
 
VAN DE REDACTIE 

Beste lezers van ons parochieblad, 
We starten een nieuw kerkelijk jaar met een nieuw jaarthema “In vrijheid kiezen”. Een thema 
dat gepresenteerd wordt tijdens de startzondag, maar waarover u al kunt lezen in de 
pastorale woorden. Het thema dat als een rode draad in de vieringen door het jaar heen 
loopt. Er is ook weer een “rode draadlied” geschreven, dat is afgedrukt op de achterzijde van 
het blad. De werkgroepen gaan weer beginnen en diverse data zijn al vastgelegd. Naast de 
vieringen ook veel aandacht voor de medemens in ‘kerk en samenleving’. Een goed gevuld 
eerst nummer en de redactie wenst u weer veel leesplezier en een goede start van het 
kerkelijk 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 8 oktober 2019 
 
Zij verschijnt omstreeks  
27 oktober 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 
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http://www.corneliuskerk-limmen.nl/


 

 
 
 
 
JAARTHEMA 2019-2020: ‘IN VRIJHEID KIEZEN’ 
Omdat in het komend jaar het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd werd 
van de Duitse bezetting en dat het einde betekende van de Tweede 
Wereldoorlog, kwamen we op het jaarthema: ‘In vrijheid kiezen’. Een thema 
dat mooi past bij al die herdenkingen, landelijke bezinningsmomenten en 
documentaires die voorbij zullen komen. Een thema ook dat goed te verbinden 
is met ons christelijke geloof en Bijbelse wortels. De Schrift maakt ons 
duidelijk dat als het gaat om bevrijding wij keuzes moeten maken. God trekt 
bevrijdend met ons mensen mee op, maar wij moeten daarbij kiezen. In de 
geloofsverhalen over Abraham, Isaak, Jakob en daarna Mozes wordt verteld 
over de Eeuwige die met ons mensen mee optrekt. Een God die als een herder 
niet de richting bepaalt, maar een herder die naar je luistert, je beschermt en 
draagt als dat nodig is. Hoe vaak sluit ik mijn overwegingen – geïnspireerd 
vanuit de Schrift - niet af met het zinnetje: “God schrijft nog elke dag in en 
door ons mensen zijn bevrijdende geschiedenis. Ook door jou en mij, hier en 
nu. Aan ons de keuze vanuit die bevrijdende liefde invulling te geven. 
 

GOD EN VRIJHEID HOREN BIJ ELKAAR ALS HOL EN BOL 
God en vrijheid horen in de Schrift bij elkaar als hol en bol. Dat geldt niet 
alleen voor Gods bevrijdend handelen in de geloofsgeschiedenis van het 
volk Israël maar ook voor zijn scheppend bezig zijn in jou en mij. Wij 
mensen, als kroon van de schepping, gelden daarbij als vrije en 
verantwoordelijke schepselen. Onze vrijheid geldt in de Bijbel als een 
geschenk van God. Maar vrijheid verplicht. Wij zijn geroepen tot liefde en 
dienstbaarheid als antwoord op Gods liefde zoals Jezus dat voor ons een 
gezicht heeft gegeven. En ondanks dat wij misschien niet in oorlog leven, 
zijn er veel mensen die niet in echte vrijheid leven. Denk aan bevrijding 
van ziekte en pijn; van armoede, verslaving, depressies en schuld. Het is 
een vrijheid die kostbaar is en ook heel kwetsbaar. Een vrijheid die niet 
alleen gave is maar ook een opgave. 

 
VRIJHEID, GELIJKHEID EN BROEDERSCHAP 
De Franse Revolutie staat bekend om de drieslag: vrijheid, gelijkheid en 
broederschap. Drie waarden die inhoud geven aan ons jaarthema. Want 
kiezen voor vrijheid kan alleen als er ook gelijkwaardigheid is. Als mens ben 
je een schepsel van God, geschapen naar het beeld van de Schepper. Vrijheid 
kan alleen als we beseffen dat er geen jood of heiden; geen slaaf of vrije mens; 
geen man of vrouw; geen homo of hetero is, maar allen één zijn in Christus. 
En als derde noemen we nog de broeder- en zusterschap. Het kiezen voor 
vrijheid en het besef van onderlinge gelijkheid uit zich in onderlinge 
verbondenheid en dienstbetoon, in hulp en gebed voor elkaar. Alle mensen 
zijn door God geschapen en als schepselen aan elkaars zorgen toevertrouwd. 
Het geloofsverhaal van Kain en Abel maakt ons duidelijk dat wij geroepen 
zijn elkaars hoeder te zijn. Vrijheid zonder gelijkheid en broeder- en 
zusterschap veroordeelt ontelbare mensen tot eenzaamheid. Aan ons de 
opdracht in onze individualistische samenleving daar - met Gods bevrijdende 
hulp – wat aan te doen. Laten we daar in vrijheid, gelijkheid en 
verbondenheid voor kiezen.  
 
pastor Johan Olling   



 
NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD  
 
 
 
Als ik dit schrijf geniet ik nog even van de laatste vakantieweek.  
Velen van u zullen genoten hebben van mooie reizen, voor anderen kan het heerlijk 
thuis zijn al vakantie zijn. Maar voor allen een periode om tot bezinning te komen en 
even een pas op de plaats te maken om straks weer met frisse moed een nieuw 
kerkelijk jaar in te kunnen gaan. 
 
Een korte terugblik op de afgelopen periode. 
Dankzondag 
Ook dit jaar een goed bezochte viering in de Heeren van Limmen. Een viering waarin 
eerste communicanten en alle koren “acte de présence” gaven om het seizoen met 
het thema “Leven in verbondenheid” af te sluiten.  
Ook de vrijwilliger van het jaar werd bekend gemaakt. Hoewel het altijd lastig is om 
een vrijwilliger te kiezen, er zijn er immers zoveel die actief betrokken zijn bij onze 
kerk, was dit jaar de keus snel gemaakt. 
Onze hoofdkoster Riet Bloedjes viel dit jaar deze eer toe. Riet, een vrouw heel 
onopvallend, van weinig woorden, maar des temeer daden. Altijd bescheiden op de 
achtergrond, maar oog hebbend voor ieder detail. Houdt met iedereen rekening, stelt 
nooit iemand teleur, denkt nooit in problemen, maar altijd in oplossingen. En… je 
kunt altijd van haar op aan. Vooral in deze roerige tijd, waarin de vieringen op 
meerdere plekken in Limmen plaatsvinden, zorgt Riet ervoor dat alle liturgische 
benodigdheden op de juiste tijd en de juiste plaats aanwezig zijn. De eer ‘vrijwilligster 
van het jaar’ is Riet dan ook van harte gegund! 
 
Kerkbalans 
Januari is de maand van de Kerkbalans. Toch wil ik het nu al onder uw aandacht 
brengen. De kerk is niet alleen een plek om vieren, maar ook een ontmoetingsplek 
voor andere activiteiten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de intocht van Sint-Nicolaas, 
de kermisrun, optreden van Harmonie Excelsior en de Vredeburgers, de 
openingstelling tijdens de bloemendagen. Wij willen graag dat de kerk hier ook voor 
open kan blijven. Hier zijn extra kosten mee gemoeid. De actie “Kerkbalans” is daar 
een welkome aanvulling op. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die hier ons bij 
assisteren. We kunnen echter nog wel mensen gebruiken. En u weet: “Vele handen 
maken licht werk”. Wie wil ons in de maand januari nog een paar uurtjes helpen? Wij 
zijn hier ontzettend blij mee!  
Een mailtje naar ons secretariaat is voldoende! bestuur@corneliuskerk-limmen.nl 
Bij voorbaat heel hartelijk dank! 
 
Nu maken we ons op voor het nieuwe seizoen met het thema “In vrijheid kiezen”. 
Een mooi thema, waarbij ik denk aan het feit dat mijn wieg, onze wieg, hier in 
Nederland heeft gestaan. Een land waarin je de vrijheid hebt om zelf te kiezen. 
Zondag 15 september starten we het nieuwe kerkseizoen. In deze viering zal ook het 
schilderij van de heilige Cornelius, dat Tebbe Tebbens opnieuw heeft geschilderd, 
worden onthuld. 
Wij hopen u allen te mogen begroeten.  
 
Tot slot wens ik u namens de parochieraad en Pastor Johan Olling een mooi en 
inspiratievol kerkelijk jaar toe, waarin we “In vrijheid mogen kiezen”. 
Gerardine Vahl-Res 
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IN VRIJHEID KIEZEN 
 
 
Op woensdagavond 12 juni was eenieder welkom in de pastorie van 
de Corneliuskerk om samen na te denken over een nieuw 
jaarthema voor onze beide parochies. Er was veel belangstelling en 
in een levendig gesprek werden verschillende suggesties naar 
voren gebracht. Allemaal mooie thema’s, maar één sprong er toch 
wel uit: ‘In vrijheid kiezen’. Het sprak alle aanwezigen aan, vaak om 
meerdere redenen. 
 
Het thema sluit aan op de viering van 75 jaar bevrijding in 2020. Wij kunnen in 
vrijheid kiezen, omdat anderen in de Tweede Wereldoorlog zware keuzes 
hebben gemaakt, soms ten koste van hun eigen vrijheid en hun leven. 
In 2019 vieren we ook 100 jaar algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen. 
Sinds 1919 kunnen we, met uitzondering van de oorlogsjaren, in vrijheid kiezen 
en in vrijheid spreken.  
 
Iedere dag weer kunnen we in Nederland, uiteraard binnen de regels van de 
wet, doen en laten wat we willen. We leven in een vrij land, mogen over van 
alles en iedereen een mening hebben en bepalen zelf wat goed voor ons is.  
Onze keuzes staan echter niet los van de wereld waarin we leven. De vrijheden 
van de een kunnen de onvrijheden van de ander betekenen. Door het stellen 
van vragen dwingt het jaarthema ons hier kritisch over na te denken. Nemen we 
verantwoordelijkheid voor onze keuzes? Zijn er, behalve juridische, niet ook 
morele of ethische grenzen aan de keuzevrijheid die we hebben? Zijn we in 
staat verder te kijken dan onze eigen vrijheden? En verplaatsen we ons nog 
voldoende in de ander? 
 
Als christenen mogen we ons bij onze keuzes laten leiden door de verhalen die 
staan opgetekend in de bijbel. In het Oude Testament lezen we over tien 
geboden, de ‘richtingwijzers’ voor ons leven. In de tien geboden staat 
beschreven, hoe we in vrijheid levenskeuzes kunnen maken naar Gods 
bedoeling. In het Nieuwe Testament horen we de evangelisten vertellen over de 
keuzes die Jezus maakte in zijn leven. Dat waren altijd keuzes die bevrijdend 
waren, die een nieuwe weg toonden, uitzicht boden, de impasse doorbraken. 
De bevrijdende keuze wordt ons door Jezus aangeboden, niet met opgeheven 
vinger maar in alle vrijheid, blijmoedig. Het lijken soms onredelijke keuzes: ‘Heb 
je vijanden lief’, ‘Zegen wie je vervloeken’, ‘Bid voor wie jou slecht behandelt’. 
Maar ze zijn het overwegen waard en misschien lukt het ons om af en toe om 
zo’n bevrijdende keuze te maken. 
 
Het komend seizoen gaan we in onze parochies met dit thema aan de slag.  
In de openingsvieringen op 15 september in Akersloot, Heiloo en Limmen zal: 
‘In vrijheid kiezen’ centraal staan: in dankbaarheid voor die vrijheid van kiezen 
en met de opdracht om, in navolging van Jezus, bevrijdend te kiezen. 

 

Pastor Herman Helsloot  



 

LITURGIE VOOR DE  
KOMENDE MAANDEN  (vieren) 
 

 
Liturgisch kalender 
 
WEEKEND 7 en 8 september 
Zaterdag  geen viering 
 
Zondag   9.00 uur Woord- en Communieviering met spontaan vakantiekoor 
  Voorganger: Pastor B. van Schie 
 
EINDE VAKANTIEROOSTER (aanvangstijd 10.00 UUR) 
 
WEEKEND 14 en 15 september 
Zaterdag  geen viering 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met Corneliuskoor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
WEEKEND 21 en 22 september- VREDESWEEK 
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 28 en 29 september 
Zaterdag 19.00 uur meditatieve viering met samenzang 
  Voorganger: dhr.K.Kroone 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengd koor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
WEEKEND 5 en 6 oktober 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met liturgisch koor 
  Voorganger: Pastor K.Kint 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met samenzang met orgel 
  Voorganger: Pastor H. Hudepohl 
 
WEEKEND 12 en 13 oktober 
Zaterdag 19.00 uur Gezins- Woord- en Communieviering met spontaan kinderkoor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengd koor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
WEEKEND 19 en 20 oktober - WERELDMISSIEDAG 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met liturgisch koor 
  Voorganger: Pastor K.Kint 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengd koor 
  Voorganger: Pastor K.Kint 
 
WEEKEND 26 en 27 oktober 
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 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 
 
 
 
 
 

 
Rooster gastvrouwen/-heren koffie 
 
   
  8 september Tineke Schijf en Jan stad 
15 september Yvonne Valkering en Ans Winder 
22 september Gitta Duijn en Gerie Koot 
29 september Gre en Jos Henselmans 
  6 oktober Margreet Admiraal en Willemien Hekkelman 
13 oktober Gre Snel en Ria Valkering 
20 oktober Tineke Schijf en Jan Stad 
27 oktober Yvonne Valkering en Ans Winder 
  3 november Gitta Duijn en Gerie Koot 
 
 

 



LITURGISCHE 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 

     

Zondag 08-09 
23e zondag d.h.j. 

