
 
VAN DE REDACTIE 

 
Beste lezers. het kerstnummer van ons parochieblad ligt voor u. Alle vieringen vlak voor, 
tijdens en na de kersttijd vindt u in het liturgisch rooster. Aandacht voor de 
kerstpakkettenactie, die georganiseerd wordt voor onze medemensen.  
In het nieuwe jaar wordt de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden op 17 januari.  
Ook de werkgroepen Eerste Communie en het Vormsel gaan van start en u kunt zich 
opgeven voor de informatieavonden. Voor “tafelen voor de vastenactie” kunt u zich alvast 
aanmelden als gastheer/ -vrouw. Dan zijn er de vaste rubrieken te lezen.  
 
De redactie wenst u fijne kerstdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.  
 

 
 
 
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 4 februari 2020 
 
Zij verschijnt omstreeks  
23 februari 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/


 
 
 
APEN DIE VRUCHTEN UIT DE BOMEN HALEN VOOR DE OUDE APEN. 
Ik las laatst een artikel waar zorg werd geuit over de ontmenselijking van onze 
samenleving. In dat artikel stond: ‘Heel lang was de opvatting dat wij met zijn 
allen verantwoordelijk zijn voor iedereen. Dat is heel langzaam en ongemerkt 
veranderd in het idee dat iedereen zijn eigen boontjes maar moet doppen. De 
verzorgingsstaat (zo zou je kunnen zeggen) is ooit begonnen met het gegeven 
dat jonge apen in bomen klommen om vruchten te plukken. Die namen ze mee 
naar beneden om met de oude apen te delen, want die konden niet meer 
klimmen. Nu zeggen we tegen oude apen: klim lekker zelf in die boom’. Je kunt 
natuurlijk wat vraagtekens zetten bij de vergelijking met jonge en oude apen, 
(niet iedereen zal erdoor gecharmeerd zijn), maar het is wel een feit dat dierlijk 
gedrag ook wel bij mensen voorkomt. Dierlijk gedrag is heel vaak: ieder voor 
zich, steeds proberen om zoveel mogelijk binnen te halen. Dat gedrag zie je heel 
duidelijk bij apen en andere dieren. Maar ach…, dat mag daar, daar zijn het 
dieren voor die zich laten leiden door het instinct tot zelfbehoud. Maar mensen 
moeten zich als mensen gedragen. Ze moeten verder kijken dan hun eigen 
hachje. Van hen wordt verwacht dat ze aandacht en zorg hebben voor de 
zwakkeren in de groep. Daar zijn we mensen voor en als dat niet zo beleefd 
wordt, dan treedt er een proces van ontmenselijking in werking. 
 

KERSTMIS HET FEEST VAN DE MENSWORDING 
Kerstmis is het feest van de menswording, Gods menswording, maar 
evenzeer onze menswording. We zien een kwetsbaar klein kindje in 
armelijke omstandigheden, en daarvan wordt gezegd: hierin is het Woord 
vlees geworden, hierin heeft Gods woord een menselijk gezicht gekregen. 
Dit kind brengt ons een boodschap van God. In een wereld waarin veel 
mensen lijden aan grootheidswaanzin, waarin macht en rijkdom de eerste 
menselijke behoeften lijken te zijn, roept Kerstmis ons toe: Zoek de zin van 
je leven toch niet in het grote, maar besef dat je maar een klein mens bent in 
een grote wereld, wees je bewust van je eigen kleinheid en kwetsbaarheid. 
Wees je evenzeer bewust van de kleinheid en kwetsbaarheid van de mensen 
om je heen. En weet dat bij dat besef van onze kleinheid het niet gaat om de 
vraag hoe kunnen we overleven in deze wereld. 
 

MENS WORDEN ZOALS GOD DAT WIL 
In de dierenwereld is de drang tot overleven heel sterk, vaak ten koste van de 
andere dieren. Ook mensen willen natuurlijk leven en overleven, maar niet 
ten koste van medemensen. Veeleer in het besef dat we elkaar nodig hebben 
om zinvol en gelukkig te kunnen leven. Mens worden, meer mens worden, 
moet altijd betekenen dat je het leven deelt met anderen, en delen betekent 
altijd; zelf met iets minder tevreden zijn om de ander te helpen. Als jonge 
ouders kun eerste kindje krijgen, dan verandert dat hun leven grondig. Veel 
dingen die ze van tevoren als iets vanzelfsprekends beschouwden zijn dat 
opeens niet meer, want ze moeten voor hun kindje zorgen. Kerstmis is het 
feest van onze menswording, dat we meer mens worden zoals God dat wil: 
meer mens die vrede brengt, meer mens die liefde geeft, meer mens die licht 
uitstraalt. Gods licht schijnt in de wereld, zingen we met Kerstmis. Gods licht 
kan alleen zichtbaar worden in en door ons mensen. Mag Kerst daaraan 
bijdragen. Dat wens ik je toe. Een zalig Kerstfeest en gezond 2020. 
 
pastor Johan Olling   



 
NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD 
 
 
Het jaar 2019 loopt bijna teneinde. Het laatste nummer van Rond de Limmertoren 
van dit kalenderjaar ligt voor u. We blikken nog even terug op een paar hoogtepunten 
van de laatste periode en kijken vooruit naar het nieuwe jaar. 
 
Allerzielen 
Twee prachtige vieringen met veel mooie, troostende teksten en liederen en 
honderden lichtjes, aangestoken door de vele aanwezigen. Dit al maakte dat deze 
Allerzielenviering een lichtpuntje en een grote steun was voor al diegenen die een 
dierbare verloren hebben. Dank aan allen voor de voorbereiding en de medewerking 
aan deze viering. 
 
Kerkenveiling 2019 
Wat weer een geweldige opbrengst van de laatste kerkenveiling. Maar liefst  
€ 36.110,00 heeft deze veiling opgebracht. De weken voorafgaand aan de veiling is 
door velen de handen uit de mouwen gestoken om kavels te verzamelen, te 
rubriceren in een catalogus, uit te stallen etc. etc. De avond zelf werd er hard 
gewerkt door niet alleen de werkgroep Kerkenveiling, maar ook door de 
veilingmeesters, de mensen die de financiën bijhielden en een actieve groep 
jongeren van de dames-zaalvoetbal van VV Limmen. Een groot woord van dank naar 
een ieder die deze veiling mogelijk heeft gemaakt en naar u, als koper van de kavels. 
 
St. Ceaciliafeest 
Als van ouds wordt op de laatste zondag van het kerkelijk jaar het feest van de 
patroonheilige van de kerkmuziek St. Ceacilia, gevierd. Op deze dag gedenken wij 
ook de jubilarissen van de diverse koren. Dit jaar werden twee jubilarissen in het 
zonnetje gezet: Riek Holla van het gemengd Koor en Lia Beentjes- Valkering van het 
liturgisch koor, beide 25 jaar koorlid. Tevens heeft het gemengd koor afscheid 
genomen van drie leden: mevrouw Bakker, de heer Jan Rijs en de heer Siem Koot, 
respectievelijk 31, 68 en 72 jaar lid geweest. Ook vanaf deze plaats een heel hartelijk 
woord van dank voor jullie muzikale bijdrage aan de Corneliusparochie.  
 
Herbouw Corneliuskerk 
Onlangs is vanuit het bisdom de machtiging binnengekomen voor de nieuwe vloer, 
vloerverwarming en elektra. Dit betekent dat de komende maanden flink vooruitgang 
kan worden geboekt met het realiseren van de vloer. Op dit moment zijn we nog in 
afwachting van de machtiging betreffende inrichting en inventaris. Als deze binnen is 
kunnen we de kerk verder herbouwen. Uiteraard blijven we u via de nieuwsbrief en 
media op de hoogte houden van de vorderingen. 
 
Vrijwilligersavond 
Vrijwilligers zijn onmisbaar. Zo ook in onze parochie. En de Corneliusparochie kent 
er veel. Ruim 250 vrijwilligers dragen ieder op zijn of haar eigen wijze hun steentje bij 
aan onze bloeiende parochie. Zonder al die mensen kunnen we niet doen wat we nu 
kunnen. Vrijdagavond 17 januari willen wij als parochieraad een “Dank-je-wel” tegen 
deze mensen zeggen op onze jaarlijkse vrijwilligersavond. U krijgt hiervoor een 
uitnodiging. 



Op weg naar Kerstmis 
We staan aan het begin van de Adventstijd, een periode van bezinning en 
voorbereiding op Kerstmis. De adventstijd is gestart met een regioviering op  
1 december in de H. Jacobus Major in Akersloot. De parochies Bron van Levend 
Water en onze Corneliusparochie laten ook op deze manier hun verbondenheid zien. 
 
Evenals vorig jaar zullen de kerstvieringen in ‘Heeren van Limmen’ plaatsvinden. 
Voor de diverse koren een drukke, maar gezellige tijd. Kerstavond zullen de diverse 
vieringen verzorgd worden door het kinderkoor, samenzang met 4 stemmig zang-
ensemble en het liturgisch koor. Eerste kerstdag zal het gemengd koor de viering 
van 10.30 uur muzikaal ondersteunen.  
Tweede kerstdag kunnen we tijdens de viering als vanouds genieten van Harmonie-
Excelsior en ’s middags staan de ‘Valkeringzingers’ weer klaar met hun prachtig 
gezang. De juiste tijden van de diverse vieringen vindt u elders in deze Limmertoren. 
Het belooft weer een mooie en muzikale kerst te worden. 
 
Namens de parochieraad en pastor Johan Olling wens ik u allen een mooi en 
inspirerende kerst toe en alle goeds voor 2020. Een bijzonder jaar met de opening 
van de deuren van onze parochiekerk, dat gepaard zal gaan met diverse festiviteiten. 
Gerardine Vahl-Res 
 
 
 
 

KERSTWENS 
 
Als ieder mens  
eens herder wilde zijn 
voor buur en vreemdeling 
voor broer en kameraad; 
 
Als ieder mens  
eens Engel wilde zijn 
op school en werk 
of zo maar 
in een straat; 
 
Als ieder mens 
eens Ster zou willen zijn 
een lichtpunt  
op de weg 
van liefde en van haat; 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dan werd een oud verhaal 
een evangelie 
weer eindelijk vertaald 
naar mensen toe: 
 
Een herder en een Engel 
een herberg en een Ster 
de stad 
iets meer bewoonbaar 
de vrede 
minder ver.  
 
 
 
 
 



MIJN ZEVENTIGSTE VERJAARDAG EN DAARNA…..?  
 
Begin volgend jaar vier ik, op 12 januari 2020, mijn 70e verjaardag en alsof de kalender het 
wist: die verjaardag is ook nog op een zondag. Dat betekent dat ik ’s ochtends om 10.00 uur 
voorga in een eucharistieviering, daarbij geassisteerd door diaken Paul Bindels. Ik wil u 
uitnodigen bij deze viering aanwezig te zijn, met ons mee te vieren en de Heer te bedanken 
voor al het goede dat hij mij iedere keer weer schenkt. Daarna is er, zoals gebruikelijk, voor 
iedereen koffie met iets lekkers, en kunnen wij elkaar ontmoeten. 
 
