaan 32 Akersloot 0251311798 lid

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

John de Boer Dusseldorperweg 47 0653840923 lid, bestuur P.U.

Henk Boon Vredeburglaan 35 0728888094 lid, pastoraal overleg

Pastoraal Overleg van de Corneliusparochie

Agaath van Veen Dampegheestlaan 33 0725054184 liturgie

Ans Winder-Poel Dusseldorperweg 86 0725051947 diaconie

Rob Schijf t Kieftenland 11 0725053135 katechese

Joke Kuijs Westerweg 130 0725052371 gemeenschapsopbouw

vertegenwoordigers  van werkgroepen en verenigingen

Dick Hageman Willemshoeve 1 0615633151 akolieten

Matthé Mooij Theebos 20 0725053054 avondwake

Kees Kroone Dampegheestlaan 23 0725051701 begrafenisvereniging

Tiny Baltus-Veldt Hogeweg 49 0725051483 dameskoor

Marieke van Zilt Rijksweg 182 0725052954 eerste Communie

Henk Boon Vredeburglaan 35 0728888094 gemengd koor

Mieke de Nijs v.Alkemadelaan 4 0725054351 gezinsvieringen

Lilian de Graaf de Wieken 19 0722798 KVG

Ans Winder-Poel Dusseldorperweg 86 0725051947 MOV-HALE

Jos Henselmans Dusseldorperweg 51 0622001437 kerkhofcommissie

Joop Koppes Kerkweg 48 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

Jan Levering Hogeweg 150 0725051945 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



 

KERK- EN JEUGDVEILING 
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KOMT ALLEN NAAR 
 

 ‘HEEREN VAN LIMMEN’ 

 