W&C-viering 
K. Kint 
D+H-koor 

11.00 
W&C-viering 
W. van Schie 
Herenkoor 

Startviering 
alle pastores regio 
Soli Deo Gloria 

09.00 
W&C-viering 
W. van Schie 
Spont. Koor 

Zaterdag 14-09 
Opening werkjaar 

  W&C-viering 
parochianen 
Hoeverture 

 

Zondag 15-09 
Opening werkjaar 

Eucharistie 
H. Helsloot  
De Brug 

W&C-viering 
H. Hudepohl 
D+H-koor  Aquarius 

 W&C-viering 
J. Olling 
Corneliuskoor 

Woensdag 18-09 
 

  19.30 
Oec. Vredesd. PKN 

 

Zaterdag  21-09 
25e zondag d.h.j. 

   Med. viering 
J. Olling 
Lit.koor 

Zondag 22-09 
25e zondag d.h.j. 

Oec. Vredesviering 
H. Helsloot  
en E. Kooiman 
D+H-koor 

Oec. Vredesd. PKN 
E. Plaisier  
en H. Hudepohl 
Herenkoor 

Eucharistie 
N. Mantje 
Soli Deo Gloria 

W&C-viering 
J. Olling 
Gemengd koor 

Zaterdag 28-09 
26e zondag d.h.j. 

   Med. viering 
Parochianen 
samenzang 

Zondag 29-09 
26e zondag d.h.j. 

W&C-viering 
P. Bindels 
WiKiKo 

W&C-viering 
parochianen 
Dameskoor 

Eucharistie 
N. Mantje 
Soli Deo Gloria 

W&C-viering 
J. Olling 

Gemengd koorl 

Zaterdag 05-10 
27e zondag d.h.j. 

  W&C-viering 
H. Hudepohl 
Hoeverture 

Med. viering 
K. Kint 
Lit.koor 

Zondag 06-10 
27e zondag d.h.j. 

Eucharistie 
H. Helsloot 
Herenkoor 

W&C-viering 
K. Kint 
Aquarius 

 W&C-viering 
H. Hudepohl 
Samenzang + orgel 

Zaterdag 12-10 
28e zondag d.h.j. 

   Gezinsviering 
J. Olling 
Spont. kinderkoor 

Zondag 13-10 
28e zondag d.h.j. 

Eucharistie 
H. Helsloot 
alle koren 

Oec. Fam.viering 
H. Hudepohl 
Kinderkoor 

10.30 
Bedevaart Heiloo 
N. Mantje 
Soli Deo Gloria 

W&C-viering 
J. Olling 
Gemengd koor 

Zaterdag 19-10 
29e zondag d.h.j. 

   Med. viering 
K. Kint 
Lit. koor 

Zondag 20-10 
29e zondag d.h.j. 

W&C-viering 
H. Hudepohl 
Dameskoor 

Eucharistie 
H. Helsloot 
Herenkoor 

Oec. Oogstd. OKK 
N. Mantje e.a. 
 

W&C-viering 
K. Kint 
Gemengd koor 

Zaterdag 26-10 
30e zondag d.h.j. 

   Med. viering 
J. Olling 

Zondag 27-10 
30e zondag d.h.j. 

W&C-viering 
parochianen 
De Brug 

W&C-viering 
J. Olling 
Dameskoor 

W&C-viering 
parochianen 
Soli Deo Gloria 

Eucharistie 
H.Helsloot/P.Bindels 
Gemengd koor 



15 SEPTEMBER OM 10.00 UUR OPENINGSZONDAG  
 
”IN VRIJHEID KIEZEN” 
Op zondag 15 september houden we als Corneliusparochie de 
startzondag van het nieuwe seizoen 2019-2020. Het nieuwe jaarthema zal 
worden gepresenteerd: “In vrijheid kiezen”.  
  
ONTHULLING VAN HET SCHILDERIJ OVER DE LEGENDE VAN CORNELIUS 
Rond 16 september vieren we ook altijd het patroonfeest van onze heilige 
Cornelius. Daarom zal het schilderij door Tebbe Tebbens nageschilderd, 
over de legende van Cornelius, onthuld worden. Kom dus zondag  
15 september om 10.00 uur naar de viering in ‘Heeren van Limmen’.  
Op zaterdagavond 14 september is er dan nog geen viering.  
De zaterdagavond-vieringen beginnen de week daarna in de Protestantse 
kerk. Kom met velen. Ook om na de viering elkaar te ontmoeten onder het 
genot van koffie, thee of limonade. Welkom.  
 

ELKE DONDERDAGMIDDAG: 17.00 UUR 
VIERING VAN GEBED EN STILTE 
 
Na de openingszondag beginnen we weer met de wekelijkse vieringen 
van ‘Gebed en Stilte’ in de Mariakapel van de Corneliuskerk. Vanaf 
donderdag 19 september staan de kerkdeuren om 16.45 uur wekelijks 
weer open. Om precies 17.00 uur beginnen we met de viering. De viering 
duurt een half uur. Een weldadige vorm van bidden die u een keer zou 
moeten proberen. 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 is het iets voor u in 
deze jachtige tijd. 

 
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 vieringen de lezingen en liederen uit het 
liturgieboekje van het weekend ervoor. De vieringen zijn voor iedereen 
toegankelijk. 

 
MARIAKAPEL IS DAGELIJKS OPEN 
 
De Mariakapel van de Corneliuskerk is dagelijks open van 9.00 uur tot 
18.00 uur. U kunt de dagkapel in om een kaarsje aan te steken, een 
gebed of gedachte op te schrijven, dierbare overledenen te gedenken, of 
om gewoon even stil te zijn. U kunt de kapel betreden via de hoofdingang 
van de kerk. 
 

COMMUNIE-RONDBRENGEN 
 
Kunt u niet meer naar de kerk en wilt u communie ontvangen, neem dan 
contact op met pastor Johan Olling. Ook voor een huisbezoek of een 
kennismakingsgesprek kunt u de pastor altijd aanspreken of bellen.  



 
GEZINSVIERINGEN HET KOMEND SEIZOEN 
 
NIEUW THEMA: “IN VRIJHEID KIEZEN” 
Net zoals de afgelopen seizoenen werken we het komend seizoen tijdens de 
gezinsvieringen met een vast thema. Een ‘rode draad’ zal de gezinsvieringen weer 
met elkaar verbinden. Mia Ploegaart, heeft ook dit jaar weer een speciaal lied 
geschreven. Na  
-de ‘tijdmachine’ in 2001-2002; 
-de ‘slaapkamer’ in 2002-2003;  
-de ‘verkeersborden’ in 2003- 2004,  
-de ‘tulpen’ in 2004-2005  
-de ‘schelpen’ in 2005-2006  
-de ‘tafel’ in 2006-2007;  
-de ‘maquette van ons dorp’ in 2007-2008  
-de ‘vrouwen uit de Bijbel’ in 2008-2009,  
-‘op de pedalen’ in 2009-2010  
-‘ook jij maakt het verschil’ in 2010-2011; 
-‘hart voor een ander’ in 2011-2012  
-‘bouw je mee aan Gods huis?” in 2012-2013 
-‘zoek God met al je zintuigen’ in 2013-2014 
-‘Samen kunnen we een bron zijn’ in 2014-2015 
-‘Geef de wereld kleur’ in 2015-2016 
-‘Er zit muziek in’ in 2016-2017 
-‘Omzien naar de ander’ in 2017-2018 
-‘Leven in verbondenheid’ in 2018-2019 

 
gaat het komend seizoen over ‘In vrijheid kiezen’. Het is het komend 
seizoen 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede 
Wereldoorlog en we bevrijd werden.  
 
Kom zondag 15 september om 10.00 uur naar de viering.  
Of zaterdagavond 12 oktober om 19.00 uur naar de eerste gezinsviering 
van het nieuwe seizoen in de Protestantse kerk aan de Zuidkerkenlaan. 
Tijdens beide vieringen wordt het thema gepresenteerd.  

 
 
ROOSTER GEZINS-/JEUGD VIERINGEN 

De volgende data zijn onder voorbehoud. Raadpleeg ook het liturgisch 
rooster in 'Rond de Limmer Toren' van die maand.` 
De zaterdagavondvieringen zijn in principe in de Protestantse kerk.  

 
zon 15 september  10.00 uur  Openingszondag 
zat. 12 oktober  19.00 uur  gezinsviering + schoenendoos  
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 
AAN DE ZUIDKERKENLAAN  
 
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 
orgelmuziek 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 de zaterdagavonden  
in de maanden september en oktober  
in de Protestantse kerk om 19.00 uur  
 
21 september  
28 september  
5 oktober  
19 oktober  
26 oktober 
 
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 
 
 

OPENING SEIZOEN KBO 
Op woensdagmorgen 4 september opent de Katholiek Bond van Ouderen 
(KBO) het nieuwe seizoen met een ‘gedachte en gebed’ om 10.00 uur in 
‘De Vredeburg’ beneden. Daarna is er een presentatie van alle activiteiten 
voor het komend seizoen. 



WAT KUNT U HET KOMEND SEIZOEN VERWACHTEN 
 
JAARTHEMAVIERINGEN VAN ORGEL, ZANG,  
BEELD EN SCHRIFT m.m.v. LITURGISCH KOOR:  
‘IN VRIJHEID KIEZEN’ 
 
Komend seizoen zal het liturgisch koor o.l.v. Peter Rijs drie vieringen van 
‘orgel, zang, beeld en Schrift’ verzorgen rond het jaarthema: ‘In vrijheid 
kiezen’. 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. Liederen van het 
Nieuwliedfonds zullen centraal staan. De eerste viering is zaterdag  
23 november om 19.00 uur in de protestantse kerk aan de 
Zuidkerkenlaan. 

 
LITURGIE EN DIACONIE 
1) Het contact met de noden dichtbij huis.  
Het weekend van 16 en 17 november 2019 is omgedoopt tot Diaconaal 
weekend. Het werk van de werkgroep Caritas. en de zorg voor mensen in 
onze directe omgeving staat dan centraal. U kunt contact hebben met de 
werkgroep Caritas van de Corneliusparochie d.m.v. 
caritas@corneliuskerk-limmen.nl  
 

2) Het contact Noord-Zuid (Limmen en Burkina Faso) 
Het weekend van 1/2 februari 2020 wordt vrijgehouden om stil te staan bij 
het werk van de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen (WOL). 
De werkgroep die al jaren vanuit Limmen contacten onderhoudt en 
projecten ondersteunt in Burkina Faso. 
 
 

JEUGDKOOR GEEFT INHOUD AAN HET JAARTHEMA:  
‘IN VRIJHEID KIEZEN’ 
 
Al vijftien jaar bestaat er een jeugdkoor in de Corneliusparochie. Als je van 
zingen, toneelspelen en musicals houdt en je bent te oud geworden voor 
het kinderkoor dan is er de mogelijkheid lid te worden van het jeugdkoor.  
Het komend seizoen zal er door de leden van het jeugdkoor weer enkele 
vieringen verzorgd worden. Tot aan kerst worden de repetities en viering 
gehouden in de Protestantse kerk aan de Zuidkerkenlaan. De 
eerstkomende jeugdviering is op 9 november 2019. Vóór 9 november 
worden er zo’n 6-tal bijeenkomsten gepland. 
Dit jaar wordt geprobeerd met het jaarthema: ‘In vrijheid kiezen’ aan de 
gang te gaan. In een veilige en vertrouwde sfeer komt de groep jongeren 
op vrijdagavonden in de Protestantse kerk samen. Thema’s worden 
besproken, teksten geschreven, muzieknummers beluisterd en vooral veel 
gezongen. Elk jaar weer wordt je verrast door het enthousiasme, 
creativiteit, geloof, betrokkenheid bij kerk en de kwaliteit van de groep 
jongeren. Dit alles onder de inspirerende en muzikale leiding van Mia 
Ploegaert en Marja Kraakman. 
 
Heb je interesse of wil je meer weten, neem dan contact op met:  
Mia Ploegaert   fhploegaert@kpnplanet.nl of  
pastor Johan Olling   pastor@corneliuskerk-limmen.nl 

mailto:caritas@corneliuskerk-limmen.nl
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TAIZÉ-PROJECT-KOOR 
MEDITATIEVE VIERINGEN DOOR HET JAAR HEEN 
Hou je van zingen? En spreken de vierstemmige Taizé-acclamaties je 
aan, kom dan naar de meditatieve vieringen, zie data in dit blad. 
 

SPECIALE TAIZÉ-REPETITIE VOOR PINKSTERZATERDAGVIERING 
Maandag 25 mei 2020 is er een speciale repetitie samen met het liturgisch 
koor om de vierstemmige acclamaties van Taizé in te studeren voor de 
Pinksterzaterdagviering van 30 mei. De repetitie staat onder leiding van de 
dirigent-organist/pianist van het liturgisch koor: Peter Rijs. 
Geef je naam en adres door dan krijg je tegen die tijd nog een herinnering 
toegestuurd. pastor@corneliuskerk-limmen.nl  
 

HUWELIJKSJUBILEUMVIERINGEN  
 
NEEM OP TIJD CONTACT OP 
Limmen is een vierend dorp en de parochie doet daar ten volle aan mee. 
Van ma. t/m vr. kan er dan ook op de dag van het jubileum een viering 
vastgelegd worden. Omdat een jubileumfeest vaak doorgeschoven wordt 
naar het weekend - en de weekenden voor pastores en koren al ingevuld 
zijn - is de afspraak dat jubilea en verjaardagen dan samenvallen met de 
vaste weekendvieringen van zaterdagavond of zondagmorgen.  
Steeds meer mensen stellen het erg op prijs een moment van 
bezinning en dankbaarheid in te plannen. Ook de koren willen 
graag hun medewerking daaraan verlenen. Neem echter wel op 
tijd contact op met de pastor. We kunnen dan - in overleg - 
rekening houden met uw wensen: koor, voorganger, 
persoonlijke inbreng, Ave Maria en jubileumkaars. We werken 
in de Corneliusparochie met een seizoenplanning, waar 
speciale weekendvieringen, koren en voorgangers ver van te 
voren al ingeroosterd staan. (De pastores gaan ook voor in de 
parochies van Heiloo, Akersloot en Egmond aan de Hoef).  