Ontwikkelingen 
   Maar er is eerlijk gezegd nóg een reden waarom ik dit jaar zelf mijn verjaardag aankondig. 
Ik ben in de laatste maanden twee keer geplaagd door een aanval van wat uiteindelijk 
Ischias bleek te zijn. Ik kon geen kant meer op en moest steeds 14 dagen thuis zijn om te 
herstellen. Dat gaf mij de gelegenheid om na te denken over mijn toekomst en daarbij wilde 
ik vooral eerlijk zijn tegenover mijzelf.  
   Tot nu toe ben, ook na mijn 65e verjaardag, waarmee ik de pensioengerechtigde leeftijd 
had bereikt, gewoon doorgegaan. Ik wist dat er steeds minder priesters waren en ik voelde 
en voel mij nog steeds verantwoordelijk voor de mij in de loop der jaren steeds dierbaarder 
geworden locatie Willibrord, maar ook voor het grotere geheel van de parochies Bron van 
Levend Water en Cornelius. 
   Ik heb echter, nadat ik februari 2017 mijn heup gebroken had, nog steeds last van die heup 
en ik loop moeilijk. Bovendien heb ik last van een milde cognitieve beperking: vaak schieten 
mij woorden niet te binnen en moet ik veel moeite doen om precies te zeggen wat ik vind en 
dat kost tijd. Improviseren tijdens een viering is er niet meer bij, ik moet alles volledig 
uitschrijven. De fijne motoriek in mijn handen wordt steeds minder en ik heb moeite om goed 
leesbaar te schrijven. Bovendien heb ik steeds meer last van polyneuropathie. Voor mij uit 
zich dat in het feit dat mijn handen en voeten steeds koud aanvoelen, hoewel ze objectief 
gezien de gewone temperatuur hebben. Kortom: ik merk dat alles langzamer gaat en dat ik 
meer rust nodig heb. 
   Dat betekent ook dat het werk mij steeds zwaarder valt. Ik heb de laatste tijd nogal wat 
stress ervaren. De verwikkelingen bij de sluiting van de kerken in Egmond Binnen en 
Egmond aan Zee, en de openingsviering van de nieuwe geloofsgemeenschap in Egmond 
aan de Hoef, zijn mij niet in de koude kleren gaan zitten. Ook de tegenslagen bij de 
nieuwbouw van de kerk in Limmen en de vertraging die dit proces opliep hebben mij nogal 
wat gedaan. Bovendien merk ik dat ik steeds minder kan voldoen aan de hoge 
verwachtingen die mensen terecht stellen aan een pastor. 
   Er is nog een ontwikkeling die een rol speelt. Over ongeveer anderhalf jaar (voorjaar 2021) 
moeten mijn collega’s Johan Olling en Henk Hudepohl met pensioen. Daarnaast is sinds een 
half jaar Paul Bindels door de Bisschop benoemd als diaken in onze parochie. Hij hoopt Deo 
Volente op de zaterdag na Pinksteren tot priester gewijd te worden, en zal dan gereed zijn 
om mijn plaats in te nemen. 
 
Emeritaat 
   Alles overziend heb ik daarom, na overleg met enkele persoonlijke raadgevers, besloten 
aan de bisschop van Haarlem te vragen om mij per 1 september 2020 a.s. emeritaat te 
verlenen. Dat betekent dus dat ik met pensioen ga.  Hoe dit alles gaat verlopen, wanneer er 
precies een afscheidsviering zal zijn en meer van dergelijke zaken, is nu nog niet bekend. Ik 
heb eerst de collega’s en het bestuur op de hoogte gesteld, nu bent u aan de beurt. Via dit 
artikel in ons parochieblad wil ik u vast van mijn besluit op de hoogte stellen. Tegelijkertijd 

met de aankondiging van mijn 70e verjaardag lijkt mij dit een geschikt moment. Maar ik 
ben nog niet weg uit Heiloo. Ik blijf hier wonen. En wat er precies gebeuren gaat: wij 
zien het wel. Ik ben voorlopig nog géén ‘rustend pastoor’. 

Met hartelijke groet, 
Pastor Herman Helsloot 



LITURGIE VOOR DE  
KOMENDE MAANDEN (vieren) 

 

Liturgisch kalender 
 
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 
 

Liturgisch kalender voor de kerstdagen 
 
Dinsdag 24 december 
 
Kerstviering in “de Cameren” 
 11.00 uur Kerst Woord- en Communieviering met muzikale begeleiding 
  van dhr. Jan Mooij en fam. 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Kleuterkerst in “Heeren van Limmen”. 
 16.00 uur kleuterkerstviering  
 
Kerstavond en kerstnacht 
 19.00 uur Kerst Gezins- Woord- en Communieviering  met kinderkoor  
  Voorgangers: Pastor J.Olling en musical werkgroep 
  
 21.30 uur Kerstnachtviering 

 Woord- en Communieviering met Vocaal ensemble en samenzang 
  Voorgangers: Pastor J.Olling en Pastor K.Kint 
 
 23.30 uur Feestelijke kerstviering 
  Woord- en Communieviering met liturgisch koor 
  Voorgangers: Pastor J.Olling en Pastor K.Kint 
 
Eerste kerstdag woensdag 25 december 
 10.30 uur Eucharistieviering met gemengd koor 
  Voorganger: Pastor J.Veldt 
 
Tweede kerstdag donderdag 26 december 
 10.30 uur Woord- en Communieviering met Harmonie Excelsior 
  Voorganger: Pastor J.Olling 

 
14.00 uur – 16.00 uur staan de deuren van ‘Heeren van Limmen’ open om 

de kerststal te bekijken 
 
 15.00  Kerstliederen zingen in ‘Heeren van Limmen’ samen met de 

familie Valkering  



 
WEEKEND 28 en 29 december 
Zaterdag geen viering 
 
Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met spontaan koor 
  Voorgangers: Pastor H.Helsloot en Pastor P.Bindels 
 
 

BIJ DE JAARWISSELING 
 
OUDEJAARSAVOND dinsdag 31 december 
 19.00 uur Gebedsviering voor iedereen in Limmen met liturgisch koor 
  Voorgangers: Pastor J.Olling, Corrie Noom, en afvaardiging  
  PKN kerk Margreet Denekamp en Ditje van Genderen 
 
 
NIEUWJAARSDAG woensdag 1 januari 
 10.30 uur Woord- en Communieviering met spontaan koor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
WEEKEND 4 en 5 januari 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met samenzang 
  Voorganger: Pastor B.Leurink 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengd koor 
  Voorganger: Pastor B.Leurink 
 
WEEKEND 11 en 12 januari 
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 18 en 19 januari 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met samenzang 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met gemengd koor 
  Voorgangers: Pastor H.Helsloot en Pastor P.Bindels 
 
WEEKEND 25 en 26 januari 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met liturgisch koor 
  Voorganger: Pastor K.Kint 
 
 10.00 uur Woord- en Communieviering met spontaan koor 
  Voorganger: Pastor K.Kint 
 



WEEKEND 1 en 2 februari 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met samenzang 
  Voorganger: dhr.K.Kroone 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengd koor 
  Voorganger: Pastor H.Hudepohl 
WEEKEND 8 en 9 februari 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve herdenkingsviering met Jeugdkoor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met spontaan koor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
WEEKEND 15 en 16 februari 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met liturgisch koor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengd koor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
WEEKEND 22 en 23 februari - Carnaval 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met samenzang 
  Voorganger: Pastor K.Kint 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met spontaan koor 
  Voorganger: Pastor H.Hudepohl 
 
ASWOENSDAG 26 februari  
 19.00 uur Woord- en Communieviering met Corneliuskoor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
 
 

 
Rooster gastvrouwen/-heren koffie 
 
22 december Gitta Duyn en Gerie Koot 
25 december Gre en Jos Henselmans 
26 december Margreet Admiraal en Willemien Hekkelman 
29 december Gre Snel en Ria Valkering 
  1 januari  Tineke Schijf en Jan Stad 
  5 januari  Yvonne Valkering en Ans Winder 
12 januari   Gitta Duyn en Gerie Koot 
19 januari  Gre en Jos Henselmans 
26 januari  Margreet Admiraal en Willemien Hekkelman 
  2 februari Gre Snel en Ria Valkering 
  9 februari Tineke Schijf en Jan Stad 
16 februari Yvonne Valkering en Ans Winder 
23 februari  Gitta Duyn 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 
en 
Zondag 10.00 

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 

Dinsdag 24-12 
Kerstavond 

18.30 
Familieviering 
P. Bindels 
WiKiKo/JoKo 
 
21.00 
Eucharistie 
H. Helsloot 
De Brug 

19.00 
Familieviering 
H. Hudepohl 
Kinderkoor  
en Herenkoor 
22.00 
W&C-viering 
H. Hudepohl 
Aquarius 

19.00 
Gezinsviering 
N. Mantje 
Hoeverture 
 
21.00 
Eucharistie 
N. Mantje 
Soli Deo Gloria 

16.00 
Kerstverh. kleuters  
19.00  
Gezinsviering 
J. Olling 
Kinderkoor 
21.30 
Kerstnachtviering 
J. Olling + K.Kint 
Samenzang 
23.30 
Kerstnachtviering 
J. Olling + K.Kint 
Liturgisch koor 

Woensdag 25-12 
1e Kerstdag 

10.00 
Eucharistie 
H. Helsloot 
D+H-koor 
 
15.00 
Kindje Wiegen 
Spontaan Koor 

10.00 
W&C-viering 
H. Hudepohl 
Dameskoor 

07.00 
Dageraadsv. Akker 
N. Mantje 
 
 
10.00 
Eucharistie 
N. Mantje 
Soli Deo Gloria 

10.30 
eucharistieviering 
J. Veldt 
Gemengd  Koor 

Donderdag 26-12 
Tweede Kerstdag 

10.00 
W&C-viering 
H. Hudepohl 
Herenkoor 

10.00 
Eucharistie 
H. Helsloot 
Ami Vocalis 

10.00 
Eucharistie 
N. Mantje 
Samenzang 

10.30 
W&C-viering 
J. Olling 
Harmonie Excelsior 

Zaterdag 28-12 
H. Familie 

   geen viering 

Zondag 29-12 
H. Familie 

W&C-viering 
J. Olling 
Herenkoor 

W&C-viering 
H. Hudepohl 
Samenzang 

Eucharistie 
N. Mantje 
Soli Deo Gloria 

Eucharisrie 
H. Helsloot + 
P.Bindels 
Spontaan Koor 

Dinsdag 31-12 
Oudjaar 

19.00 
Gebedsviering 
P. Bindels 
WiKiKo 

 19.00 
Eucharistie 
N. Mantje 
Hoeverture 

19.00 
Prot. Kerk 
J. Olling 
Liturgisch Koor 

Woensdag 01-01 
Nieuwjaar 

10.30 
Eucharistie 
H. Helsloot 
Dameskoor 

 10.00 
Eucharistie 
N. Mantje 

10.30 
W&C-viering 
J. Olling 
Spontaan  Koor 



Zaterdag 04-01 
Driekoningen 

  W&C-viering 
H. Hudepohl 
Hoeverture 

Med. viering 
B. Leurink 
Samenzang 

Zondag 05-01 
Driekoningen 

W&C-viering 
P. Bindels 
D+H-koor 

Nieuwj. viering 
H. Hudepohl 
alle koren 

 W&C-viering 
B. Leurink 
Gemend Koor 

Zaterdag 11-01 
Doop van de Heer 

   Med. viering 
J. Olling 
Liturgisch Koor 

Zondag 12-01 
Doop van de Heer 

Eucharistie 
H. Helsloot 
D+H-koor 

W&C-viering 
parochianen 
Dameskoor 

W&C-viering 
parochianen 
Soli Deo Gloria 

W&C-viering 
J. Olling 
Spontaan Koor 

Zaterdag 18-01 
2e zondag d.h.j. 