 
 

 
IN VRIJHEID KIEZEN 
 
Is er een plek, waar wij elkaar weer kunnen vinden?  
Een plek voor jou en mij, daar ergens in het midden, 
het niemandsland, hier ver vandaan, 
waar wij de grenzen overgaan, 
een plek met ruimte voor ’t gelijk van jou en mij 
en waar ik ongelijk heb, evengoed als jij,  
met het onrecht dat ons allebei is aangedaan, 
zijn we ieder nog in staat daarnaar op weg te gaan? 
En te zoeken naar de plek waar het pad een aanvang vindt, 
het pad dat eindigt waar vergeving begint. 
(Desmond en Mpho Tutu, uitgeverij Spectrum) 

 
 
 



KERK EN SAMENLEVING  
VERAF EN DICHTBIJ (dienen) 
 
 
DE WEKELIJKSE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK 
NIET LATEN VERSLOFFEN.  
 
De kerk heeft alleen maar toekomst als we meer en meer een kerk 
worden die zorg heeft voor de wereld en de ander. Christen-zijn heeft 
te maken met delen. Rekening houden met onze mede mensen die 
het niet zo breed hebben. Daarom vragen wij u om elke keer als u 
naar de weekendviering komt op zaterdagavond of zondagmorgen 
ook stil te staan bij die ander. En die ander proberen we te bereiken 
via de Voedselbank. We kennen de collecte tijdens de vieringen voor 
de pastorale zorg, maar heel concreet zou het ook een pak koffie, 
thee, rijst, pannenkoekmix, koek of drinken kunnen zijn. Het gaat om 
producten die lang houdbaar zijn. Alles wat ingeleverd wordt, zal dan 
na het weekend naar de Voedselbank gebracht worden waar ook 
mensen in Limmen gebruik van maken. Twee jaar geleden zijn we er 
aan begonnen en het is een groot succes. Laten we er samen voor 
zorgen dat het een succes blijft. Bent u niet in de gelegenheid om 
naar de kerk te gaan, dan kunt u altijd wat afgeven op de pastorie of 
achterlaten in de Mariakapel. Bedankt.  
 
Werkgroep Caritas Limmen  
caritas@corneliuskerk-limmen.nl  
 

ELKE ZONDAG ZIEN WE OM NAAR DE ANDER DOOR EEN BOS 
BLOEMEN TE BRENGEN BIJ IEMAND IN HET DORP 
 
Elke zondagochtendviering wordt er bij de mededelingen aan één van de 
kerkgangers gevraagd een bosje bloemen te brengen bij iemand in het 
dorp. Wie die bos bloemen zal ontvangen wordt vrijdagmiddag tijdens de 
inloopmiddag in de pastorie van de parochie bepaald. Het kan iemand zijn 
die ziek is of een steuntje in de rug goed kan gebruiken. Maar het kan ook 
iemand zijn die weer thuis is gekomen na een lang ziekenhuisbezoek of 
een moeilijke tijd op zijn werk achter de rug heeft. Bij de parochie-
administratie houdt men een namenlijst bij. Met dit initiatief van de 
werkgroep Caritas willen we concreet invulling geven aan waar Christus 
voor staat. De Caritas samen met de Parochieraad dragen de kosten 
waarbij Bloembinderij Suus er wekelijks nog wat extra bloemen bij doet. 
 
U kunt dit initiatief tot een succes maken door op vrijdagmiddag langs te 
komen op de pastorie om namen door te geven van mensen die een 
bloemetje kunnen gebruiken of/en door ook op zondagmorgen een keer bij 
iemand een bloemetje te brengen namens de geloofsgemeenschap.  
 
Parochieraad en werkgroep Caritas Limmen 
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KOM ERBIJ  
zaterdag 21 september van 14.00 tot 16.00 uur in Ons Huis in Limmen. 
 
N.a.v. de actie ‘Tafels van Hoop’ van Kerk in Actie organiseren we  op  
21 september weer een ontmoetings-bijeenkomst  in “Ons Huis”. De 
eerste keer op 13 juli was heel gezellig en werd zeer gewaardeerd. 
Contact onderling en met andere inwoners in Limmen bleek goed te 
gaan. Men was met elkaar in gesprek en een spelletje doen en naar 
muziek luisteren bracht een ontspannen sfeer. Mooi is dat bij de 
gesprekken verhalen loskomen, maar ook heimwee en verdriet. We 
proberen de middag invulling te geven door bij elkaar te zijn met koffie, 
thee en wat lekkers. 
Volwassenen  en kinderen zijn van harte welkom!  
 
Op deze manier willen we vluchtelingen laten weten dat ze welkom zijn.  
En dit is een mooie manier om elkaars gedachten, cultuur en houding 
beter te begrijpen. Doet u ook mee?  
 

KOM ERBIJ! – SAMEN ETEN 
 
In Limmen wordt  weer een Samen Eten – maaltijd  georganiseerd  voor 
wie aan wil schuiven voor wat gezelligheid op woensdag 25 september 
in de Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan 25 in Limmen.  
De deur staat open vanaf  17.00 uur en om 17.30 begint de maaltijd. 
 
Graag opgave vanaf 11 september i.v.m. de voorbereiding en het aantal 
plaatsen: 
tel. 5052871 of per email: margreetdenekamp@outlook.com 
Bij de uitgang staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage. 
U bent van harte welkom! 
 
De volgende data van de maaltijden zijn 30-10 en 27-11! 

 
 
COLLECTE PINKSTEREN  
 
Tijdens de oecumenische viering op eerste Pinksterdag is gecollecteerd 
voor de congregatie van de kleine zusters van Jezus. Deze collecte heeft 
€ 500,35 opgebracht. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt op de rekening 
van de zusters in Amsterdam, 
 
Sybren Boukes, penningmeester diaconie PG te Limmen 
 

 
OPKIKKER NAAR CARITAS CORNELIUSPAROCHIE 
 
Kringloopwinkel Keer op Keer doneerde de opkikker van week 
34/augustus 2019 aan werkgroep Caritas van de Corneliusparochie.  

mailto:margreetdenekamp@outlook.com


WEEK TEGEN DE EENZAAMHEID van 1 oktober t/m 8 oktober 2019.  
 
In deze week wordt onze bijzondere aandacht gevraagd om tot actie te komen om 
mensen die zich eenzaam voelen of dat dreigen te worden, te betrekken bij onze 
samenleving – ons ‘samen leven’. Eenzaamheid is een gevoel van leegte, verdriet en 
soms van angst. Iemand met weinig contacten hoeft niet per se eenzaam te zijn. 
Terwijl iemand die veel mensen om zich heen heeft zich toch eenzaam kan voelen. 
Wanneer je zorgzame mensen om je heen hebt kun je je gedachten en gevoelens 
met elkaar delen. Maar als je eenzaam bent, dan moet je alles in je eentje 
uitvechten. 
‘Sterke eenzaamheid’ komt voor onder jongeren, ouderen maar zeker ook onder 
alleenstaande ouders, een op de vijf voelt zich zo. Geen partner hebben is een bron 
van eenzaamheid. De zorg voor kinderen, werk en inkomsten niet kunnen delen kan 
dat gevoel versterken. Alleenstaand ouderschap kan een fysieke en emotionele 
uitputtingsslag zijn. In de avond wint de vermoeidheid het van de sociale contacten, 
isolement ligt dan op de loer. 
 

Hoe een alleenstaande ouder met een huis vol toch eenzaam kan zijn 

Micky Biddlecombe durft het aan open en bloot over haar 
eenzaamheid te vertellen. Zo vaak hoor je er niet over, iemand 
moet het doen, vindt ze. De schaamte is ze voorbij. In een 
interview met de Volkskrant gepubliceerd op 3 oktober 2018, 
vertelt zij haar verhaal. Micky is 56 jaar en moeder van vier 
woont ze in een rustige wijk in Wormerveer. In het voorbijgaan 
kinderen. De oudsten zijn al het huis uit, met de jongste twee 
zwaaien naar de buren is er niet bij, want alle ramen van de 
rijtjeshuizen zijn bedekt met witte vitrages of rolgordijnen. Zo 
ook die van Micky’s hoekwoning. 

Ooit was Micky Biddlecombe stewardess bij British Airways, gaf leiding aan tachtig collega’s 
en vloog de hele wereld over, woonde in Zuid-Afrika en Engeland. Vanaf het moment dat ze 
met haar inmiddels ex-man in Nederland een gezin stichtte, leeft ze grotendeels tussen vier 
muren. Hun eerste kind blijkt kort na de geboorte te lijden aan een ernstige vorm van astma. 
Twee van de drie kinderen die volgen, hebben dezelfde aandoening. De jongste twee 
hebben daarnaast nog de diagnose ADHD en een verstandelijke beperking. De stewardess 
zegt haar baan op en wordt fulltime mantelzorger voor haar vier kinderen. Ze komt er feitelijk 
alleen voor te staan als haar man het jaar voor de eeuwwisseling ernstig gewond raakt bij 
een bedrijfsongeval. Na zijn twee jaar durend herstel en revalidatie is hij door blijvend 
hersenletsel niet meer de man die hij was, en kan niet meer de mee zorgende vader zijn die 
Micky zo hard nodig heeft. ‘Niemand kon hier iets aan doen’. Maar Micky heeft ‘mazzel’ 
gehad, vindt haar omgeving, haar man leeft immers nog. Dat is waar, maar achter die witte 
vitrages is het leven niet bepaald een makkie. ‘Als moeder zorg je voor je kinderen, ga je 
voor ze door het vuur’, zegt ze. In haar geval is het al 28 jaar lang 24/7, 7 dagen en vaak ook 
nachten in de week, paraat staan en zorgen voor kinderen die elk moment in ademnood 
kunnen raken, ziekenhuis in ziekenhuis uit. Alle zorg -  het huishouden, alle beslissingen 
over medische behandelingen, schoolkeuze en noem maar op – moet ze alleen doen. Haar 
man is aanwezig, maar kan niet meer meedoen. Emoties delen is er ook niet meer bij. Alleen 
maar zorgen, zorgen, geven, geven. 

De eenzaamheid waar ze vaak door wordt overvallen, noemt zij ‘verschrikkelijk’. Ineens haalt 
ze fel uit: ‘Mensen kunnen geen gedachten lezen, maar hoe komen ze erbij te oordelen over 
iets waar ze geen idee van hebben. Waarom hoor ik in mijn omgeving alleen dat ik mazzel 
heb gehad en vraagt niemand: ‘hoe gaat het met jou? Waar is de diepgang?’ Er zijn 
momenten dat ze zich zo uitgeput en verloren voelt dat ze niet meer weet hoe ze verder 
moet. Maar ze gaat door, want moederliefde stuwt je voort. Het duurt achttien jaar eer ze 
haar schuldgevoel en angst opzij durft te zetten en besluit te scheiden van haar man, nu ruim 
een jaar geleden. 



De eenzaamheid is gebleven. Ze probeert te omschrijven wat het is. Het is een gevoel, diep 
van binnen. ‘De pijn er alleen voor te staan. Het gemis van emoties delen met een partner. 
Het gevoel niet echt gezien te worden, geen aantrekkelijk gezelschap te zijn voor anderen 
omdat je altijd zorgen aan je hoofd hebt’. Er is geen boosheid. Ze verwijt niemand iets. Het is 
het onbegrip dat ze niet begrijpt. Het is dat ene woord: ‘mazzel’. 

Met dit verhaal heeft Micky Biddlecombe de eenzaamheid een ‘gezicht’ willen gegeven zodat 
het onderwerp uit de taboesfeer wordt gehaald en bespreekbaar gemaakt. 

Laten we in deze week en de dagen daarna wat extra om ons heen kijken en omzien naar 
elkaar, laten wij even tijd nemen, een luisterend oor geven, op de koffie bij onze buur gaan, 
een helpende hand reiken als het gaat om de tuin of ziekenhuisbezoek. Een bos bloemen, 
een schouderklopje, een goed gesprek. Het gevoel ‘Je mag er zijn’ geeft de ander 
vertrouwen. 

Werkgroep eenzaamheid Corneliusparochie/PKN kerk Limmen 

 

 
 

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

 
 

 
 
DE WERELDWINKEL TE GAST  
 
De wereldwinkel in Limmen is er mee gestopt. Maar twee keer per jaar zal 
Marja Kaandorp met andere vrijwilligers vanuit de wereldwinkel Heiloo te 
gast zijn bij ons om na de viering hun producten te verkopen.  
Het gaat om zondag 17 november 2019 en zondag 8 maart 2020. 
Door artikelen bij de wereldwinkel te kopen, steun je direct de mensen die 
het nodig hebben en verdienen.  
 
Van harte aanbevolen. Werkgroep MOV Corneliusparochie 
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VREDE VERBINDT OVER GRENZEN 
 
Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Want 
aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen 
en mogelijkheden. Veel mensen leven steeds meer in de eigen bubbel, en 
spreken steeds minder mensen uit andere bubbels. Polarisatie ligt dan op 
de loer. En dat terwijl vreedzaam samenleven met mensen uit andere 
bubbels en verschillende culturen goed mogelijk is. Elke dag zetten vele 
duizenden mensen in heel Nederland zich in voor een inclusieve 
samenleving. De groeiende groep wandelaars die meedoen met de Walk of 
Peace brengen hiermee zelf hun verlangen naar vrede in de praktijk. Onze 
samenleving heeft behoefte aan deze mensen, die bereid zijn om uit hun 
comfortzone te stappen. Als je op een constructieve manier conflicten 
oplost, krijg je nieuwe manieren van samenleven.  
 
In de Vredesweek 2019 zijn er in onze regio verschillenden bijeenkomsten en vieringen rond 
dit thema. U bent daarbij van harte uitgenodigd! 
Vrijdag 20 september 
Voorafgaand aan de Vredesweek wordt er te Akersloot een Walk of Peace gehouden op vrijdag 
20 september tussen 18.45 uur en 20.15 uur. Een wandeling voor iedereen:  mensen die 
tegelijk anders én hetzelfde zijn, jong en oud, van diverse verenigingen en organisaties, vanuit 
verschillende levensovertuigingen en culturen." De route gaat langs verschillende plekken in het 
dorp waar mensen elkaar regelmatig ontmoeten: om naar muziek te luisteren, een kaartje te 
leggen, creatief bezig te zijn, een moment van bezinning te vinden…De tocht begint en eindigt 

in de Jacobuskerk aan de Kerklaan. Nadere info.www.kerkuitgeestakersloot.nl  
Zondag 22 september 
Als opening van de Vredesweek is er op zondag 22 september om 10.00 uur een 
oecumenische viering in de Willibrorduskerk in Heiloo. Voorgangers zijn Ds. E. Kooiman en 
pastor H. Helsloot.  

 
 

MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2019: NOORDOOST-INDIA 
Wat is jouwmissie? 
 

Het noordoosten van India is slechts via een smalle doorgang 
verbonden met het centrale gedeelte van India. Er leven veel 
verschillende etnische bevolkingsgroepen, die zich vaak tweederangsburgers 
voelen. Ze worden uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit. 
 
Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam. Steeds meer 
priesters en religieuzen komen uit de regio zelf. Dat is een positieve ontwikkeling. 
Zij zijn vanwege hun afkomst vertrouwd met de cultuur. De katholieke kerk ziet 
het hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de 
waardigheid en de rechten van de mensen en voor de bescherming van de 
schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die 
verandert.  
Twee aan twee gaan de ‘Touring Sisters’ naar de dorpen in de Himalaya. De 
rondtrekkende zusters verlenen medische zorg, geven onderwijs en delen 
gedurende enkele weken het eenvoudige leven met de inwoners van het dorp. 
Door hun leven zijn de zusters een voorbeeld en een symbool van christelijke 
naastenliefde.  
 
MISSIO ondersteunt de opbouw van de kerk en het pastorale werk in Noordoost-
India. Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op 
Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage op NL65INGB 0000 0015 66, t.n.v. 
Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl 

http://www.kerkuitgeestakersloot.nl/
http://www.missio.nl/


 
ACTIE SCHOENENDOOS  
 
 
 
Ook dit jaar gaan we als Corneliusparochie weer mee doen met de actie 
Schoenendoos. Opnieuw zullen er weer duizenden kinderen verrast worden met 
een versierde en gevulde schoenendoos. In september zullen we via de 
basisschool en tijdens de vieringen het startsein gegeven worden voor de actie.. 
 
We gaan de komende maanden weer een tijd tegemoet van geschenken; denk 
maar aan St. Maarten, Sinterklaas en Kerst. Dit jaar richt de actie zich op kinderen 
in Sierra Leone, Malawi, Togo, Roemenië, Moldavië het vluchtelingenkamp Moria 
op Lesbos. Kinderen kunnen kinderen helpen, maar ook ouders en grootouders, 
samen met hun kinderen en kleinkinderen kunnen een steentje bijdragen. Geven 
is ook een leerproces. 
 
Even een opfrissertje, wat te doen. Haal bij een schoenenzaak een 
schoenendoos, normale maat. Versier die mooi. Ga gezellig met je ouders of opa 
en oma winkelen, om die versierde doos te vullen met leuke en praktische 
cadeautjes..  

 
* Gezellige cadeautjes zijn bijv: klein speelgoed; een knuffelpop, pet, 
autootje, puzzel, springtouw;  
* Praktische cadeautjes zijn bijv: schoolspullen; puntenslijper, een etui met 
potloden, gum, liniaal, pennen, kleurboek, schriften, sokken, kunststof beker;  
* Toiletartikelen, bijv; zeep, tandpasta en -borstel, kam, washandje, 
toilettasje.  
* Wat er niet in mag: koek, batterijen, deodorant, spullen die snel uitdrogen: 
stiften, klei, lijm en verf, vloeibare producten, zoals bellenblaas en shampoo 
i.v.m. lekken, chocola en snoep.  

 
VIJF EURO PER SCHOENENDOOS 
Aan de folder die verspreid wordt via school en Corneliusparochie zit een geld-
envelop waarop je kunt aangeven of je de bijdrage van 5 euro overmaakt of dat je die 
bijdrage in de envelop doet. De envelop lever je samen met de schoenendoos in.  
Tijdens de feestelijke gezinsviering op zaterdag 12 oktober om 19.00 uur worden 
alle volle schoenendozen verzameld en de werkgroep zorgt voor de verdere 
afwikkeling.  
Laten we ons bewust zijn, dat er kinderen op de wereld zijn, die nog nooit 
cadeautjes hebben gehad met Sinterklaas of Kerstmis. Daarom, vul een 
schoenendoos, zodat ook deze kinderen één keer de vreugde mogen beleven van 
een onverwacht geschenk. Wij zullen trots zijn óm te kunnen geven en zij zullen 
trots zijn óp die gever. Voor meer informatie raadpleeg de folders achter in of in de 
Mariakapel bij de ingang van de Corneliuskerk. De kapel is dagelijks open. Je mag 
de gevulde schoenendoos met envelop daar ook neerzetten vóór 12 oktober. 
 
Namens de werkgroep: ‘actie schoenendoos’  
 
 



GELOOFSVERDIEPING  
(leren) 

 
 
SNUFFELEN IN DE BIJBEL 
 
HET VERHAAL ACHTER HET VERHAAL. 
WILT U DAAR OOK NIET MEER OVER WETEN? 
De afgelopen 20 jaar zijn er verschillende praatgroepen ontstaan die  
‘snuffelen in de Bijbel’ 
 
WOENSDAGMORGENGROEP 
Je kunt meedoen met de wekelijkse woensdagmorgen groep in de pastorie van 
Limmen van 9.30 uur tot 11.00 uur. Daar wordt gelezen uit het boek Genesis.  
In series van vier bijeenkomsten wordt er elke bijeenkomst een stuk uit de Bijbel 
gelezen, vragen gesteld en over de teksten met elkaar gesproken en geluisterd.  
Al pratend en luisterend kom je dan terecht bij je eigen geloof en levensverhaal. 
Op woensdag 18 september wordt daar de nieuwe serie van vier bijeenkomsten 
gestart. 
 
Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten waarbij Bijbelkennis niet nodig is 
om aan deze ochtenden mee te doen. De koffie en thee staan klaar.  
Laat even weten dat je komt. 
 
Begeleiding: Pastor Johan Olling, pastor@corneliuskerk-limmen.nl 
 

 
DONDERDAGAVONDGROEP 

 
Bij deze groep kunt u eén keer in de maand op de donderdagavond 
aanschuiven. Een inspirerende groep met gemiddeld zo’n 12 
aanwezigen. Ben je katholiek of protestant of alleen maar leergierig? 
Je bent welkom.  
Deze zogenaamde Mozesgroep is in april 2007 met het boek 
Genesis begonnen en is nu bezig met de profetische boeken. Naast 
het geloofsverhaal uit de Bijbel gaat het vooral om de eigen verhalen.  
Het nieuwe seizoen zal worden geopend met een gezamenlijke  
maaltijd in september. De eerste bijeenkomst is gepland op  
donderdag 17 oktober 2019 om 20.00 uur in de pastorie van  
de Corneliusparochie te Limmen. Dan op 14 november, 19 december 
en verder elke maand.  
 
Mocht je belangstelling hebben, kom dan langs of neem contact op. 
pastor Johan Olling, pastor@corneliuskerk-limmen.nl  

 



KERK EN BASISSCHOLEN 
 
Het komend schooljaar 2019-2020 zullen er drie school-parochie-vieringen  
gehouden worden. Vieringen waarbij verschillende groepen van basisschool  
‘De Kerkuil’ betrokken zullen worden en waar Mia Ploegaert (samen met pastor 
Johan Olling) de groepen langs gaat om met de kinderen de liederen te oefenen. 
 
Het gaat om: 
1) vrijdag 4 oktober 9.00 uur en 11.00 uur BOEKENWEEKTHEMA: ‘Reis mee’ 
2) vrijdag 20 december 9.00 uur en 11.00 uur KERSTVIERING 
3)  donderdag 9 april 2020 om 9.00 uur en 11.00 uur PAASVIERING 
 
Ook zijn er drie momenten het komend seizoen waar de leerlingen  
van basisschool ‘De Kerkuil’ de kerk bezoeken. 
 
1) Met Kerst worden de onderbouwgroepen van de beide basisscholen 

uitgenodigd om onder leiding van de pastor de kerststal te 
bezoeken. (Waar de kerststal dit jaar zal staan staat nog niet vast) 

 
2) In de Goede Week voor Pasen worden de middenbouwgroepen 

uitgenodigd stil te staan bij het verhaal van Jezus. De groepen 
wandelen dan langs de kruiswegstaties in de Corneliuskerk. 

 
3) En de bovenbouwgroepen gaan rond 2 november (Allerzielen) een 

bezoek brengen aan het kerkhof om uitleg te krijgen hoe 
verschillende mensen omgaan met doodgaan. 

  
Pastoraal Overleg  
 

EERSTE COMMUNIE 2020  
 
Zit uw kind in groep 4 en wilt u uw kind in april en mei 2020 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 sturen u dan begin 2020 een herinnering en 
uitnodiging voor de inhoudelijke informatieavond die op een 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  

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


JE ALS VOLWASSENE LATEN DOPEN EN/OF VORMSEL DOEN  
IN DE HERINGEWIJDE CORNELIUSKERK 
 
Het is het een mooie gelegenheid voor volwassenen of jongvolwassenen 
om 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 kan een 
persoonlijk traject zijn of door 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 je hebt, hoe je tegen de kerk aankijkt en de betekenis van de 
woorden in de geloofsbelijdenis voor jou. 
 
pastor Johan Olling – 072-5051275 
pastor@corneliuskerk-limmen.nl 

 
 
 
 
GELOVEN IN HET ALLEDAAGSE …! 
 
Na de succesvolle inspiratiedagen van 2017 en 2018 organiseren wij op zaterdag 12 
oktober weer een Inspiratiedag en blijven we deze keer heel dicht bij het alledaagse. 
We willen daarmee instemmen met onze paus Franciscus, die zegt: ‘God kun je 
nergens ontmoeten als je Hem niet éérst ontmoet in de gekwetste, beledigde en 
beschadigde mensen (zeg maar alledaagse) die je op je weg door het leven 
ontmoet.’ 

 
Over deze inspiratiedag vindt u informatie in de folder die wij verspreiden, 
die u digitaal kunt opvragen bij jcj.verbruggen@quicknet.nl en kunt u vinden 
bij VPW-info, onder de knop Publicaties.  
 
We sluiten de dag af met het samen vieren van ons geloof.  
De inspiratiedag is in het mooie parochiecentrum van de 
Willibrorduskerk te Heiloo – Westerweg 267, enkele stappen vanaf het 
station. De dag begint om 10.00 u en wordt om + 15.30 u afgesloten.  
 Meer informatie vindt u in de folder.  
 
Werkgroep Inspiratiedag namens de Vereniging Pastoraal Werkenden:  
Kiki Kint, Leo Mesman, Ko Schuurmans, Nico Smit en Jan Verbruggen 
 

mailto:pastor@corneliuskerk-limmen.nl
mailto:jcj.verbruggen@quicknet.nl


 
 

PROGRAMMA ROND DE WATERPUT 
 
 
 
‘Rond de Waterput’ is een initiatief van de gezamenlijk kerken in de regio 
Heiloo, Limmen, Akersloot en de Egmonden. Zij biedt jaarlijks talrijke 
cursussen, lezingen, muzikale- en dramaproducties op het gebied van 
spiritualiteit en geloofsverdieping.  
Ook voor het seizoen 2019-2020 is de programmacommissie erin geslaagd om 
een groot aantal boeiende activiteiten te organiseren. Bij onze keuze richten wij 
ons naast geloofsverdieping vooral op maatschappelijke en cultureel relevante 
onderwerpen. Juist ook voor belangstellenden die minder of niet zo vertrouwd 
zijn met ‘het kerkelijk leven’. Ieder is van harte uitgenodigd!  
 
Op het programma 2019-2020 vindt U onder andere:  
• de jaarlijkse Waterputlezing door Maartje de Lint, zangeres en muziek-pedagoge. 
Maartje verzorgde vorig jaar een boeiende ‘Preek van de Leek’. Op veler verzoek zal 
zij nu nader ingaan op de therapeutische waarde van muziek voor onze gezondheid 
en ons welzijn.  
 
• Dit seizoen zullen Adri Steenhoek en Lonneke Lute, ieder op hun eigen wijze, de 
Preek van de Leek verzorgen in de Witte Kerk.  
 
• Niet eerder organiseerden we zoveel lezingen, cursussen, lees- en 
gespreksgroepen rondom levensbeschouwing, zingeving en persoonlijke 
ontwikkeling. De belangstelling hiervoor groeit gestaag! U vindt onderwerpen over 
levenskunst, poëzie, filosofie en religie.  
 
• Daarnaast is er ook weer aandacht voor theater, drama, vertellingen, muziek en 
film. Er is werkelijk voor ‘elck wat wils’.  
 