   Med. viering 
J. Olling 
Samenzang 

Zondag 19-01 
2e zondag d.h.j. 

W&C-viering 
De Brug 
J. Olling 

Oec. viering 
H. Hudepohl 
Dameskoor 

Oec. viering 
N. Mantje 
Hoeverture 

Eucharistie 
H. Helsloot 
Gemengd Koor 

Zaterdag 25-01 
3e zondag d.h.j. 

   Med. viering 
K. Kint 
Liturgisch Koor 

Zondag 26-01 
3e zondag d.h.j. 

Eucharistie 
H. Helsloot 
Herenkoor 

Familieviering 
H. Hudepohl 
Kinderkoor 

Eucharistie 
N. Mantje 
Soli Deo Gloria 

W&C-viering 
K. Kint 
Spontaan Koor 

Zaterdag 01-02 
Maria Lichtmis 

  W&C-viering 
J. Olling 
Hoeverture 

Med. viering 
parochianen 
Samenzang 

Zondag 02-02 
Maria Lichtmis 

Eucharistie 
H. Helsloot 
D+H-koor 

W&C-viering 
J. Olling 
Aquarius 

 W&C-viering 
H. Hudepohl 
Gemengd Koor 

Zaterdag 08-02 
5e zondag d.h.j. 

   Med. herdenking 
J. Olling 
Jeugdkoor 

Zondag 09-02 
5e zondag d.h.j. 

Pres.v. 1e Comm. 
H. Helsloot 
WiKiKo/JoKo 

W&C-viering 
H. Hudepohl 
Herenkoor 

Eucharistie 
N. Mantje 
Soli Deo Gloria 

W&C-viering 
J. Olling 
Spontaan Koor 

Zaterdag 15-02 
6e zondag d.h.j. 

  Eucharistie 
N. Mantje 
Hoeverture 

Med. viering 
J. Olling 
Liturgisch Koor 

Zondag 16-02 
6e zondag d.h.j. 

W&C-viering 
W. van Schie 
De Brug 

W&C-viering 
parochianen 
Dameskoor 

 W&C-viering 
J. Olling 
Gemengd Koor 

Zaterdag 22-02 
7e zondag d.h.j. 

   Med. viering 
K. Kint 
Samenzang 

Zondag 23-02 
7e zondag d.h.j. 

W&C-viering 
parochianen 
Dameskoor 

Eucharistie 
H. Helsloot 
Samenzang 

Eucharistie 
N. Mantje 
Soli Deo Gloria 

W&C-viering 
H. Hudepohl 
Spontaan Koor 

Woensdag 26-2 
Aswoensdag 

19.30 
Eucharistie  + Asw. 
H. Helsloot 
D+H-koor 

 19.00 
Gebedsdienst 
N. Mantje 
Hoeverture 

19.30 
W&C-viering 
J. Olling 
Corneliuskoor 

 



ELKE DONDERDAGMIDDAG: 17.00 UUR VIERING VAN GEBED EN STILTE 
 
Elke week is er op donderdag de viering van ‘Gebed en Stilte’ in de 
Mariakapel. De kerkdeuren staan vanaf 16.45 uur open. Om precies 
17.00 uur beginnen we met de viering. De viering duurt een klein half 
uur. We luiden ook altijd even een minuutje de klok om 16.45 uur. En 
het werkt. Een weldaad. Samen bidden en stil worden. Probeer het 
maar eens en kom meebidden. 
 

VIERING IN DE CAMEREN 
 

Elke dinsdagochtend is er in ‘De Cameren’ om 10.00 uur een viering  
in de ‘Vita Nova’ op de eerste verdieping. Er is een lift aanwezig. 
Na de viering is er koffiedrinken in de ontmoetingsruimte.  
De Cameren is voor iedereen toegankelijk.  

 
KERSTVIERING IN DE CAMEREN 
 

Op dinsdagmorgen 24 december om 11.00 uur zal er een oecumenische 
kerstviering worden gehouden in ‘De Cameren‘.  
Dhr. Jan Mooij en enkele leden van de familie Mooij zullen de samenzang 
muzikaal begeleiden. Na de viering is er ook nog een gezellig samenzijn. 

 
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. 

 
GEZINSVIERINGEN HET KOMEND SEIZOEN 
 
De volgende data zijn onder voorbehoud.  
 

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. 29 mei  19.30 uur Vormselviering 
zon 21 juni   10.00 uur Dankzondag 

    



MEDITATIEVE VIERINGEN  
 
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. We zitten vaak zo vol met gedachten en dagelijkse zorgen 
dat we maar moeilijk tot gebed komen. We willen door middel van een 
rustgevende sfeer, stilte en meditatieve Taizé-muziek, ruimte maken voor 
onszelf en God. Er zullen geen voorgangers zijn die tegenover de mensen 
staan die u kunnen afleiden. Alle aanwezigen kijken één kant op naar 
rustpunten in het liturgisch centrum. Er branden waxinelichtjes en bij de 
opstanding-icoon kunnen kaarsjes aangestoken worden. De volgorde van 
de viering is voor vaste kerkgangers zo herkenbaar mogelijk gehouden. Er 
is geen tafeldienst, maar er is wel (net zoals in Taizé) gelegenheid 
communie te ontvangen. Er zijn momenten van stilte, meditatieve 
pianomuziek en liederen. 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 zaterdagavonden  
in de Protestantse kerk om 19.00 uur  
 
 21 december 2019: meditatieve boeteviering 
   4 januari      2020 
 11 januari      2020 

18 januari      2020 
25 januari      2020 
  1 februari     2020 
  8 februari     2020 meditatieve herdenkingsviering m.m.v. jeugdkoor 
15 februari     2020 
22 februari     2020 

 
 
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.  
 
Liturgisch Beraad van de Corneliusparochie 
 
 

MEDITATIEVE BOETEVIERING IN DE ADVENT  
 
Op zaterdagavond 21 december, tijdens de meditatieve viering van 
19.00 uur zal de boeteviering in de Protestantse kerk aan de 
Zuidkerkenlaan ter voorbereiding op het kerstfeest een onderdeel van 
de viering zijn. We staan zo vlak voor het kerstfeest op de drempel van 
een nieuw jaar. Het is goed dan rond de Adventskrans, Schrift, en 
Doopwater stil te worden en samen te komen en ons te verzoenen met 
onszelf, de ander en met God.  



KLEUTERKERSTVIERING OP 24 DECEMBER (16.00 uur) 

 
KINDJE WIEGEN 
Op dinsdagmiddag 24 december zal er om 16.00 uur een 
kleuterkerstviering worden gehouden in ‘Heeren van Limmen’.  
Kindje wiegen, met kinderen die Jozef, Maria, herders, engelen 
en koningen spelen. Ook zal een echt baby’tje niet ontbreken. 
Een traditioneel kerstspel met en voor de kinderen. We hopen 
dan ook dat vele ouders met kleuters naar deze viering komen. 
Er wordt wel gevraagd de kinderwagens en buggy’s op de daar 
voor ingeruimde plek te zetten. 
 

KERSTLIEDEREN ZINGEN 
De ouders van de kleuters vormen tijdens deze 
kleuterkerstviering het grote koor. Het is elk jaar een feestelijk 
gebeuren dat helemaal is afgestemd op de kleuters. Aan het 
eind van de viering mogen de kleuters het kerstkindje komen 
bewonderen.  

 
HET DOOPBLAD MAG MEEGENOMEN WORDEN  
 
In de Mariakapel staat een doopboom. Er zijn tijdens de doopvieringen 
binnen onze parochie bladeren met de namen van de dopelingen in deze 
levensboom gehangen. We nodigen alle ouders met hun kinderen uit na 
de kleuterkerst van 24 december hun doopblad op te halen in de kapel 
van de kerk. Een aandenken van de parochie. 

 
KERST GEZINSVIERING 
De kinderkerstviering om 19.00 uur in ‘Heeren van Limmen’ is een echte 
kerstviering met daarin een tafeldienst met communie uitreiken. Daar 
hopen we vooral de kinderen met hun ouders uit de midden- en 
bovenbouw van de basisscholen te mogen verwelkomen. Ook 
volwassenen zijn natuurlijk van harte welkom in deze sfeervolle viering. 
 

 

 
Meezing kerstverhaal op 24 december 19.00 uur 
 
Helaas hebben we maar een heel klein kinderkoor. Het zijn wel allemaal kanjers. 
Daarom hebben we gekozen voor een meezing kerstverhaal. 
Wij willen alle kinderen, die aanwezig zijn en de ouders vragen het kinderkoor te 
ondersteunen door mee te zingen.  
 
Het kerstverhaal wordt verteld en een beetje uitgebeeld. 
De liedjes zijn allemaal bekend 
 
De viering is vrij toegankelijk. 
 
Vriendelijke groet Mia Ploegaert. 
 
 



VOCAAL ENSEMBLE EN HET LITURGISCH KOOR VULLEN DE 
KERSTNACHTVIERINGEN IN ROND JAARTHEMA: ‘IN VRIJHEID KIEZEN’ 
 
Tijdens de kerstnachtvieringen in ‘Heeren van Limmen’ op dinsdag  
24 december om 21.30 (vocaal ensemble van liturgisch koor) en 23.30 uur 
(liturgisch koor) zullen we ons laten inspireren door het jaarthema: ‘In 
vrijheid kiezen’. De pastores Kiki Kint en Johan Olling zullen samen met 
de leden van het liturgisch koor beide vieringen inhoud geven aan dit 
thema. Centraal in deze vieringen staat het lied: ‘Zoals die ene roos’ van 
het Nieuwliedfonds. Omdat het gaat om de symboliek van de roos zullen 
ook de liederen: ‘Er is een roos ontsprongen’ en ‘De roos’ van Bette Midler 
gezongen worden. Naast eigentijdse kerstliederen zullen ook de 
samenzang en traditionele kerstliederen een plek krijgen.  
 