Binnenkort ook:  
Franciscus van Assisi 
Op 4 oktober vieren we dierendag, het is de sterfdag van Franciscus van Assisi.  
Ik wil deze avond gaan kijken naar wie deze Franciscus nu eigenlijk was, door iets 
over zijn leven te vertellen en over de werken die hij gedaan heeft. Wat maakt zijn 
leven zo bijzonder en welke lessen kunnen we daaruit in onze tijd nog leren. Veel 
verhalen en mythen doen de ronde, dat hij met dieren kon praten en grote liefde had 
voor de allerarmsten in de samenleving. Wat is waar en hoe zijn deze verhalen tot 
stand gekomen? En misschien wel het belangrijkste: wat zeggen ze ons nog 
vandaag de dag? 
Wie:        diaken Paul Bindels 
Wanneer:   donderdag 3 oktober om 20.00 uur 
Waar:          Willibrordushuis, Westerweg 267 Heiloo 
Bijdrage: € 3,- 
 
Vanaf begin september kunt u het programmaboekje afhalen in de kerken van de 
regio. Op onze website vindt u alle actuele informatie: www.ronddewaterput.nl 
 

Oecumenische commissie ‘Rond de Waterput’ 



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 OORSPRONG VAN HET ‘ONZE VADER’  
 
“HEER LEER ONS BIDDEN’ 
In iedere eucharistieviering en woord- en communieviering worden 
we uitgenodigd het gebed dat Jezus ons geleerd heeft te bidden: 
het 'Onze Vader'. Al lange tijd heb ik me afgevraagd waar dat gebed 
toch vandaan komt. We vinden het namelijk terug in het evangelie 
van Lucas (Luc. 11.1) waar de leerlingen bij Jezus komen met de 
vraag: "Heer, leer ons bidden zoals Johannes zijn leerlingen leerde 
bidden." Men had namelijk van de volgelingen van Johannes de 
Doper gehoord hoe hij hen eenvoudige gebeden had geleerd. Het 
was namelijk zo dat vrome Israëlieten driemaal daags een gebed 
baden dat tot op de dag van vandaag bekend staat onder de naam 
'Achttiengebed'. Het is een zeer lang gebed dat zoals de naam zegt 
uit achttien gebeden bestond. Eén van de achttien gebeden was 
echter zo lang dat dit later gesplitst is, zodat het nu uit negentien 
gebeden bestaat. Maar de naam bleef behouden: ‘Achttiengebed’. 
De eerste drie gebeden zijn een lofprijzing van God; dan een gebed 
om 'weten en inzicht'; gebeden om vergeving en genezing; om 
zegen over wat het jaar aan goeds opbrengt; en nog veel andere 
gebeden. Jezus kende dit gebed ook. De gewone, eenvoudige 
mens kende het niet. Wat heeft Jezus nu gedaan: Hij heeft van dit 
‘Achttiengebed’ een uittreksel aan zijn leerlingen geleerd. Hetzelfde 
gebed dat wij nu nog steeds bidden. Het bevat alles samengevat 
wat in het ‘Achttiengebed’ staat.  
 
JEZUS GAF ONS EEN UITTREKSEL VAN HET 
‘ACHTTIENGEBED’ 
Wij mogen Jezus dus wel dankbaar zijn dat Hij ons zo’n eenvoudig 
gebed geleerd heeft. Het is echter wel jammer dat de Nederlandse 
en Vlaamse bisschoppen voor het gehele Nederlandse taalgebied 
een nieuwe vertaling van het ‘Onze Vader’ doorgedrukt hebben. 
Natuurlijk moeten de woorden van het ‘Onze Vader’ geen sleur 
worden en het is best goed om - door een nieuwe vertaling -  weer 
eens goed stil te staan bij de inhoud en boodschap van het gebed. 
Maar het blijft lastig – vooral bij niet al te kerk-betrokken gelovigen – 
om de oude katholieke vertaling los te laten. Bij oudere en 
dementerende kerkgangers in het verzorgingshuis ben ik gestopt de 
nieuwe vertaling van het gebed van de Heer te bidden. Persoonlijk 
vind ik het ook heel jammer dat de oecumenische vertaling die ons 
als christenen dichterbij elkaar had kunnen brengen in onze 
parochie nu op het derde plan is beland. Maar het gaat natuurlijk om 
de inhoud van het gebed. Een uittreksel van het ‘Achttiengebed’.  
 
pastor Johan Olling 
 
 



WELKE MENSENNAAM KUN JE AAN GOD GEVEN. 
 
GOD MANIFESTEERT ZICH OP VERSCHILLENDE MANIEREN 
Het is zo moeilijk om God een naam te geven. Dat komt ook omdat 
God zich op verschillende manieren manifesteert. God bereikt de 
mens niet langs één weg. Maar wat wel duidelijk is dat Hij geen 
enkele mogelijkheid voorbij laat gaan om ons te bereiken. Ik kwam 
het volgende verhaaltje tegen: Op een goede dag stapte God een 
ziekenhuis binnen. Hij wandelde onopvallend over een paar 
afdelingen, maar stond ten slotte voor een hoofdzuster die zich een 
hoedje schrok en zenuwachtig zei: “Zeg, weet U wel dat het nu geen 
bezoekuur is? Maar zeg me eens eerst: hoe moet ik u eigenlijk 
aanspreken?” “Noem mij maar Vader”, zei God, en dat klonk heel 
vriendelijk. “Maar mijn vader is verschrikkelijk autoritair”, zei een 
jonge verpleger die net voorbij kwam, “en hij begrijpt mij helemaal 
niet. Ik kan beslist niet met hem praten”. “Tja”, zei God, “dat is 
vervelend. Weet je zeker dat je zelf helemaal vrijuit gaat?... Maar, 
hoe dan ook, je mag ook gerust Moeder tegen me zeggen, want zelfs 
al zou een moeder haar kind verloochenen, ik laat jou nooit in de 
steek”. “Mijn moeder heeft mij wel in de steek gelaten”, zei een 
jeugdige patiënte, die in haar ochtendjas over de gang wandelde: “ze 
is er met een ander vandoor gegaan en ze hebben mij in een tehuis 
gestopt”. ”Onbegrijpelijk dat zoiets onder mensen voorkomt”, zei 
God; ”en je bent nog wel zo'n lief kind... Noem mij dan maar liefste, 
want ik wil alles voor je zijn”.  
 
EENHEID IN VERSCHEIDENHEID 
Maar ook die naam riep reacties op. “Jawel”, zei een vrouw op de 
kamer naast de zuster post, want ze had alles gehoord, “jawel, ik 
meende het zo, toen ik mijn man liefste noemde, twintig jaar geleden. 
Maar nu snauwt hij mij af. Ik ben niet meer dan z'n dienstmeisje en 
kinderjuffrouw”. “Dan weet ik het ook niet meer”. zuchtte God, “dan is 
er blijkbaar geen mensennaam voor mij te vinden, waarmee iedereen 
mij zou kunnen noemen”. Aan het einde van de gang was er 
gerammel en een stem riep: “eten”. “Ik moet opstappen”, zei God. 
“Maar u vroeg hoe u Mij moest aanspreken, zuster. Zeg maar Vader 
of Moeder of Liefste of net wat uw hart u ingeeft. U mag ook gewoon 
God tegen me zeggen. Het doet er niet toe, als jullie maar proberen 
zoveel mogelijk waar te maken wat ik ben: eenheid in 
verscheidenheid”. En weg was Hij. Tot zo ver dit verhaal. Want de 
God in dit verhaaltje had gelijk: er is geen mensennaam voor God te 
vinden. Elke naam roept bij mensen wel eens negatieve gevoelens 
op, naar gelang ze zelf in hun leven hebben meegemaakt. En het 
woordje God zegt ook al niets: je kunt er alle kanten mee op, het 
roept bij mensen heel verschillende gedachten op. In de naam van 
God zijn in de loop der eeuwen veel misdaden gepleegd. Maar in de 
naam van diezelfde God is er ook heel veel goeds gebeurd. God kun 
je niet vangen in allerlei geleerde formules, Hij is niet te beredeneren. 
Je kunt alleen iets van Hem voelen in je hart, en vanuit dat gevoel 
Hem een beetje zichtbaar maken in je leven, in je verbondenheid met 
elkaar.  
 
pastor Johan Olling 



 

NIEUWS ROND DE KERK  
(kerkopbouw) 

 
 
WWW. CORNELIUSKERK-LIMMEN.NL 
Al jaren wordt de site van onze parochie door velen bezocht. Wekelijks 
kunt u er het pastorale woordje van de pastor lezen en is er de rubriek 
‘foto van de week’. Het parochieblad ‘Rond de Limmer Toren’ is ook 
digitaal te lezen. In de weekagenda zijn de misintenties terug te vinden en 
kunt u het fotoalbum bezoeken met honderden mooie foto’s van onze 
parochiegemeenschap. De site wordt wekelijks bijgewerkt en 
onderhouden door Dhr. Wim Hageman. Zo zijn er foto’s van de Eerste 
Communie etc. Ook kunt u er filmpjes bekijken. De website van de 
Corneliuskerk op het internet vindt u onder: www.corneliuskerk-limmen.nl 
 

DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE CORNELIUSPAROCHIE 
WORDT WEER VERSTUURD 
Nu de schoolvakantie voorbij is, pakt pastor Johan Olling de pen weer op 
om wekelijks een pastoraal woordje te schrijven en de laatste nieuwtjes 
vanuit de Limmer geloofs- en dorpsgemeenschap door te geven. Als u ook 
de wekelijkse nieuwsbrief van onze parochie wilt ontvangen, geef dat dan 
door. De meer dan 300 al bestaande nieuwsbriefontvangers krijgen 
automatisch de nieuwe nieuwsbrieven in september weer toegestuurd. Ga 
naar onze website en type uw e-mailadres in of stuur uw e-mailadres door 
naar pastor@corneliuskerk-limmen.nl . Wees betrokken en blijf op de 
hoogte.www.corneliuskerk-limmen.nl 

 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
U zult begrijpen dat we het als vitale parochiegemeenschap  
alleen maar vol kunnen houden als we er met elkaar onze schouders 
onder blijven zetten. Er zijn zoveel taken en mogelijkheden om te helpen. 
Denk maar eens aan de werkgroepen en koren. Als u meer wilt weten dan 
kunt u contact opnemen met de contactpersonen die staan vermeld achter 
in ons parochieblad. Ook kunt u de pastor altijd aanspreken. Voor dit 
moment zoeken we nieuwe weekend kosters, en iemand die de 
kinderpagina wil verzorgen. Wilt u meer weten of wilt u helpen bel dan 
pastor Johan Olling.072-5051275 
 

KINDER- EN JEUGDKOOR EN MISDIENAARS EEN DAGJE EFTELING 
 
De kinderen en begeleiders hebben genoten van deze fijne dag uit. 
Dankzij spontane gulle gevers van spaarkaarten voor de Efteling konden 
we 29 juni jl. met flinke korting naar de Efteling. 
Mede namens hen hartelijk dank hiervoor.  
Agaath van Veen 

mailto:pastor@corneliuskerk-limmen.nl


KERK- EN JEUGDVEILING 2019  
 
Vrijdag 8 november om 19.30 uur in “HEEREN VAN LIMMEN”. 
 
Ook dit jaar gaan we weer een kerkenveiling organiseren en wel 
op vrijdag 8 november a.s. De kerkenveiling is reeds jaren een 
bijzondere gebeurtenis binnen onze kerkgemeenschap en is dit 
jaar één van de festiviteiten rondom de herinwijding van onze 
Corneliuskerk. 
 
Samen met de gehele Limmer bevolking proberen we weer een prachtige en 
gezellige veiling te realiseren. U zult binnenkort worden benaderd door één van  
onze medewerkers met de vraag of u geld, goederen of diensten wilt geven aan dit 
goede doel. 
Mocht u onverhoopt niet worden benaderd of uw briefje wordt niet opgehaald dan 
kunt u altijd contact opnemen met Joop Koppes of met één van onderstaande comité 
leden. 
 
Wij hopen dat u spontaan weer leuke uitjes, etentjes, mooie wijnen e.d. ter 
beschikking wilt stellen, zodat wij onze bezoekers op de veiling  met leuke koopjes 
kunnen verblijden. Onze veilingmeesters stellen zich ten doel om mooie 
koopnummers op deze avond onder de hamer te laten vallen. 
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. 
 
Namens ons gehele comité beveel ik de veiling van harte bij u aan. 
 
Max Nuyens 
 
Comité 
Joop en Nel Koppes 072 5051717/0642665406 of e mail: koppesjoop@gmail.com 
Max Nuyens 072 5053136/0653400265 
Tiny Baars 072 5052338 
Gita Duijn 0251 655116 
 

RIET BLOEDJES VRIJWILLIGSTER VAN HET JAAR  
 
Al heel wat jaren kennen we de traditie binnen onze parochie dat er één 
iemand in het bijzonder door de Parochieraad in de schijnwerpers wordt 
gezet. Tijdens de Dankviering afgelopen 30 juni aan het eind van het 
seizoen 2018/2019 was het Mevr. Riet Bloedjes. Terwijl ze als koster 
achter in ‘Heeren van Limmen’ niets vermoedend bezig was, werd ze door 
Gerardine Vahl-Res, de voorzitter van de parochieraad, naar voren 
geroepen. Tegelijkertijd kwamen haar man, kinderen, kleinkinderen en 
familie binnen geslopen om haar te verrassen. Ze heeft deze uitverkiezing 
ten volle verdiend. Na de brand van de Corneliuskerk is Riet de koster-
vacature op meer dan uitmuntende wijze gaan invullen. Liturgische 
attributen die vanuit de sacristie in de Corneliuskerk voor elke 
zaterdagavond-viering in de protestantse kerk en elke zondagmorgen-
viering in 'Heeren van Limmen' gebracht en opgeruimd moesten worden. 
Riet gefeliciteerd en bedankt namens ons allemaal.  

mailto:koppesjoop@gmail.com


MET DE ONTHULLING VAN HET SCHILDERIJ OVER DE LEGENDE VAN 
CORNELIUS WORDT EEN START GEMAAKT MET DE FESTIVITEITEN  
ROND DE HER-INWIJDING 
 
DATA EN PROGRAMMA 
Het komend seizoen staat in het kader van de her-inwijding van de Corneliuskerk. Na 
de brand van onze kerk op 3 mei 2018 en de voorspoedige herbouw, hopen we het 
komend seizoen de Corneliuskerk weer plechtig in gebruik te kunnen nemen. In de 
agenda van bisschop Jan Hendriks hebben we al enkele data vastgelegd. Op dit 
moment is het te vroeg om een definitief programma te presenteren of een datum te 
noemen, maar er is wel al een festiviteiten commissie actief met het inventariseren 
van suggesties en ideeën. Het gaat daarbij om een programma waarbij we heel het 
dorp en geloofsgemeenschap willen betrekken.  
 
TEBBE TEBBENS ONTHULT OP ZONDAG 15 SEPTEMBER HET SCHILDERIJ 
Tijdens de startzondagviering van het nieuwe seizoen op 15 september om 10.00 uur 
in ‘Heeren van Limmen’ willen we het door Tebbe Tebbens nageschilderde 
kunstwerk over de legende van Cornelius onthullen. De dag daarna: 16 september is 
het de feestdag van onze patroonheilige Cornelius. Het originele schilderij - dat 
geheel verloren is gegaan tijdens de brand - was een altaarstuk van de Limmense 
pastoor Theodorus Groenhout (1680-1689) die hij in het altaar van de schuilkerk in 
het buurtschap Dusseldorp had laten plaatsen. Op het schilderij zie je Cornelius een 
zieke vrouw genezen. Bijzonder is het om ook pastoor Groenhout zelf op het 
schilderij terug te vinden. Hij heeft als opdrachtgever zichzelf laten afbeelden. Je ziet 
hem dan ook staan met een hoorn in de hand.  
 
DE LEGENDE VAN CORNELIUS AFGEBEELD 
Het door Tebbe Tebbens prachtig geschilderde kunstwerk laat de legende zien van 
de Romeinse hoofdman Cerealis. Hij smeekt Cornelius om zijn vrouw Sallustia te 
genezen. Sallustia leed aan een zenuwziekte (epilepsie).  Deze hoofdman had de 
opdracht gekregen Cornelius (de 21ste opvolger van Petrus. 251-253) naar de tempel 
van de oorlogsgod Mars te voeren om hem daar te onthoofden als hij zou blijven 
weigeren deze god te aanbidden. Cornelius genas Sallustia door zijn gebed. De 
legende vertelt dat Sallustia en Cerealis zich samen met nog twintig wapenbroeders 
tot het christendom bekeerden. Je ziet dat ook afgebeeld d.m.v. een wolkenpartij dat 
openbreekt met daarin een Geestesduif. Het hele gezelschap werd daarna op bevel 
van keizer Decius naar de Marstempel geleid. Maar allen spuugden zij in de tempel 
op het beeld van de oorlogsgod Mars en werden tegelijk met Cornelius gemarteld en 
gedood.  
 
pastor Johan Olling 
 
 
PRIJSVRAAG: HOEVEEL UREN HEEFT TEBBE TEBBENS AAN HET SCHILDERIJ  

OVER DE LEGENDE VAN CORNELIUS GEWERKT? 
De antwoorden mogen ingeleverd worden op de pastorie of mailadres 
pastor@corneliuskerk-limmen.nl met vermelding van het aantal uren, naam en adres.  
Dit alles vóór het officiële feest van onze patroonheilige Cornelius op 16 september. 
De winnaar krijgt een beeld van Cornelius met een pakket Corneliusbier. 

mailto:pastor@corneliuskerk-limmen.nl


PASTORAAL BELEIDSPLAN  
 
Sinds 1 januari 2016 zijn de parochies Bron van Levend Water in Heiloo en de  
H. Cornelius te Limmen verenigd in een Samenwerkingsverband onder één 
gezamenlijk bestuur. 
 

A. Inleiding 
Met dit beleidsplan proberen we een eigentijds antwoord te geven op de 
uitdagingen van deze tijd in de overtuiging dat de boodschap van Jezus er toe 
doet. We proberen hiermee houvast te geven aan de gelovigen van onze eigen 
parochies, maar ook inspiratie te bieden aan anderen in onze naaste omgeving 
die niet kerkelijk gebonden zijn, maar wel op zoek zijn naar zingeving.   
 

B. Missie en Visie. 
De kern van ons geloven, van ons christen zijn, ligt in onze verbondenheid 
met de persoon van Jezus Christus, de Levende in ons midden, en in ons 
beleven van zijn evangelie. Op deze Jezus willen wij ons bestaan oriënteren. 
Zijn leven en zijn woorden zijn bepalend voor de wijze waarop wij tegen God, 
de mensen om ons heen en de wereld aankijken en hoe wij daarmee omgaan. 

 
Het beleidsplan gaat uit van een gemeenschappelijke visie :‘Wat bindt ons ? 
Waar willen wij naar streven ? Waar gaan we de komende jaren onze energie 
op richten ?’. Deze visie zal de basis worden voor ons overige handelen. Het 
plan moet richting geven aan de wijze waarop  we in de toekomst met onze 
gebouwen zullen omgaan, hoe we de inzet van de vele vrijwilligers zo effectief 
mogelijk kunnen maken, welke boodschappen we naar onze parochianen, 
maar ook naar onze omgeving gaan uitsturen. 

 
C. De vier pijlers 

 

 Bovenbeschreven missie en visie wordt inhoud gegeven langs vier pijlers: 
 

- Door ons als parochiegemeenschappen verder te verdiepen in het woord van 
Jezus, in zijn leven en zo de ontmoeting met God te versterken, al vierend en 
biddend. Dat vieren doen wij samen in de liturgie in onze kerkgebouwen. 
Daar is iedereen welkom. Daar ontmoeten wij elkaar en voelen wij ons deel 
van de gemeenschap. 

- Door onze kennis te vergroten van de H. Schrift en van de daaruit ontstane 
verschillende tradities, dit ook uit te dragen aan anderen die op zoek zijn naar 
zingeving in hun bestaan. Want onze Joods-christelijke traditie biedt een 
onuitputtelijke bron van kennis die ons kan helpen bij onze zoektocht naar de 
zin van het leven. De Kerk als inspiratiebron. Dit onderdeel is de catechese. 

- Door Jezus na te leven in zijn zorg voor onze omgeving: voor hen die minder 
bedeeld zijn dan wijzelf en die behoefte hebben aan onze zorg. Maar ook voor 
de aarde waarop wij leven en waarover God ons het rentmeesterschap heeft 
gegeven. Dit is onze dienende taak: de diaconie. 

- Door een stevig bouwwerk te creëren dat de bovengenoemde taken zo goed 
mogelijk ondersteunt: de gemeenschapsopbouw.  

 
De uitwerking van het beleidsplan zal in de loop van het werkjaar 2019-2020 in ‘Rond 
de Limmertoren’ worden gepubliceerd en toegelicht. Het volledige beleidsplan  
zal worden geplaatst op de nieuwe website van de Corneliusparochie. 
 
Pastoraal Overleg Corneliusparochie, augustus 2019 



Beste parochianen, 
 
Ik ben blij dat er hulp voor mij gevonden is, om mij bij te staan in mijn 
pastorale taken. Het pastorale en bestuurlijke werk valt mij fysiek en 
psychisch steeds zwaarder en ik verlang al enige tijd naar iemand 
die mij kan ondersteunen in alle werkzaamheden die op mij afkomen. 
Met die ondersteuning hoop ik nog enige tijd hier in de parochie te 
kunnen werken.  
De bisschop heeft Paul Bindels per 1 juni voor twee dagen per week 
benoemd als diaken in onze parochie Bron van Levend Water. Ik 
wens Paul alle succes bij de start van zijn werkzaamheden en een 
goede tijd in onze parochie Bron van Levend Water. Elders in dit 
blad, stelt hij zich aan u voor.  

Pastor Herman Helsloot  

 
OP WEG NAAR EEN NIEUWE GELOOFSGEMEENSCHAP IN DE EGMONDEN 
 
In het jaar 2000 werden de parochiebesturen van de drie rooms katholieke parochies 
in de Egmonden samengevoegd onder leiding van pastoor Nico Knol. Toen al was 
de gedachte: we moeten samen verder. Dat was in de tijd dat er op elke kerkplek 
twee kerkdiensten per weekend werden gehouden en dat er een fulltime pastoor in 
de Egmonden was aangesteld. Er werd ook samenwerking gezocht met de 
parochies van Heiloo en Akersloot hetgeen resulteerde in de vorming van de 
Parochie Bron van Levend Water. 
Inmiddels zijn we bijna 20 jaar verder.  
WeL zien we dat het kerkbezoek en het aantal vrijwilligers flink is teruggelopen. De 
kosten voor onderhoud en energie zijn daarentegen fors gestegen en de pastorale 
bezetting in de toekomst is, door de aankomende pensionering van pastores, niet 
meer te garanderen. 
Dat alles heeft het parochiebestuur, in nauw overleg met het Bisdom, al in 2017 doen 
besluiten om de twee kerkgebouwen, de H. Adelbertus in Egmond Binnen en de 
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Egmond aan Zee niet langer aan te 
houden. 
 
Om alvast te wennen aan de nieuwe situatie zijn er de laatste maanden al een aantal 
gemeenschappelijke vieringen gehouden. 
 
Over de herbestemming van de gebouwen is het parochiebestuur met de gemeente 
in overleg en hierover is nog geen besluit genomen. Voorlopig kunnen de vieringen 
op de woensdag in de pastorie van de H. Adelbertuskerk blijven plaatsvinden. 
 
Nu is het dan bijna zover. Er is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de laatste 
erediensten en ook achter de schermen is veel werk verzet om te zorgen dat vanaf 
september de Egmondse geloofsgemeenschap haar activiteiten in de Hoeverkerk 
kan voortzetten. 
 
Het bestuur wil alle vrijwilligers die zich in deze laatste periode hebben ingezet om 
deze overgang mogelijk te maken hartelijk danken voor hun inzet. 
 
Namens het parochiebestuur, Kees van Went, secretaris 



Mag ik mij even voorstellen? 
 

Ik, Paul Bindels, ben geboren in Zandvoort in 1970 en heb ik het voorrecht gehad op 
te mogen opgroeien met twee zusters en twee liefdevolle en gelovige ouders. Mijn 
vader en moeder hebben mij, buiten een beroep en  veel liefde en geborgenheid, ook 
het geloof mee gegeven op mijn weg door het leven. Vanuit deze goede start had ik 
al vroeg als jongen het verlangen metaalbewerker te worden, omdat mijn vader een 
klein bedrijf had in die richting. Ik ben naar de instrumentmaker school  gegaan en 
heb daar de beginselen van het vak geleerd dat ik later met veel plezier heb 
beoefend. Als jongen was ik buiten mijn passie als instrumentmaker ook veel bezig 
met geloof en filosofie. Ik sprak met veel mensen, vooral oudere mensen, over de 
vragen van het leven, zoals wie ben ik, waar kom ik vandaan en waar gaan we naar 
toe. Dat boeide mij als kind al ontzettend. God, was eigenlijk van het begin in mijn 
leven een werkelijkheid die zich niet liet wegdrukken door allerlei nieuwe theorieën 
en ervaringen die je op doet als opgroeiend kind. Ik kan zeggen dat ik in mijn jonge 
leven een ‘gedragen zijn’ ervaarde door God, in allerlei moeilijke en vaak ook mooie 
momenten in mijn leven. Ja, ik kan wel zeggen ik voelde mij geroepen.  

Maar roeping is toch wel een moeilijk begrip. Als ik over mijn roeping nadenk valt het 
begrip roeping uiteen in verschillende elementen en zo zou ik het ook willen 
omschrijven. Het eerste bij mij is dan het verlangen. Er leefde bij mij een verlangen 
om het leven wat ik met Christus had gevonden te delen met de mensen om mij 
heen. Om hen te helpen ook deze weg te vinden en te bewaren. Het tweede is 
geroepen worden. Ik ervaar dat God mij roept om in zijn Kerk te werken. Als een 
meer dan diepgeworteld verlangen. Als derde was er ook leiding, ik ervaarde Gods 
leiding in mijn leven. Maar het is met Gods leiding vaak moeilijk om vooraf te zeggen 
of Hij nu wil dat je links of rechtsaf gaat. Daar wij altijd zelf ook nog keuzes moeten 
maken. Omdat wij naar Gods evenbeeld geschapen zijn. Vaak is het achteraf wel 
goed te zien waar God zijn hand had in ons leven. Zo zie ik, als ik achterom kijk, 
Gods leiding duidelijk in mijn leven en herken een weg van sturing en onderwijzing. 
Maar bovenal herken ik het gedragen zijn door zijn liefde. 
 
Roeping bestaat ook uit een stuk gehoorzaamheid, wat ik wilde beantwoorden. Om 
Hem te volgen in de weg die Hij mij wijst. Daar hoort toch ook wel een stuk zoeken 
bij. Zoeken naar de weg de waarheid en het echte leven. Zeker speelt hierin geloof 
een grote rol. Geloof om de stap te durven en kunnen zetten naar de opleiding 
theologie en filosofie. Wat zeker niet een makkelijke was, daar ik mijn hele leven al 
worstelde met dyslectie. Het was een enorme steun voor mij om te ontdekken tijdens 
de opleiding dat ik niet de enige was die met problemen worstelde, grote heiligen 
hadden met dezelfde en vaak nog veel grotere problemen te kampen. Denk maar 
aan de pastoor van Ars die zoveel moeite had met leren of Franciscus van Assisi, die 
door zijn vader werd opgesloten om ervoor te zorgen dat hij zijn levensroeping niet 
zou volgen maar toch in het familiebedrijf door zou gaan. Ook zij voelden zich 
gedragen en ervaarden een geroepen zijn in hun leven. Het zijn een paar 
omschrijvingen van de begrippen die bij roeping een rol spelen. Waarbij het begrip 
roeping naar mijn idee ook iets is dat moet groeien. Groeien door te ontdekken, leren 
en bidden en te doen en dan later achteromkijkende te kunnen zeggen: ja, het was 
ook Gods weg.  
 