Het koor nodigt je van harte uit. Vooral voor de viering van 23.30 uur die 
afgesloten zal worden met glühwein en een kersttoast. U bent allen 
welkom mee te toasten.  
 
Liturgisch koor van de Corneliusparochie 
 

HARMONIE EXCELSIOR OP TWEEDE KERSTDAG 
 
De viering op tweede kerstdag om 10.30 uur wordt traditiegetrouw 
opgeluisterd door Harmonie Excelsior. Een feestelijke viering.  
 
 

GLÜHWEIN EN KERSTLIEDEREN ZINGEN OP TWEEDE KERSTDAG 
 
Op tweede kerstdag van 14.00 uur tot 16.00 uur staan de deuren van 
‘Heeren van Limmen’ open. Vanaf 15.00 uur zal de familie Valkering bij de 
kerststal die daar opgesteld staat de kerstsfeer naar nog hemelser hoogte 
tillen door zang en gitaarspel. Kom gerust binnen wandelen en drink een 
glas glühwein mee. U kunt meezingen of gewoon heerlijk luisteren.  
Tot ziens op tweede kerstdag in “Heeren van Limmen”. 
 
 

OUDEJAARS GEBEDSVIERING VOOR IEDEREEN IN LIMMEN 
 
In de Protestantse kerk aan de Zuidkerkenlaan zal op oudejaarsavond om 
19.00 uur een gebedsviering worden gehouden. Net zoals de afgelopen 
jaren zal het een viering zijn rond een thema, waarin iedereen zich thuis 
kan voelen. Het liturgisch koor onder leiding van Peter Rijs zal de viering 
muzikaal ondersteunen. Elk jaar weer een mooie viering waar goede 
reacties op zijn ontvangen. U bent van harte uitgenodigd. Een waardevol 
bezinningsmoment aan de vooravond van een nieuw jaar. 

 
NIEUWJAARSVIERING  
 
In ‘Heeren van Limmen’ zal op Nieuwjaarsdag het gemengd koor invulling 
geven aan de viering. Na de viering van 10.30 uur zal er gelegenheid zijn 
elkaar een gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. De koffie staat klaar. 
 



BLASIUS-ZEGEN 
Op 3 februari wordt altijd de heilige Blasius herdacht. Vanouds is Blasius 
de patroonheilige tegen keelaandoeningen. Dinsdagmorgen 4 februari, 
aan het eind van de wekelijkse viering van 10.00 uur in De Cameren is er 
gelegenheid de Blasius-zegen te ontvangen. 
 

VIERING OM ONZE OVERLEDENEN TE HERDENKEN 
 
Zaterdagavond 8 februari –een meditatieve viering – zal de viering in het 
teken staan van het gedenken van onze overleden dierbaren. Namen 
zullen worden voorgelezen van hen die ons kort geleden door de dood zijn 
ontvallen, ook de namen van dierbaren die we niet willen vergeten en 
levend willen houden. Er kunnen kaarsjes worden aangestoken, er worden 
teksten voorgedragen en het jeugdkoor zal met passende liederen de 
viering mede invulling geven.  
Een initiatief dat we vorig jaar zijn gestart samen met de werkgroep 
avondwake. Samen met die werkgroep wordt inhoud gegeven aan de 
viering. Een viering die nu al niet meer weg te denken is in ons 
jaarrooster. Naast de elk jaar weer gewaardeerde viering met Allerzielen, 
zijn dit waardevolle troostende vieringen als het gaat om de verwerking bij 
het verlies van een dierbare. 
 
Pastor Johan Olling en werkgroep avondwake 

 
 
EEN JAAR VOORBIJ… 

 
 
Een jaar voorbij 
een jaar leegte 
gemis, verdriet, onmacht. 
 
Ik mis je zo dit hele jaar 
verjaardag zonder jou,  
vakantie zonder jou  
feest zonder jou 
iedere dag 
de herinnering  
aan vorig jaar met jou 
 
Over alles heen 
ligt de sluier van jouw dood 
 
Een jaar voorbij 
een jaar leegte 
een jaar alleen 
 
Sinterklaas rijmt niet zonder jou 
Kerstmis kent geen sfeer 
zonder jou 
 
 

 
 
Ik ervaar het Kind niet 
zie geen licht 
het is donker in mij 
doods 
Oud en Nieuw verdooft me  
 
Over alles heen 
ligt de sluier van jouw dood. 
 
Een jaar voorbij 
een jaar leegte 
gemis, verdriet, onmacht 
 
Wanneer wordt de leegte weer gevuld 
wanneer het gemis dragelijk 
wanneer het verdriet gesteld 
wanneer krijg ik weer kracht? 
 
Kun jij mij niet helpen 
troosten, steunen, sterken? 
 

Uit: gedicht Een jaar voorbij van 
Theo Vertelman 

 



KERK EN SAMENLEVING  
VERAF EN DICHTBIJ(dienen) 
 
 
 
 

KERSTPAKKETTEN ACTIE 2019:  
 

Geef ook dit jaar uw kerstpakket weer een mooie bestemming. 
 
Vorig jaar hebben we 90 huishoudens blij kunnen maken met dank aan de 
gulle gevers die hun kerstpakket hebben doorgegeven. Ook dit jaar willen we 
graag weer de minder bedeelden binnen de gemeenschap een handje helpen 
met de kerstdagen. Iedereen kan een bijdrage leveren door een (deel van 
een) kerstpakket te doneren. Ook losse kerststollen en (tweedehands) spellen 
en speelgoed zijn welkom. Let wel: gelieve geen afdankertjes en knuffels. 
 
U kunt uw donatie bij ons inleveren op donderdag 19 en vrijdag 20 december 
tussen 18:00 uur en 20:00 uur en zaterdagochtend 21 december van 10:00 
uur tot 12:00 uur in de Pastorie (Dusseldorperweg 74, 1906 AL Limmen).  
We hopen u graag te zien! 

Verspilling bestaat niet.  
Voor alle spullen die overblijven zal een passende bestemming gezocht worden. 

 
Daarnaast is ook een financiële bijdrage welkom. U kunt het bedrag overmaken op 

bankrekening nummer: NL32RBRB0900833025 t.n.v. PCI Limmen. 
 
Mocht u in uw omgeving iemand kennen die weinig te besteden heeft en/of in een 
sociaal isolement zit. Stuur dan een e-mail naar kerstpakkettenlimmen@gmail.com, 
dan voegen we het adres toe aan ons bestand. Uiteraard zullen we hier met de 
grootste zorgvuldigheid mee omgaan.  

 
Vragen en/of opmerkingen kunt u richten tot: kerstpakkettenlimmen@gmail.com 

 
Bij voorbaat onze hartelijke dank en fijne feestdagen gewenst!  

Arja, Romy, Kirsten en Lisa namens Werkgroep Caritas 
 

 

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

mailto:kerstpakkettenlimmen@gmail.com
mailto:aframooij@gmail.com


OPERATIE SCHOENENDOOS GROOT SUCCES 
 
Operatie schoenendoos is ook dit jaar weer een succes geworden. Bij 
elkaar zijn er 40 dozen ingeleverd tijdens de gezinsviering en de 
schoolparochieviering samen met de basisschool ‘De Kerkuil’. 
Vele kinderen in Limmen hebben een doos gevuld met schoolspullen en 
speelgoed voor leeftijdgenoten in arme landen. De dozen zijn ondertussen 
op weg naar alle delen in de wereld om voor kerst kinderen blij te maken en 
te laten weten dat we aan hen denken. Alle kinderen en hun ouders 
bedankt. Ook dank aan diegenen die de actie georganiseerd hebben. 
 
KOM ERBIJ SAMEN ETEN IN DE PROTESTANSE KERK 
 
In de Protestantse kerk aan de Zuidkerkenlaan van Limmen wordt weer 
een Samen - Eten- maaltijd georganiseerd op woensdag 29 januari en 
woensdag 26 februari.  
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! 
 

 
TAFELEN VOOR DE VASTENACTIE OP ZONDAG 22 MAART 2020 
 
GASTGEZINNEN EN KOOKTALENTEN GEZOCHT. GEEF JE OP. 
Ook in 2020 willen we in de Veertigdagentijd ‘Tafelen voor de Vastenactie’ 
organiseren. In het volgend parochieblad zullen we er meer over vertellen. 
Een prachtig initiatief dat naast het goede doel voor de Vastenactie ook de 
verrassende ontmoetingen met elkaar laat plaats vinden.  
Voor nu zijn we vooral op zoek naar gastgezinnen, (Het mag natuurlijk ook 
een gastheer of gastvrouw zijn) die hun tafel en kooktalenten gratis open 
willen stellen voor drie keer vier gasten. Het vindt plaats op zondag 22 
maart 2020 en de opbrengst is voor het Vastenactieproject. 
 
MOV-HALE 

 
 
 
 

mailto:margreetdenekamp@outlook.com


GELOOFSVERDIEPING (leren) 
 
 
SNUFFELEN IN DE BIJBEL OP WOENSDAGMORGEN 
 
LAAGDREMPELIGE BIJEENKOMSTEN 
Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten waarbij Bijbelkennis niet nodig is 
om aan deze ochtenden mee te kunnen doen. Al lezend, vragend en 
pratend over stukjes uit het boek Genesis over de verhalen van Jacob en 
zijn zonen komen we er achter dat deze verhalen over onszelf gaan. De 
koffie staat klaar. Doe mee en schuif aan. De vier ochtenden in de 
pastorie zijn gepland op:  
 15 januari, 22 januari, 29 januari en 5 februari 2020,  
 van 9.30 uur tot 11.00 uur in de pastorie. 
 
De daaropvolgende serie bijeenkomsten zijn op woensdagochtenden in 
maart. 
 