Ik hoop u persoonlijk te ontmoeten en meer van mijzelf aan u te vertellen, waarbij ik 
ook benieuwd ben naar uw roeping en weg door het leven. Diaken Paul Bindels 
 
PS: Ik ben de komende tijd meestal op woensdag en donderdag aanwezig in Heiloo.  
Tel: 072 5330906, e-mail: p.bindels@rk-bronvanlevendwater.nl  



Aan u allen, 
 
Langs deze weg wil ik u bedanken voor uw meeleven met mijn 50 jarig 
priesterjubileum. Dank voor alle kaarten, brieven, e mails, prachtige boeketten 
bloemen ( het is een “feest” om thuis te zijn) telefoontjes, envelopjes met inhoud( 
ongelooflijk), en ook dank voor uw aanwezigheid tijdens de viering in de 
Pancratius kerk. 
 
Het feest begon 28 juni ( de wijdingsdag) met een gezellig samenzijn met mijn 
familie. Dat was fijn! Een bijzonder woord van dank aan pastoor Kaleab voor zijn 
innemende en inspirerende voorgaan tijdens de viering. Dit heeft mij ontroerd. 
Annemiek werd door hem en het bestuur  van de Pancratiuskerk  hier duidelijk bij 
betrokken. 
Speciaal een woord van dank voor Piet v.d.Horst, het koor en dirigent, Gerard 
Bus, Frans Hendriks en zijn ”technische staf “.  
 
Ik was zeer verrast door de ontvangst in de parochiezaal na de viering!  
Dank aan alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. 
Kortom : Alles bij elkaar bedankt voor dit mooie feest !!!! 
 
Jan Bus  

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. 

 
Donderdagmiddag 12 september  groep 3 Protestantse kerk 

 
Dinsdagmiddag  24 september groep 1 Corneliuskerk 
Vrijdagmiddag  11 oktober  groep 2 Protestantse kerk  
Donderdagmiddag 24 oktober  groep 3 Corneliuskerk 
 
Dinsdagmiddag    5 november  groep 1 Protestantse kerk 

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

 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Door het Heilig Doopsel zijn in onze gemeenschap opgenomen 
 
 
Op 2 juni 2019 
ARIE  zoon van Wim Apeldoorn en Willemijn Koot 
  broertje van Annejet en Kees 
   
 
Op 15 juni 2019 
FENNA dochter van Peter Dirkson en Lisa Zwagerman 
 



 

 
IJsbrand Cornelis Dirkson 

- IJs - 
 

Overleden op 30 maart 2019 
op de leeftijd van 94 jaar 

 

 
Onze vader is geboren op 11 september 1924 aan de Uitgeeesterweg te Limmen.  
Pa groeide op in warm en gezellig gezin met een broer en zes zussen. Er was altijd 
wel wat te doen en er werd hard gewerkt op de boerderij. Na de lagere school is pa 
gaan werken op de boerderij.  
 
Op een gegeven moment kwam pa vanwege tbc een tijdje op bed te liggen. In de 
huiskamer vlak voor het grote raam kon hij tenminste naar buiten kijken. En zo zag 
hij dat er elke dag een meisje langs fietste. Een meisje uit Akersloot door weer en 
wind trappend naar haar werk om te baken bij gezinnen.  
Hij trouwde met Annie Kerssens uit Akersloot. Zij besloten om in het huisje bij de 
brug aan de Uitgeesterweg te gaan wonen. Dicht bij opa, oma en tante Janny. Daar 
zijn vier zonen en een dochter geboren. Samen met ome IJs en tante Truus Bloedjes 
runden zij de boerderij. Toen zijn vader en oma Bloedjes (inmiddels bij opa 
ingetrokken) niet meer de trap op konden, besloot pa een huis te bouwen een stukje 
verderop aan de Uitgeesterweg. Zo kon iedereen bij elkaar blijven. 
 
Hij werkte niet alleen op de boerderij maar ook als veehandelaar, vooral schapen en 
lammeren. Naast zijn liefde voor de schapen had hij ook interesse in bestuurlijk werk. 
Zijn betrokkenheid bij kerkbestuur en stichting de Cameren vergde veel tijd en 
energie van hem. Dat ging weleens ten koste van het gezin. In zijn vrije tijd vond hij 
het heerlijk om in de tuin te werken. "Even m'n gedachten verzetten" zei hij. Samen 
met Annie en tante Janny werd de tuin mooi verzorgd. Hij genoot niet alleen van 
tuinieren maar ook van vissen op zee of op vakantie gaan met Annie.  
 
Trots was hij op zijn negen kleinzonen en de kwajongensstreken die zij uithaalden.  
Maar hoe verdrietig was de periode nadat zijn geliefde Annie, onze mam, was 
overleden. En kort daarna zijn zus Janny. Hij overwon zijn verdriet, kreeg wel veel 
aanloop maar miste hen. De familie Bloedjes is altijd nauw betrokken geweest bij ons 
gezin. Papa was erg gesteld op de wekelijkse bezoekjes.  
Papa heeft nog ruim vijf jaar aan de Vredenburglaan gewoond. De kerk heeft altijd 
een belangrijke rol gespeeld in zijn leven. Ondanks zijn leeftijd en afnemende 
mobliteit bleef hij zo veel mogelijk naar de kerk gaan op zondagochtend. Hij bleef 
zolang mogelijk zelfstandig naar de kerk gaan, al moest hij zijn auto vlak voor de 
kerkdeur parkeren. 
Het laatste half jaar werd het minder met zijn gezondheid. De laatste keer in het 
ziekenhuis vanwege hartproblemen wilde hij graag naar huis. De tijd die hem nog 
restte wilde hij graag in zijn eigen omgeving zijn. Eenmaal thuis heeft hij op zijn eigen 
manier afscheid genomen van iedereen die hem dierbaar was. Hij wilde zo graag 
naar zijn geliefde Annie toe. We lieten je gaan lieve papa. 
 
KInderen en kleinkinderen 



 
 

Maria Duijkersloot 
-tante Rie- 

 
Overleden op 21 juni 2019 
op de leeftijd van 110 jaar 

 
 
Tante Rie heeft in ons leven, de kinderen van Jaap en Jo, een grote rol gespeeld. 
Omdat zij en tante Nel maar honderd meter van ons huis woonden, wisten we de 
weg naar hun huis goed te vinden. Als de klapbessen rijp waren, mochten we daar 
lekker van snoepen. 
Met Sinterklaas mochten wij altijd ons stoeltje zetten en voor oppas konden wij ook 
geregeld een beroep op haar doen. Vaak kwam ze samen met tante Nel en dan zei 
pappa: Jo, daar komen de meiden. Sindsdien is ‘meiden’ een erenaam.  
Het naaischooltje van tante Rie stond achter op ons erf en als de les was afgelopen, 
mochten wij altijd de afgeknipte lapjes oprapen, om daar poppenkleertjes van te 
maken. Mamma maakte al onze kleren zelf en tante Rie gaf haar daarbij goed 
advies. 
Samen met hen fietsen naar het zwembad of de duinen was ook een feest. Eens 
maakte tante Rie de fles gazeuse open, die lekker achter op de fiets had gelegen: 
twee/derde spoot eruit en we hadden dikke pret. 
 
Toen onze vader was overleden, werd tante Rie toeziend voogdes over mijn 
minderjarige broertjes en zusjes. Zo was ze weer een grote steun voor mamma. 
En toen mamma was overleden, waren wij blij, dat tante Rie er nog voor ons was. 
Ondanks haar doofheid had ze een luisterend oor voor ons en ze leefde altijd met 
ons mee.  
 
Zorgen voor anderen was haar grote taak: zorgen voor haar zus Nel en ook in het 
gezin van To en Freek was ze een grote steun. Ze ging zeker een keer per jaar met 
hun kinderen naar Amsterdam om kleren te kopen: dat was een leuk uitje. Ze was 
mentaal sterk, heel sociaal betrokken en had altijd belangstelling voor hoe het met de 
kinderen ging. Jan mocht voor een vriendenprijsje haar Ford Escort overnemen om 
naar Amsterdam te gaan. 
De kinderen van Grietje en Jacob zullen vast ook mooie herinneringen aan tante Rie 
hebben. 
 
Ze was heel netjes en zag er altijd verzorgd uit, ging regelmatig naar de kapper en 
zorgde voor een goede conditie, door elke dag een kwartiertje op de hometrainer te 
oefenen. Wat moet het moeilijk voor haar zijn geweest om de regie uit handen te 
geven. De laatste tijd had ze zo’n heimwee naar haar leeftijdsgenoten, die er 
allemaal niet meer zijn.  
Nu is haar lange leven voltooid en is ze bij haar dierbaren.  
Wij zullen haar, haar humor en belangstelling missen.  
Lieve tante Rie, rust zacht.  
 



 
 

John Luttikhuizen 
 

Overleden op 29 juni 2019 
op de leeftijd van 78 jaar 

 
 
John Luttikhuizen werd geboren op 5 mei 1941 aan de Heemskerkerweg 240 in Beverwijk en 
heeft daar een mooie jeugd gehad. Samen met zijn ouders en broers Cees en Gé en zus 
Tiny, die helaas op 43-jarige leeftijd is overleden. 
 
Als 14-jarig jongetje begon John aan de V.E.V. Elektromonteur bij de Hoogovens. Dat was 
werken en leren voor de PEN. John heeft zich daar met verschillende opleidingen omhoog 
gewerkt en 40 dienstjaren volgemaakt. Zo kwam hij al op 54-jarige leeftijd in de Vut. Hoe 
geweldig was dat. Maar de Vredeburg wist hem al snel te vinden voor alle elektriciteits-
klusjes.  
 
Op 3 augustus 1967 trouwt John met zijn Rina (Van der Park) en gaan in Limmen wonen 
aan de Bosmalaan. Daar werden zijn kinderen Marleen en Coen geboren. En aan de 
Koningsdam werd Susan geboren, waar jullie al die tijd hebben gewoond. 
 
John was ook zeker trots op zijn marine tijd. Hij heeft twee jaar gediend op het vliegdekschip 
de Kareldoorman. John had altijd mooie verhalen uit die tijd en bleef veel contact houden 
met de marinemannen en hij sloeg geen reünie over. 
 
Als vader nam hij zijn kinderen altijd overal mee naar toe op avontuur, vakanties, de 
camping, de bergen en de Gorges du Verdon, waar windsurfen werd geleerd. 
 
Scholing vond John voor zijn kinderen ook heel belangrijk. Door zijn wisselende diensten bij 
de PEN had hij veel tijd om actief op school te zijn. 
 
John had heel veel hobby’s: - Sleutelen aan motoren en auto’s -Tennis: er was een tijd dat 
hij er bijna woonde -Varen: als kapitein op de Siam 1, 2 en 3 -Skiën: na 1e keer meteen 
verkocht op hun 48e en heeft dat tot dit jaar nog gedaan -Saab 99: je oogappel in de garage -
Bridge: Dat 2x per week. -Schrijven: alle hersenspinsels schreef je op kladblokken vol. Wie 
weet komt er nog ooit een boek van hem uit - Gym: hij was vaak heel behulpzaam. Hij ging 
eerder naar gym om de toestellen klaar te zetten - De Hortus: dat deed hij met veel plezier 
als vrijwilliger - Sneek: naar de boot en een vissie bij zijn vriend, de Urker visboer - De 
motorclub: je laatste ritje in mei naar Luxemburg, waar je enorm van hebt genoten. En dan 
niet te vergeten… -Caravanclub, - Fietsen, -Biljarten, - De volkstuin 
 
Als laatste was zijn grote hobby zijn vijf kleinkinderen Sem, Davey, Dean, Jim en Milou. En 
altijd op avontuur en stiekem ijsjes halen bij Willem. John keek erg uit naar zijn 6e kleinkind, 
maar die bekijkt hij straks zeker vanaf een wolkje. 
 
John stond altijd voor iedereen klaar. Geen klus was hem te veel. Daar kwam John weer aan 
met de gereedschapskist. Over John zullen we nooit uitgepraat raken. En altijd alles met een 
lolletje. Helaas waren de laatste 2 weken geen lolletje. Veel pijn. De ziekte heeft John te snel 
van ons weggenomen. Hij was hier nog niet klaar. Maar zoals John zelf heel sterk en dapper 
tegen ons zei; “Het is mooi zo, ik heb een heel mooi leven gehad.” 
 
Lieve pap, We zullen je nooit vergeten. We houden van je. 