 

DE BIJBEL-SNUFFELGROEP OP DONDERDAG-AVOND  
 
Eén keer in de maand kunt u ook mee doen met het ‘snuffelen in de bijbel’ 
met de groep die we naam van ‘Mozesgroep’ hebben meegegeven. De 
bijeenkomsten zijn op donderdagavonden van 20.00 uur tot 21.30 uur in 
de pastorie. We zijn met deze groep bij de geloofsverhalen uit het boekje 
Jona terecht gekomen. Na de bijeenkomst van 19 december, zijn er ook 
bijeenkomsten gepland op 16 januari en 13 februari 2020. Mocht u 
belangstelling hebben, kom dan langs of neem contact op. Welkom 
 
Pastor Johan Olling 

 
 
VOLWASSENDOOP EN/OF -VORMSEL 
Er zijn enkele geïnteresseerde volwassenen die met Pasen 2020 
gedoopt/gevormd willen worden. Sluit je daar bij aan. We kunnen dan 
samen met elkaar een zoektocht houden naar dat wat ons aanwakkert en 
inspireert. Dat kan een persoonlijk traject zijn of door gezamenlijke 
bijeenkomsten. Het kan gaan n.a.v. de geloofsopvoeding van je kinderen, 
of de vraag waar je zelf in gelooft, welk Godsbeeld je hebt, hoe je tegen 
de kerk aankijkt, of over de woorden in de geloofsbelijdenis.  
pastor@corneliuskerk-limmen.nl  
 
 

mailto:pastor@corneliuskerk-limmen.nl


 
 
INFORMATIE EERSTE COMMUNIE 
 
De Eerste Communieviering voor de kinderen uit groep 4 of  
hoger vindt plaats op zondag 17 mei 2020. Het project bestaat uit 
verschillende stappen die de kinderen samen met hun ouders/verzorgers 
doorlopen. Er worden verhalen gelezen, uitgebeeld en besproken met als 
rode draad het jaarthema, ter voorbereiding op een feestelijke viering. De 
kinderen zullen ook 3 keer met hun ouders samen komen.  
 

Belangrijke data: 
Dinsdag 17 maart: Informatieavond voor ouders/verzorgers om  
20.00 uur. Na de informatie meldt u het kind pas aan voor het project. 
Zondag 22 maart: Start project waarbij de kinderen samen met hun gezin 
een speurtocht gaan houden met kerkelijke attributen. Aanvang 12.00 uur. 
Deze twee data zijn erg belangrijk voor de deelname aan het project. 
Wellicht kunt u hier alvast rekening mee houden in uw agenda.  
 

We vinden het fijn als ook uw zoon of dochter meedoet. Als u interesse hebt, 
geef ons dan alvast uw e-mailadres door, dan houden we u op de hoogte en 
sturen u een herinneringsmailtje vóór 17 maart. Op 17 maart hoort u hoe en 
wanneer we de Eerste Communievoorbereiding gaan invullen, daarna meldt 
u uw kind aan en – zoals u ziet – 22 maart gaan we meteen beginnen.  
Het e-mailadres is: communiewerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl 
 
Werkgroep Eerste Communie 
 

AANMELDEN VOOR INFORMATIEAVOND VORMSEL 2020 
 

Zit je 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 vrijdagavond 29 mei 2020, stuur ons dan alvast uw  
e-mailadres. Wij kunnen je dan begin januari d.m.v. een e-mail een 
herinnering en uitnodiging sturen voor de informatieavond op 
dinsdagavond 28 januari 2020 om 19.00 uur op de pastorie. 
 
Deze informatieavond worden ook je ouders uitgenodigd, want het is de 
bedoeling dat ze ook een paar keer meedoen en achter jou en jouw 
besluit staan 

 
Na deze informatieavond over het project kun je je als ouder en jongere 
aanmelden. Stuur je aanmelding naar  
Vormselwerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl  

 
We zien je graag op dinsdag 28 januari om 19.00 uur.  
 
Namens de werkgroep van het vormsel,  
pastor Johan Olling, 
Nelleke van der Knaap 
Carla van Zelst  072-5053636 

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


REIS VANUIT DE REGIO NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELLA 
 
BUSREIS LANGS HISTORISCHE PLAATSEN 
In de periode 20 april tot en met 1 of 2 mei 2020 wordt er vanuit onze 
regio een reis georganiseerd naar Santiago de Compostella. Het gaat om 
de oude pelgrimsroute dwars door Frankrijk en Noord Spanje naar de 
plaats waar de apostel Jacobus de Meerdere geëerd wordt. De reis is 
vastgelegd bij Drietour en de reisleiders zijn de pastores Ruud Visser en 
Johan Olling. We hebben de informatieavond achter de rug en de reis is 
vol met 36 ‘pelgrims’ uit alle locaties binnen onze parochies. Nu volgen er 
nog drie voorbereidingsbijeenkomsten die onderdeel zijn van de reis. We 
vertrekken op maandagochtend 20 april 2020 en we bezoeken onder 
andere Compiègne, Vezelay, Taizé, Nevers, Rocamadour en Lourdes. 
Daarna steken we de Pyreneeën over bij de Roelandspas. We bezoeken 
in Spanje de steden Burgos en Léon om uit te komen in Santiago de 
Compostella. Goede wandelaars krijgen de gelegenheid om zelf gedeeltes 
van de oude pelgrimsroute af te leggen. Op de terugreis komen we nog 
langs Bordeaux en Tours. Op vrijdag 1 mei 2020 komen we weer in 
Limmen aan. 
 

GAAT U MEE OP BEDEVAART NAAR LOURDES! 
 
De Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam verzorgt al 25 jaar 
bedevaarten naar Lourdes. Het aanbod voor dit jaar bestaat uit: 
 

18 t/m 26 mei 2020 busreis naar Lourdes 
Een prachtige reis door het mooie Frankrijk. Op de heenweg bezoeken we 
de 1e dag de kathedraal de Notre Dame in Reims. Op de 2e dag gaan we 
naar het klooster in Nevers, waar Bernadette opgebaard ligt in haar schrijn. 
En op de terugweg gaan we naar het mooie plaatsje Rocamadour. 
 
Indien U liever vliegt is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de 
vliegreis van  
20 t/m 25 mei 2020. De pelgrims die met het vliegtuig gaan sluiten zich 
dan in Lourdes bij de buspelgrims aan. U gaat dan op eigen gelegenheid 
naar Den Bosch. Daar staat de transferbus die u (tegen betaling) naar het 
vliegveld van Maastricht brengt. 
 
Vliegreis van 8 t/m 13 september 2020 
Vertrek vanaf vliegveld Maastricht. Bij voldoende deelname gaan we met 
een bus vanuit Haarlem naar het vliegveld. Deze vliegreis wordt ook 
geheel verzorgd door onze vrijwilligers van de Lourdes-groep. Pelgrims 
die veel zorg nodig hebben kunnen logeren en verzorgd worden in 
zorghotel Accueil Notre Dame. 
 
De informatiebijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 18 januari 2020 
Locatie: Moeder van de Verlosserkerk Prof. Eijkmanlaan 48 in Haarlem 
Aanvang:11.00 uur 
 
informatie : www.lourdes-groep.nl en Facebook: Lourdesgroep 

http://www.lourdes-groep.nl/


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 

 
 
DE KEUZE 
 
EDITH EVA EGER OVERLEEFT AUSCHWITZ 
In verband met ons jaarthema ‘In Vrijheid kiezen’ kreeg ik een boek 
van Edith Eva Eger in mijn handen gedrukt. Edith is een 
leeftijdsgenoot van Anne Frank. Anne overleeft de oorlog niet, Edith 
wel. “Lees dat boek maar eens”, werd mij toegefluisterd, “dan besef 
je je dat je altijd de keuze hebt om je te bevrijden uit de gevangenis 
die haat en wanhoop heet”. In het boek beschrijft Edith Eva Eger 
hoe ze als zestien jarig meisje in 1944 naar Auschwitz werd 
gedeporteerd. Haar ouders werden meteen na aankomst naar de  
gaskamer gestuurd en Edith lukte het om  met haar zusje het kamp 
te overleven. Ze vertelt over haar geloof in de goedheid van ieder 
mens en haar vermogen om zacht en open te blijven. Ze werd 
gedwongen voor Mengele te dansen, komt ook in het kamp 
Mauthausen terecht en overleeft de dodenmars. Edith en haar zusje 
waren nog maar nauwelijks in leven toen ze eindelijk werden 
bevrijd.  
 
ONS JAARTHEMA: ‘IN VRIJHEID KIEZEN’ 
Edith is nu over de negentig en sprak vorig jaar op de Dam in 
Amsterdam tijdens de 4 mei herdenking. Ze is nu een bekende 
psycholoog in Amerika en in haar boek doet ze ook uit de doeken 
hoe ze als therapeut haar cliënten al jarenlang helpt om zich uit hun 
eigen gedachten te bevrijden, en hoe iedereen uiteindelijk voor 
vrijheid kan kiezen. God schrijft zijn bevrijdende geschiedenis in en 
door ons mensen, zo lees je tussen de regels door. Wij als mensen 
hebben daarbij een keuze. Edith maakt dan ook geen verwijten naar 
God of naar haar beulen en onderdrukkers. Ze houdt haar 
zelfrespect en waardigheid. Bidt zelfs voor haar medegevangenen 
die haar laatst stukje brood stelen en haar vernederen. Haar 
belangrijkste levensreddende les is: je houdt altijd de keuze om te 
bepalen hoe je reageert op wat je overkomt. Een indrukwekkende 
levensles welke ons allen kan inspireren. 
 
pastor Johan Olling   
 



 
 
 
 
JE HEBT GEEN HEKKEN NODIG ALS JE ZORGT VOOR EEN BRON 
 
KERK ALS EEN BRON 
Ik las deze week een artikel dat ging over de missionaire kerk van de 
21ste eeuw. Het vertelde over de kerk van de oude en die van de 
nieuwe tijd. Er werden beelden gebruikt die mij aanspraken. De kerk 
van de oude tijd is die van een boerderij waar de boer een hek om 
heeft gezet. Het hek is bedoeld om het eigen vee binnen, en het vee 
van de buren buiten te houden. De kerk van de nieuwe tijd lijkt op 
hoe boeren in Australië met z'n uitgestrekte vlaktes de zaak 
aanpakken. Ze bouwen geen hek, maar boren ergens in het 
landschap een gat in de grond waardoor er water opwelt. Ze creëren 
een bron. Het vee kan vervolgens vrij rondlopen en zelfs uitzwermen, 
maar de bron zorgt ervoor dat er water is waardoor het vee blijft 
terugkomen. Buiten de hekken van de kerk zijn er religieuze 
bronnen. Maar je moet ze vinden en aanboren. De kunst is vieringen 
en samenkomsten te houden die zijn als bronnen waar een 
uiteenlopend publiek op afkomt: gelovig, half-gelovig, ongelovig, 
kerkelijk en niet-kerkelijk.  
 
JE HEBT GEEN HEKKEN NODIG ALS JE ZORGT VOOR EEN BRON 
Als Corneliusparochie gaan we met een groepje mensen 
brainstormen om te kijken of wij bronnen kunnen creëren, waar 
uiteenlopende zoekende mensen op af komen. Wij kennen, afgezien 
van doop-, trouw- en rouwdiensten, geen kerkdiensten waar zoveel 
mensen komen die nooit of niet meer een kerk van binnen zien. Al 
enkele jaren kennen we als parochie ook de vieringen van ‘Orgel, 
Zang, Beeld en schrift’. Vieringen met het liturgisch koor waar alle 
zintuigen gebruikt kunnen worden. Gebedsvieringen waar elke keer 
een lied van Marco Borsato, Stef Bos en Ramses Shaffy centraal 
hebben gestaan. Zo kennen we ook vieringen rond liederen van 
Nieuwliedfonds, Iona en Taizé. We merken dat er andere mensen op 
deze vieringen afkomen. Heel voorzichtig, maar toch. De hekken zijn 
verdwenen. En hoewel deze diensten meestal plaatsvinden in 
kerkgebouwen, voelt dat niet als een belemmering. Het is een vorm 
van kerk-zijn over grenzen heen. Wat een mooi beeld die ons door 
boeren uit Australië wordt aangereikt. Bronnen aanboren – hoe 
Bijbels - waardoor mensen terug blijven komen. Wordt vervolgt. 
 
pastor Johan Olling  



 
 
 
 
ROND DE WATERPUT SEIZOEN 2019-2020 
 
Het seizoen van ‘rond de waterput’ draait op volle toeren. 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. 
Alle nadere informatie kunt u vinden op de website www.ronddewaterput.nl  
 
Enkele programmaonderdelen die binnenkort plaatsvinden: 

 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 is 
er collecte bij de uitgang. 
 

 Op dinsdag 14 januari houdt de heer Frans Willem Verbaas een lezing in de Ter 
Coulsterkerk. Hij is asieladvocaat en voormalig bestuurslid van de beroepsgroep 
van asieladvocaten, de Vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland (VAJN). 
Hij zal ingaan op al de vragen over asiel die leven bij het publiek. De aanvang is 
om 20 uur. 
 

 Onder de titel ‘Renaissance in Venetië’, zal de heer Cees Tromp op dinsdag 21 
januari een lezing met lichtbeelden houden in het Willibrordushuis. Vorig jaar 
gooide de sneeuw roet in het eten, maar we hopen dit jaar de heer Tromp en vele 
toehoorders te verwelkomen! 
 

 Muziek- en poëziegroep ‘Achterom’ gaat ‘Voorbij grenzen’, donderdag 30 januari 
in de Ter Coulsterkerk. 
 

 De eerste van twee Preken van de Leek, vindt plaats op zondag 2 februari om 16 
uur in de Witte Kerk. De heer Adri Steenhoek is de preker. Zijn dochter Marieke, 
die beroepszangeres is, zal het geheel muzikaal omlijsten. 
 

 De waterputlezing wordt dit jaar gehouden door mevrouw Maartje de Lint. Zij 
spreekt over de heilzame werking van muziek en samenzang op dinsdag 4 
februari om 20 uur in de Witte kerk. Doelgroep: iedereen die betrokken is met een 
dierbare of cliënt met dementie. 
 

 Bill van Schie neemt ons op woensdag 12 februari mee naar het Italiaanse 
Ravenna en doet verslag van de reis die hij onlangs maakte. Aanvang 20 uur in 
het Willibrordushuis. 
 

 In de Witte kerk speelt Matthijs Vlaardingerbroek op zondagmiddag 16 februari de 
voorstelling ‘SchatRijk’, samen met zijn buikspreekpop Henkie. Iedereen van jong 
tot oud is welkom. De kerk is open om 15 uur, aanvang 15.30 uur. Alleen 
volwassenen betalen een entree van €3,50. 
 

http://www.ronddewaterput.nl/


NIEUWS ROND DE KERK 

(kerkopbouw) 
 
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 op de hoogte blijven van alles wat er binnen 
onze parochie gebeurt. We merken dat ook 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 naar zo’n 350 
adressen een nieuwsbrief gestuurd. 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@cornesliuskerk-limmen.nl  

 
HUISBEZOEK PASTOR 
 

Als u wilt dat de pastor een keer bij u langs komt, laat het dan persoonlijk 
weten. Er wordt dan meteen een afspraak gemaakt.  
Ook voor communie rondbrengen, ziekenhuisbezoek of een vraag is een 
telefoontje naar 5051275 voldoende. Als de pastor er niet is, spreek dan 
uw naam in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.  

 
 

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 ‘Heeren van Limmen’ van 10.00 uur nog even na te 
blijven voor een kop koffie of thee. Een uitstekend initiatief 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.  
 

 
GEFELICITEERD MET OPBRENGST KERKENVEILING 
 

We mogen trots zijn op het resultaat. Je zult maar bij een gemeenschap  
horen die gezamenlijk € 36.110, - bij elkaar brengt.  
Gefeliciteerd.  
 
De commissie Kerk- en Jeugdveiling 

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


 
VRIJWILLIGERSAVOND 2020 
 

De organisatie voor de vrijwilligersavond 2020 is in “volle” gang. Er is 
een uitnodiging gemaakt die verspreid wordt onder alle vrijwilligers.  
De avond wordt gehouden op vrijdag 17 januari 2020 in “Heeren 
van Limmen”, vanaf 20.00 uur. Beschikt u over voor ons onbekende 
talenten in de vorm van acteren, zingen, muziek maken of welke 
vorm dan ook, laat het ons zien op deze avond. Er is een gevarieerd 
programma. Het jeugdkoor zal zingen, er wordt een groep 
vrijwilligers toegezongen en in de bloemen gezet en er is weer een 
quiz waar een ieder uitgenodigd wordt elkaar te ontmoeten. Ook is er 
natuurlijk gelegenheid te dansen. 
De uitnodiging geldt voor allen die op enigerlei wijze meewerken in 
de grote schare, onmisbare vrijwilligers in de Cornelius Parochie. 
Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, laat het ons dan weten.  
U helpt dan onze administratie compleet te krijgen. 
 
Het feest comité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  17 december  groep 1 Corneliuskerk 
Vrijdagmiddag    3 januari  groep 2 Protestantse kerk  
Donderdagmiddag 16 januari  groep 3 Corneliuskerk 
 
Dinsdagmiddag  28 januari  groep 1 Protestantse kerk 
Vrijdagmiddag  14 februari  groep 2 Corneliuskerk  
Donderdagmiddag 27 februari  groep 3 Protestantse kerk  
 
De dames worden namens ons allen alvast weer van harte bedankt.  

 



Tien vragen aan Lianne Pirovano  
  
Kort voorstellen:  
Ik ben Lianne Pirovano en ben getrouwd met Theo Al. In 1979 ben gaan zingen bij het 
Jongerenkoor dat overgegaan is in het Liturgisch koor. Bij het gemengd koor zong ik gezellig 
met mijn moeder op projectbasis mee. Nadat mijn moeder verhuisd was, zong ik vele 
sopraansolo's in vaak 4-stemmige missen. Maar pastor Veldt vond dat ik, omdat ik zo vaak 
meezong, wel lid kon worden. Sinds 2013 ben ik dan ook officieel lid van het gemengde 
koor. Ook ben ik lid van het dameskoor. 
 
1.Waar ben je geboren en getogen? Ik ben geboren in Beverwijk op de Arendsweg met om 
de hoek de OLV van Goede Raad kerk en de Heilig Hart school, waar ik op school ging. Ik 
heb 3 zussen en 3 broers waarvan Gerard is overleden.  
In 1977 verhuisden wij met bijna het hele gezin naar de Nieuwelaan 4 te Limmen omdat de 
tuinderij van mijn vader onteigend werd door de gemeente Beverwijk.  
2. Als je hobby je werk was, welk beroep zou je dan nu hebben?  Operazangeres.  
3.Wie zou je graag ontmoeten? Drie belangrijke mannen uit mijn leven (vader Kees, broer 
Gerard en man Wim die al in de hemel zijn), om te vragen hoe het er in de Eeuwigheid aan 
toe gaat.  
4.Wat is je mooiste jeugdherinnering? Opa en oma Pirovano woonden in de buurt. Ik 
kwam daar graag omdat het daar zo heerlijk rustig was. Opa vertelde dan het verhaal van 
klein Duimpje, dat liep altijd anders af. Ook blies hij sigarenrook in een luciferdoosje en brak 
hij een appel in tweeën met zijn grote handen. 
5.Wat vind je de mooiste plek in de parochie? Onze tuin aan de Westerweg. 
6.Waarvoor kunnen ze je wakker maken? Liever niet, ik slaap als een roos. 
7.Wat is het beste advies dat je ooit kreeg? van Wim: dat ik mijn best moest doen om 
weer gelukkig te worden. Theo en ik zijn in 2011 getrouwd en ja, ik ben een gelukkig mens! 
8.Wat weten de meeste parochianen niet van jou? Dat ik een 5-jarige opleiding tot 
astroloog gevolgd heb. 
9.Wat zou je veranderen als je pastor was? Niets, Johan en zijn enthousiasme doen het 
prima! 
10.Persoonlijke vraag van Riet Bloedjes: Je zingt in ons koor en mijn vraag aan jou, 
kun je eens vertellen over je oom waar je ook voor zingt? Als ik gevraagd word om bij 
rouw of jubilea bijvoorbeeld een Avé Maria te zingen, vraag ik een bijdrage voor mijn oom Co 
(frater Linus Schoutsen van de Congregatie Mater Misericordiae). Op de overschrijving zet ik 
altijd: “Lianne zingt voor God en Co". Oom Co woont en werkt al 56 jaar in Kenia. Eerst als 
kok, daarna als bouwer en ontwerper van scholen en ziekenhuizen. Later verzorgde hij 
zieken en wat daar allemaal bij komt kijken. Inmiddels is hij bijna 81 jaar oud en wordt 
daardoor met respect bejegend (hij is een "Mzee", Swahili voor een oude wijze man).  
Sinds 1997 staat hij aan het hoofd van “Father Groll’s Welzijns Projecten”,(de FGWP) die 
zich inzet voor gevangenen en ex-gevangen. Hij bezoekt gevangenissen in heel Kenia (met 
hulp van flying doctors) om de gevangenen, waaronder vluchtelingen uit aangrenzende 
landen, te voorzien van cursussen, spelen, schrijfwaren e.d. Onder de gevangenen zitten 
ook moeders met zeer kleine kinderen (tot 4 jaar). Voor deze vrouwen en kinderen zorgt hij 
voor handdoeken, sokken e.d. Het gevangeniswezen in Kenia is niet te vergelijken met ons 
gevangeniswezen. Als een gevangene vrijgelaten wordt zorgt hij voor een buskaartje voor de 
thuisreis en ter voorkoming van recidive, voor gereedschap om de kost te kunnen verdienen. 
Als hij 1x in de twee jaar overkomt bezoekt hij de sponsors van zijn projecten. Hij blijft nooit 
lang bij de familie want zijn werk gaat voor. De slogan van frater Linus en zijn mensen is: 
“Prisoners are people too.” 
Voor meer informatie: http://frgrolstrust.org/mission/ 
 
Dit is voorlopig de laatste aflevering van ’Tien vragen aan’. De redactie gaat zoeken naar 

een nieuwe vorm, een manier waarop we kennis kunnen maken met parochianen uit 
de verschillenden locaties. We danken iedereen die in deze en vorige afleveringen 
antwoord heeft gegeven op de Tien Vragen!  



VERJAARDAG PASTOR HELSLOOT: 70 JAAR 

Op zondag 12 januari 2020 hoopt pastor Herman Helsloot zijn zeventigste 
verjaardag te vieren. Eenieder die hem hiermee wil feliciteren is van harte 
welkom de zondagochtendviering aanwezig te zijn en hem daarna te 
feliciteren in de Ontmoetingsruimte in de Willibrorduskerk.  
Voor koffie en wat lekkers wordt gezorgd. 
 
 
 
VERJAARDAG PASTOR JOHAN OLLING  
Pastor Johan Olling viert op dinsdag 21 januari zijn 65ste verjaardag. De 
pastoriedeuren staan open. Vanaf 10.45 uur – 12.30 uur staan de koffie 
en gebak voor je klaar. We sluiten af met een borrel. 
 

 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 

 

Door het Heilig Doopsel zijn in onze gemeenschap opgenomen 
 
 
Op 10 november 2019 
SARA  dochter van Richard Boelé en Ingrid Kuijs 
  zusje van Sam 
   
 
 
 



 
 

Riet Scheepmaker – van Rooijen 
 

Overleden op 27 juli 2019 
op de leeftijd van 79 jaar 

 
 

Maria Johanna Amelia Cornelia van Rooijen zag op 5 januari 1940 in Jutphaas het 
levenslicht.  
Wandelen en marsen lopen was vroeger een hobby van moeder.  Zo heeft ze ook 
Frans Scheepmaker ontmoet.  
Na hun huwelijk konden ze een groot appartement kopen in Beverwijk op de 
Plesmanweg. Riet kon hier niet echt aarden en ging zeer regelmatig bepakt en 
bezakt terug naar Utrecht in de weekenden.  
Daar kwam Jacqueline ter wereld. Drie jaar later kwam stamboomhouder John ook 
het gezin aanvullen in Beverwijk. De kans op een nieuw te bouwen hoekwoning in 
het prachtige Limmen konden ze niet laten lopen. Dit was een echt thuis.  
 
Het verenigingsleven gaf het gezin alle ruimte voor vertier. Volleybalvereniging 
Oranje-Wit en de Carnavalsvereniging slokten veel tijd op. Maar ook tijdens de 
Bloemendagen en bij diverse stichtingen was ze zeer actief. Bijvoorbeeld voor de 
kankerbestrijding, plattelandsvrouwen en als winkeldame bij de Cameren.  
Mam was de drijvende kracht achter het actieve leven van vader Frans, zowel tijdens 
zijn werk en bij bestuurlijke functies in sociale kringen. 
 
Ze was vaak geveld door zware ziektes en lichamelijke ongemakken. Maar altijd 
krabbelde ze weer op en ging door met leven. Ze beleefde veel plezier aan haar 
kleinkinderen waar ze zichtbaar apetrots op was. Ook was ze zeer verrast met de 
komst van een achterkleindochter. Nu was ze niet alleen Oma maar Omi. 
 
Na de dood van haar geliefde man was het huis aan de Meidoornlaan te groot voor 
haar alleen. Een bewuste keuze om aan de overkant op de Lage Weide te gaan 
wonen bleek haar goed te bevallen. Hier heeft ze nog enkele jaren genoten van het 
prachtige uitzicht. 
 
De kinderen 
 



 
Gerard Winder 

 
Overleden op 11 september 2019 

op de leeftijd van 78 jaar 
 

Gerard is geboren op de Rijksweg in Limmen als vijfde kind van Gert Winder en Door 
Metselaar. Het vierde kind, tweelingbroer Henk, zag iets eerder het levenslicht. In 
november 1943 overlijdt moeder Door en blijft het gezin met vijf kinderen moederloos 
achter. In april 1945 hertrouwt vader Gert Winder met Nel van der Eem en breidt het 
gezin zich verder uit.  
 
Gerard is een rustige jongen, gaat naar school en groeit zonder problemen op. Na 
zijn schoolperiode gaat hij, net als zijn broers, werken in het familiebedrijf Winder om 
uiteindelijk zijn geliefde vak als chauffeur uit te oefenen. Het bestaan als bijrijder en 
aankomend chauffeur is niet wat Gerard er van had verwacht en hij solliciteert bij 
Buurman Driessen voor een baan als bankwerker. Helaas, de vrijheid en de 
buitenlucht wordt al gauw een gemis en binnen vier weken zit Gerard weer op de 
vrachtauto bij Winder. Het was de directie bij Winder opgevallen dat Gerard een zeer 
vakkundig chauffeur is met bijzondere kwaliteiten. Hij kan met iedereen uit de voeten 
en onderweg is hij een geweldige diplomaat en een ambassadeur voor het bedrijf 
Winder. 
 
Het is op de Limmerkermis in 1964 dat hij Tiny Liefting ontmoet. Deze ontmoeting 
leidde tot een huwelijk en het jonge stel ging wonen aan de Clusiuslaan. In de jaren 
daarop worden drie kinderen geboren, Sandra, René en Nina.  
Waar mogelijk helpt Gerard mee met de opvoeding, ook als de kinderen met hem 
mee waren in de vrachtauto. Er zijn dan altijd duidelijke richtlijnen: zitten is zitten, 
gordels om en niet uit de cabine als er moet worden gelost. Alleen als de 
gelegenheid er is, mogen ze meehelpen lossen. 
 
Voor zoon René is het geweldig om een vader te hebben waarmee je de hele 
vakantie mee mag gaan, tot zelfs in het buitenland en dat zonder paspoort. Wel met 
de uitdrukkelijke mededeling om op het bed achter de gordijntjes te blijven zodat de 
douane hem niet ontdekt. Hij durfde amper adem te halen. Apentrots is hij later ook 
op zijn kleinkinderen Kjell, Liv, Brenn en Melle.  
 
Door een noodlottig ongeluk thuis belandde Gerard in het ziekenhuis. De situatie 
werd steeds slechter waardoor René met het gezin terug moest komen van hun 
vakantieadres. Die nacht, dat René was aangekomen, heeft Gerard zijn zoon gezien 
en hebben elkaar met beide handen stevig vastgehouden. “Mooie tijd!” waren zijn 
woorden. Deze woorden zijn ons dan ook heel dierbaar. 
Gelukkig hebben wij als gezin, de familie en vrienden afscheid kunnen nemen. Het is 
goed zo, geen pijn meer. Rust zacht.  
 
Familie Winder 



Ons gebed wordt in de komende vieringen gevraagd 
voor onderstaande intenties 

 
 
 
Zaterdag 21 december 19.00 uur: Joop 
Bruijns, Jaap Dirkson, Ben Snijder en Els 
Snijder-Buijs, Piet van der Steen, Aad 
Kaandorp, Frans de Nijs  
Zondag 22 december 10.00 uur: Gerrit 
Bakkum en Lies Bakkum-Zuurbier en 
overleden kinderen, 
Gré Min-Kaandorp, Jan Out, Ben Snijder 
en Els Snijder-Buijs, Dina Hageman-
Regtop, Gré Krom-Cornelisse, Gert Min en 
Truus Min-Valkering, Cock Groot en Riet 
Groot-Konijn, Dick de Winter, Rie 
Duijkersloot 
Kerstavond 
Dinsdag 24 december 11.00 uur in de 
Cameren: Pieter Boon en Gré Boon-
Tromp, Jan en Bea Boon 
Dinsdag 24 december 19.00 uur: Nelleke 
Molenaar, Rem en Lies Pronk, Henk 
Verver en Thea Verver-Klepper, Herman 
van der Sande en Truus van der Sande-
Sander, Piet Nijman en Nel Nijman-
v.d.Peet, Ben Nijman, Henricus Vrugt en 
Petronella Vrugt-Kraakman, Jan Groot, 
Jaap  Zonneveld, Alice Groot en overl.fam. 
Groot en overl.fam.Pepping, Piet Krom, 
Grardus Beentjes, Daisy van Kessel, 
Sjaak Seignette 
Dinsdag 24 december 21.30 uur: Cees 
Struijlaart, Jan Hageman en Nel 
Hageman-Winder, Agaath Mooij, Susanna 
Nuijens-Kusch en Antonius Nuijens en 
overl.fam. Nuijens-Kusch, Siem Admiraal 
en overl. fam. Admiraal-Hageman, Piet 
Kaandorp en Wil Kaandorp-Smit, Frans de 
Nijs, Dick van der Velden, Co Jonker-
Krom, Arie Mooij en overleden familie, 
Evert Zeeman, Piet Nijman en Nel Nijman-
v.d.Peet, Henk van der Eem sr.  en Frieda 
van der Eem-Wulp, Thijs Bakker en Lien 
Bakker-Groot, Wim Bremmers en 
overl.familie, Nel Bloedjes-Plugboer, Anton 
Dekker en Gre Dekker-Smit, Henny, Riet 
en Henk, Piet van der Velden en Marie 
van der Velden-Bakker, Piet van der 
Velden jr., Piet Bakkum en Margaretha 
Bakkum-Bakker, Jaap Bakkum 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dinsdag 24 december 23.30 uur: Tim 
Baltus, Wim Metzelaar en Jannie 
Metzelaar-v.d.Maat, Jan Kroon en Gerda 
Kroon-Wammes, Aad Kaandorp, Ed 
Kuijper en Anja Kuijper-Schagen, Susanna 
Nuijens-Kusch en  Antonius Nuijens en 
overl.fam. Nuijens-Kusch, Floor  Schoorl, 
Engel Valkering, Henk Verver en Thea 
Verver-Klepper, Leo Verver, Frans Wempe 
en Nel Wempe-van der Aar, Bart van Beek 
en Rie van Beek-van Duivenvoorde, Piet 
Nijman en Nel Nijman-v.d.Peet, Hans  
Castricum en kleindochter Evi en 
kleinzoon Sem, Piet  Mooij, Ouders 
Verver-Druijven, Magda Verver-Bakker, 
Ilias Iliopoulos en overleden fam. 
Iliopoulos-Dekker, Chantal van den Brink 
Eerste Kerstdag 
Woensdag 25 december 10.30 uur: Kees 
Admiraal en Cor Schol, Magda Bakker, 
Jac. Boersen 
Bart Dirkson en Janie Dirkson-van der 
Molen, Jans Min, Lia Goeman-van Veen, 
Siem van Veen, Cees Roos, Riet Dekker-
Hollenberg, Piet van der Steen, Corrie 
Verver-Valkering, Nack Kaandorp, Harry 
Zandbergen, Lia Zomerdijk-Admiraal, 
Willem Dirkson en Sien Dirkson-
v.Duivenvoorde, Gert Min en Truus Min-
Valkering, Siem en Nel Pepping, Truus en 
John Keijzer, Cees Mous, Gerard Rietveld, 
Piet Buur, Henk van der Eem sr.  en 
Frieda van der Eem-Wulp, Ben Kuilman, 
Frans Scheepmaker en Riet 
Scheepmaker-van Rooijen, Cees Admiraal 
en overl.fam. Admiraal-v.d.Velden, voor de 
levenden en overleden leden van de KBO, 
Joop Holla en zoons Jan en Gerard,  
kleine Justin en Isa, Wim Levering en 
overl.fam.Levering-v.d. Wurff en kleinzoon 
Lars, Jan Kaandorp en overl.fam Wulp-
Kaandorp, Gerard Winder, Antoon Kroon, 
Klaas Meegdes, Gree Hageman-Winter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tweede Kerstdag 
Donderdag 26 december 10.30 uur: 
Jaap Min, Annie Min-Pepping, Fam. Min, 
Fam. Pepping, Wil Keyzer-Stam en Dorus 
Keyzer, Ben de Swart en Tiny de Swart-
Verver, Agaath Mooij, Therodorus Dekker 
en Eva Maria Dekker-de Graaf, Jaap 
Pepping en Clazien Pepping-Tervoort en 
dochter Wil, Ben Snijder en Els Snijder-
Buijs, Engel Valkering, Nel Vleugel-Bakker, 
Andre Winder en Trien Winder-Metselaar, 
Rein Verver en Corrie Verver-Zandbergen, 
Jaap Kuijs en Gré Kuijs-Bakker, Jos 
Liefting, Jan Kaandorp en overl.Fam Wulp-
Kaandorp, Jan Groot, Piet Krom, Piet 
Mooij, Sijvert en Lien Molenaar-Groot, Jo 
en Marie Groot, overl.fam. Molenaar-
Groot, Daisy van Kessel, opa en oma 
Vleugel, opa en oma Putter, kleindochter 
Lindy 
Zondag 29 december 10.00 uur: Henk 
Nijman en Clazien Nijman-van Diepen, 
Truus Keijzer, Henk van der Eem sr.  en 
Frieda van der Eem-Wulp, Jos Liefting, 
Piet Mooij 
Dinsdag 31 december 19.00 uur: 
Susanna Nuijens-Kusch en  Antonius 
Nuijens en overl.fam. Nuijens-Kusch, 
Cees Groot, Wim Bremmers en 
overl.familie, Piet Mooij 
Nieuwjaarsdag 
Woensdag 1 januari 10.30 uur: Frans 
Scheepmaker en Riet Scheepmaker-van 
Rooijen, Susanna Nuijens-Kusch en 
Anthonius Nuijens en overl.fam.Nuijens-
Kusch, Siem Pepping, Piet Krom, Gerard 
Winder, Rein Verver en Corrie Verver-
Zandbergen, Frans Wempe en Nel 
Wempe-van der Aar, Piet Kaandorp en Wil 
Kaandorp-Smit 
Zaterdag 4 januari 19.00 uur: Walt 
Pepping en Truus Pepping-Buur, Cees 
Roos, Theo Seignette, Jan Valkering, Aad 
Kaandorp 
Zondag 5 januari 10.00 uur: Arnold 
Henselmans en Annie Henselmans-Borst, 
Joop Admiraal en Jo Admiraal-de Jong en 
zoon Wim, Martinus Augustijn en Maria 
van Roode, Niek Baltus, Tim Baltus, Wim 
Metzelaar en Jannie Metzelaar-v.d.Maat, 
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, Cees Admiraal en 
overl.fam.Admiraal-v.d.Velden, Nelleke 
Molenaar, Susanna Nuijens-Kusch en 
Anthonius Nuijens overl.fam.Nuijens-
Kusch, Herman van der Sande en Truus 
van der Sande-Sander, Cees Mous, Ben 
de Ruijter en Aat de Ruijter-Pronk, Maik de 
Ruijter, 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, Ali van Wijk-Snel, Jos 
Zomerdijk, Sjaak Seignette, Fam. van 
Vlimmeren-Glorie 
Dinsdag 7 januari 10.00 uur in de 
Cameren: Jan Min 
Zaterdag 11 januari 19.00 uur: Ada 
Beentjes, Dick Boon, Cees Buter, Johan 
Kerssens, Huub Kramer, Joke Louwe-
Dirkson, Dirk de Winter, Aad Kaandorp 
Zondag 12 januari 10.00 uur: Lies Al, 
Marijke Baltus-de Waard, Sam Beentjes 
en Aaf Beentjes-Vlaarkamp, Gre Beentjes-
Fatels, Peter Beentjes , Antoon 
Duijkersloot, Rie Duijkersloot, Jo Koot-
Groot, Gerard Liefting, Jans Min, Agaath 
Mooij, Kees Pepping, Pé Pepping, Hans 
Zwart, Bart Dirkson en Janie Dirkson-van 
der Molen, overleden familie Admiraal-
Commandeur 
Zaterdag 18 januari 19.00 uur: Ada 
Beentjes, Jac. Boersen, Piet Buur, Joop 
Bruijns, Jaap Dirkson, Aad Kaandorp 
Zondag 19 januari 10.00 uur: Wim van 
Diepen en Rie van Diepen-Henselmans, 
Tiny Hageman-Mandjes, Dorus Keijzer, 
Afra Koot en overl.ouders, Ed Kuijper en 
Anja Kuijper-Schagen, Susanna Nuijens-
Kusch en Anthonius Nuijens 
overl.fam.Nuijens-Kusch, Corrie Verver-
Valkering, Yao Yao Wang, Tiny Wulp-
Vergouw, Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, 
Dirk Glorie en Wilhelmina Glorie Noort-
Berger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaterdag 25 januari 19.00 uur: Piet 
Weijers en Fien Weijers-Haaker, Jeanne 
Keijzer-Ursem, Dirk de Winter, Aad 
Kaandorp 
Zondag 26 januari 10.00 uur: Pieter 
Boon en Gré Boon-Tromp, Jan en Bea 
Boon, Cees Dirkson en Alie Dirkson-
Bakker, Cock Groot en Riet Groot-Konijn, 
Rie Duijkersloot, Gre Krom-Cornelisse, 
Gre Min-Kaandorp, Gert Min en Truus 
Min-Valkering, Jan Groot, Susanna 
Nuijens-Kusch en Anthonius Nuijens 
overl.fam.Nuijens-Kusch, Henk Nijman en 
Clazien Nijman-Van Diepen, Gerda 
Pepping-Bakkum, Joop van der Steen en 
Afra van der Steen-de Winter, Jacobus 
van der Steen en Cornelia Catharina van 
der Steen-Mosch 
Zaterdag 1 februari 19.00 uur: Dick 
Boon, Walt Pepping en Truus Pepping-
Buur, Theo Seignette, Jan Valkering, Aad 
Kaandorp 
Zondag 2 februari 10.00 uur: Arnold 
Henselmans en Annie Henselmans-Borst, 
Joop Admiraal en Jo Admiraal-de Jong en 
zoon Wim, Martinus Augustijn en Maria 
van Roode, Niek Baltus, Tim Baltus, Wim 
Metzelaar en Jannie Metzelaar-v.d.Maat, 
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, Susanna Nuijens-Kusch en 
Anthonius Nuijens , overl.fam.Nuijens-
Kusch, Herman van der Sande en Truus 
van der Sande-Sander, 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, 
Piet Winder Jzn, Cees Winter en Alie 
Winter-Lute, Riet Dekker-Hollenberg, Ali 
van Wijk-Snel, Jos Zomerdijk, Johannes 
Winder en Cornelia Winder-de Graaf, 
Sjaak Seignette 
 
 
 
 

Dinsdag 4 februari 10.00 uur in de 
Cameren: Jan Min 
Zaterdag 8 februari 19.00 uur: Ada 
Beentjes, Cees Buter, Johan Kerssens, 
Huub Kramer, Joke Louwe-Dirkson, Cees 
Roos, Joop van der Steen en Afra van der 
Steen-de Winter, Dirk de Winter, Aad 
Kaandorp 
Zondag 9 februari 10.00 uur: Lies Al, 
Marijke Baltus-de Waard, Antoon 
Duijkersloot, Sjaak Groot, Rie Duijkersloot, 
Jo Koot-Groot, Ed Kuijper en Anja Kuijper-
Schagen, Gerard Liefting, Jans Min, 
Susanna Nuijens-Kusch en Anthonius 
Nuijens,  overl.fam.Nuijens-Kusch, Kees 
Pepping, Pé Pepping, Tiny Wulp-Vergouw, 
Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, Hans 
Zwart, overleden familie Admiraal-
Commandeur 
Zaterdag 15 februari 19.00 uur: Lies Al, 
Joop Bruijns, Jaap Dirkson, Aad Kaandorp 
Zondag 16 februari 10.00 uur: Jac. 
Boersen, Piet Buur, Sam Beentjes en Aaf 
Beentjes-Vlaarkamp, Gre Beentjes-Fatels, 
Peter Beentjes, Wim van Diepen en Rie 
van Diepen-Henselmans, Tiny Hageman-
Mandjes, Afra Koot en overl.ouders, Joop 
van der Steen en Afra van der Steen-de 
Winter, Yao Yao Wang, Piet Kaandorp en 
Wil Kaandorp-Smit 
Zaterdag 22 februari 19.00 uur: Dirk de 
Winter, Aad Kaandorp, Gerda Pepping-
Bakkum 
Zondag 23 februari 10.00 uur: Pieter 
Boon en Gré Boon-Tromp, Jan en Bea 
Boon, Cees Dirkson en Alie Dirkson-
Bakker, Cock Groot en Riet Groot-Konijn, 
Jos Liefting, Rie Duijkersloot, Gre Krom-
Cornelisse, Gre Min-Kaandorp, Gert Min 
en Truus Min-Valkering, Susanna Nuijens-
Kusch en Anthonius Nuijens 
overl.fam.Nuijens-Kusch, Henk Nijman en 
Clazien Nijman-Van Diepen, Siem 
Pepping, Dick van der Velden, Co Jonker- 
Krom, Henk en Thea Verver-Klepper, 
Frans Wempe en Nel Wempe-van der Aar, 
Herman Zomerdijk en Lia Zomerdijk-
Admiraal, Jacobus van der Steen en 
Cornelia Catharina van der Steen-Mosch 
 



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. 
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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



 
 
 
GOD BINDT ZICH AAN ONS 
 
Kerst is niet het feest  
van de in zichzelf gekeerde huiselijkheid,  
ook al lijkt het daar vaak op.  
Het is eigenlijk het feest van de uit-huizigheid.  
Het feest van de verbinding,  
ook over ongedachte grenzen heen.  
Omdat God zich verbindt,  
over de onverbiddelijke grens heen,  
met mensen  
en het menselijke lot.  
Omdat God zich bindt aan mij,  
onvoorwaardelijk.  
Is dát geen wonder? 
 

 
 
 

 
 

Zalig Kerstfeest en een Vreugdevol Nieuwjaar! 
 
Pastores Paul Bindels, Herman Helsloot,  
Henk Hudepohl, Nico Mantje, Johan Olling  
en alle andere pastores die regelmatig voorgaan 

 
 
 