 

 
 

Riet Valkering-Sprenkeling 
 

Overleden 9 juli 2019 
op de leeftijd van 84 jaar 

 
Mamma werd geboren op 12 september 1934, als zevende kind van Jan Sprenkeling en 
Grietje Bakker. In totaal kregen Jan en Grietje 12 kinderen. Mamma kon in de jaren van de 
oorlog niet regelmatig naar school wat haar zeer speet. Na de lagere school had ze graag 
doorgeleerd. Helaas moest ze gaan werken. Daar heeft ze geen leuke herinneringen aan. 
Wel liet ze ons steeds zien wáár ze gewerkt had: een zwart houten huis in het Heilooërbos. 
In 1956 trouwde ze met Engel Valkering. Ze gingen wonen op twee slaapkamers in het huis 
van opa en oma Valkering aan de Visweg in Limmen. Er was wel een huis voor pappa maar 
dat werd verhuurd en de huurders wilden er niet uit. In het huis van oma kregen ze drie 
kinderen: Ron, Margareth en Kitty. Pappa heeft toen aan de andere kant een huis gebouwd 
waar ze in 1960 gingen wonen. In dit huis heeft ze tot haar dood gewoond. Hier werden nog 
4 kinderen geboren: Lucy, een doodgeboren kindje, Majella en Annette. Pappa was tuinder 
met eerst groenten en aardbeien, later perkplanten, tulpen, narcissen en blauwe druifjes en 
weer later chrysanten, stekken en bloemen. Mamma hielp pappa altijd in de tuin en toen er 
chrysantenstekken verkocht werden ook met de administratie. Ze had een typemachine, 
waar ze een typediploma voor gehaald had, en typte orderbevestigingen, eigen verklaringen 
en facturen. Na de geboorte van de tweeling werd het allemaal teveel voor mamma en heeft 
ze enige tijd in het ziekenhuis gelegen om uit te rusten. 
Toen mamma 42 was ging ze naar de Moeder-MAVO. Eindelijk ging haar grootste wens in 
vervulling. Naast het werk in het bedrijf en in huis ging ze naar school en ’s avonds zat ze te 
studeren op de slaapkamer. Ze slaagde met goede cijfers. Toen ze 50 werd leerde ze skiën 
en paardrijden. Na de MAVO deed ze de moestuin, later in samenwerking met Majella. 
Toen Ron stopte met het bedrijf werd het ketelhuis omgebouwd tot paardenstal en kwam 
Jarpur in haar leven. Haar kleinkinderen, en ook andere kinderen, hebben leren paardrijden 
op Jarpur. Pappa nam de moestuin over, maar mamma bleef actief in de tuin. Daarnaast 
zwom ze graag en volgde yogalessen. Ze was oppasoma en overblijfoma voor Serena, Lex, 
en Melanie. Maar ook alle andere kleinkinderen kwamen graag logeren in de vakantie. 
Met pappa is mamma vaak op vakantie geweest. Eerst met andere ooms en tantes naar 
Luxemburg, Ierland, Frankrijk en later met z’n tweeën naar Joegoslavië. De laatste jaren 
naar Frankrijk. En kampeervakanties in eigen land, samen met pappa, met Annette en 
Majella en de kinderen, waarbij de camping in het voorjaar met zorg werd gekozen. 
Nadat kamperen met pappa niet meer ging volgde nog avontuurlijke reizen, naar Tanzania,  
Israël en een cruise langs de kust van Noorwegen. Van elke reis werd er verslag gemaakt. 
Mamma wandelde ook graag, dagelijks met de honden. Naar de Koekoek, strand, Schoorl, 
Heilooërbos, en later ook naar de Omloop in Heiloo. 
Ze is een aantal keer naar Nijmegen geweest om één of meer kinderen in te halen bij de 
Nijmeegse vierdaagse. Toen ze in 2015 van de Alkmaarse vierdaagse las wilde ze deze 
graag gaan lopen. Met Ron ging ze trainen en met Kitty heeft ze de 4x20 kilometer 
gewandeld. In 2016 heeft ze met Kitty de eerste dag 15 kilometer gelopen en vanwege de 
gezondheid van Kitty de dagen erna 8,5 kilometer. Ze vond het maar niks om eerder te 
stoppen. In 2017 is ze de eerste dag ook van start gegaan. Helaas moest ze na 5 kilometer 
stoppen. twee dagen erna heeft ze nog een paar kilometer gewandeld. Het ging niet meer. 
Haar ziekte nam steeds meer van haar af. Boeken lezen ging niet meer. Jarpur werd niet 
meer herkend, in de tuin kon ze niet meer werken. Gelukkig hielden Ron, Lucy, Majella en 
Annette de tuin goed bij zodat er altijd verse bloemen in huis stonden en altijd groenten en 
fruit uit eigen tuin beschikbaar waren. Ook heeft zij veel steun gehad aan Yvonne die haar de 
laatste jaren kwam helpen. Muziek luisteren was het laatste waar ze nog plezier aan kon 
beleven en natuurlijk de aanwezigheid van de kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. Haar grootste angst was om naar een tehuis toe te moeten. Dit hebben 
we met zijn allen kunnen voorkomen. Het laatste jaar was mamma nooit alleen. Ze is 
gelukkig in haar eigen bed, ingeslapen. 



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

 
Zondag 8 september 9.00 uur: Annie Dekker-
Veldt, Jans Min, Antoon Duijkersloot, Jo Koot-
Groot, Ed Kuijper en Anja Kuijper-Schagen, 
Gerard Liefting, Joke Louwe-Dirkson, Kees 
Pepping, Pe Pepping, Yao Yao Wang, Dick de 
Winter, overl.familie Admiraal-Commandeur, Hans 
Zwart, Bart Dirkson en Janie Dirkson-van der 
Molen, Siem en Nel Pepping, Tiny Wulp-Vergouw, 
Bank Wulp,Nico Wulp en Peter, Cees Mous, Piet 
Weijers en Fien Weijers-Haaker, Arnold 
Henselmans en Annie Henselmans-Borst, 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, Rie Duijkersloot, Wim Bremmers en 
overl.familie 
Zondag 15 september 10.00 uur: Wim van 
Diepen en Rie van Diepen-Henselmans, Truus 
Castricum-Kaandorp, Tiny Hageman-Mandjes, 
Afra Koot en overl. ouders, Ben Kuilman, Maria 
van Leeuwen-van Leeuwen, Ben de Swart en Tiny 
de Swart-Verver, Jan Out, Tiny Wulp-Vergouw 
Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, Piet Buur, Jac 
Boersen, Thijs Bakker en Lien Bakker-Groot, Joke 
Kuijper-Min, Hans Castricum en kleindochter Evi 
en kleinzoon Sem, Annie Rotteveel-van Stralen, 
Nico Droog en overleden ouders, Piet Krom, Sam 
Beentjes en Aaf Beentjes-Vlaarkamp, Gre 
Beentjes-Fatels, Peter Beentjes 
Zaterdag 21 september 19.00 uur: Joop Bruijns, 
Jaap Dirkson, Piet van der Steen, Nel Vleugel-
Bakker, Henricus Vrugt en Petronella Vrugt-
Kraakman, Maik de Ruijter 
Zondag 22 september 10.00 uur: Cees Dirkson 
en Alie Dirkson-Bakker, Gré Min-Kaandorp, Gert 
Min en Truus Min-Valkering, Cock Groot en Riet 
Groot-Konijn, Coby van Wees-Betjes, Rem en 
Lies Pronk, Jan de Rooy en Hannie de Rooy-Vaal, 
Dick de Winter, Nack Kaandorp, Jan de Zeeuw en 
Riet de Zeeuw-Groot, Dina Hageman-Regtop, 
Ouders Keijzer-Winder en kinderen, Gré Krom-
Cornelisse, Rie Duijkersloot 
Zaterdag 28 september 19.00 uur: Jeanne 
Keijzer-Ursem, Gerda Pepping-Bakkum, Arie 
Mooij en overleden familie, Antoon Min, Wim 
Bremmers en overl.familie 
Zondag 29 september 10.00 uur: Henk Nijman 
en Clazien Nijman-van Diepen, Jan Out, Fam.van 
Vlimmeren-Glorie, Pieter Boon en Gré Boon-
Tromp, Jan en Bea Boon 
Dins 1 okt. 10.00 uur in de Cam.: Jan Min 
Zaterdag 5 oktober 19.00 uur: Dick Boon, Truus 
de Graaf-Pepping, Walt Pepping en Truus 
Pepping-Buur, Cees Roos, Theo Seignette, Jan 
Valkering, Jaap van der Steen en Corrie van der 
Steen-Mosch, Marijke Baltus de Waard, Tiny van 
Dijk-de Moel 
Zondag 6 oktober 10.00 uur: Joop Admiraal en 
Jo Admiraal-de Jong en zoon Wim, Lies Al-Fatels, 
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, Frans de Nijs, Aat de 
Ruijter-Pronk, Riet Dekker-Hollenberg, Antoon van 
der Steen en Corrie van der Steen-Kaptein, Henk 
Verver en Thea Verver-Klepper, 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, Herman van der 
Sande en Truus van der Sande-Sander, Ali van Wijk-
Snel, Siem en Nel Pepping, Susanna Nuijens-Kusch 
en  Antonius Nuijens en overl.fam. Nuijens-Kusch, 
Ouders Keijzer-Winder en kinderen, overleden leden 
van de Stille Omgang Limmen, Joke Kuijper-Min, 
Arnold Henselmans en Annie Henselmans-Borst, 
Niek Baltus, Annie van der Steen, Cees Admiraal en 
overl.fam. Admiraal-v.d.Velden, Piet Krom, John 
Luttikhuizen 
Zaterdag 12 oktober 19.00 uur: Ada Beentjes, 
Cees Buter, Johan Kerssens, Huub Kramer, Joke 
Louwe-Dirkson, Piet Buur, Jac Boersen 
Zondag 13 oktober 10.00 uur: Lies Al-Fatels, Sam 
Beentjes en Aaf Beentjes-Vlaarkamp, Gre Beentjes-
Fatels, Peter Beentjes, Piet Donker en Rie Donker-
van Kaam, Jans Min, Antoon Duijkersloot, Jan 
Hageman en Nel Hageman-Winder, Jo Koot-Groot, 
Gerard Liefting, Piet Kaandorp en Wil Kaandorp-
Smit, Frans de Nijs, Jan Out, Kees Pepping, Pe 
Pepping, Yao Yao Wang, Frans Wempe en Nel 
Wempe-van der Aar, Dick de Winter, overl.familie 
Admiraal-Commandeur, Hans Zwart, Tiny Wulp-
Vergouw Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, Truus en 
John Keijzer, Jaap Hoogeboom, Jan Groot, Annie 
Rotteveel-van Stralen, Rie Duijkersloot: 
Zaterdag 19 oktober 19.00 uur: Joop Bruijns, Jaap 
Dirkson, Piet van der Steen, Maik de Ruijter, Jos 
Liefting, Wim Bremmers en overl.familie 
Zondag 20 oktober 10.00 uur: Wim van Diepen en 
Rie van Diepen-Henselmans, Tiny Hageman-
Mandjes, Afra Koot en overl. Ouders, Ed Kuijper en 
Anja Kuijper-Schagen, Nack Kaandorp, Piet Nijman 
en Nel Nijman-v.d.Peet, Jac Boersen, Piet Buur 
Zaterdag 26 oktober 19.00 uur: Cees Dirkson en 
Alie Dirkson-Bakker, Jeanne Keijzer-Ursem, Gerda 
Pepping-Bakkum, Rein Verver en Corrie Verver-
Zandbergen  
Zondag 27 oktober 10.00 uur: Gré Min-Kaandorp, 
Gert Min en Truus Min-Valkering, Truus de Graaf-
Pepping, Cock Groot en Riet Groot-Konijn, Ben de 
Swart en Tiny de Swart-Verver, Henk Nijman en 
Clazien Nijman-van Diepen, Jan Out, Dick van der 
Velden, Co Jonker-Krom, Dick de Winter, 
overl.ouders Johannes Winder en Cornelia Winder-
de Graaf, Dina Hageman-Regtop, Alice Groot, Fam. 
Groot en Fam. Pepping, Gré Krom-Cornelisse, 
Pieter Boon en Gré Boon-Tromp, Jan en Bea Boon, 
Rie Duijkersloot

 



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

Samenwerkingsverband van de H.Corneliuspoarochie en Parochie Bron v Levend Water

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

Martien den Blanken Limmer Laen 1 Heiloo 0725331534 voorzitter

Kees v.Went Westerweg 267 1852AG Heiloo0725324143 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

Henk Boon Vredeburglaan 35 0728888094 lid, pastoraal overleg

Theo Al Westerweg 14 0725051573 lid

Pastoraal Overleg van de Corneliusparochie

Agaath van Veen Dampegheestlaan 33 0725054184 liturgie

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

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 57 0725051717 kerk- en jeugdveiling/limmer toren

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

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

Joke Groot-van Beek Vijverlaan 4 0725052528 Marthaclub

Riet Bloedjes Koningsdam 29 0725052676 kostergroep

Tonia v.d. Steen Achterweg 29 0725052602 Werkgroep Caritas

Joke Kuijs Westerweg 130 0725052371 Parochieadministratie

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

Johan Liefting Hogeweg 147 0725051671 tuinploeg

Carla van Zelst Runxputteweg 18 Heiloo 0725053636 Vormselprojekt

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

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

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

 



Rode draadlied 2019 2020: ”In vrijheid kiezen!” 
(Melodie en tekst: Mia Ploegaert) 

 
Refrein: 
In vrijheid kiezen, werkt goed door samen werken. 
In vrijheid kiezen, is niet elkaar beperken. 
In vrijheid ki 
ezen, dat is toch ieders wens. 
In vrijheid kiezen, dat gun je ieder mens. 
 
Couplet: Vrijheid: 

Vrijheid is niet: “Leef er maar op los”. 
Want een ander is dan vaak de klos. 
Het schept verplichting, houdt rek’ning met elkaar. 
Zo maak je vrijheid waar. 

 
Couplet: Gelijkheid: 

In de kern zijn we allemaal gelijk. 
’t Maakt niet uit hoe of je het bekijkt. 
En toon respect, voor een ieders eigenheid. 
Zo voelt men zich bevrijd 

 
Refrein: 
In vrijheid kiezen, werkt goed door samen werken. 
In vrijheid kiezen, is niet elkaar beperken. 
In vrijheid kiezen, dat is toch ieders wens. 
In vrijheid kiezen, dat gun je ieder mens. 
 
Couplet: Broederschap: 

Samen leven in verbondenheid. 
Dienstbaar zijn en toon hulpvaardigheid. 
Verhoogd de kans, zodat iedere vrouw en man. 
In vrijheid kiezen kan. 

 
Couplet: Gods woord: 

Jezus gaf de vrijheid een gezicht. 
In  zijn Woord tot iedereen gericht 
Respectvol leven in liefde met elkaar. 
Sta voor een ander klaar. 

 
Refrein: 
In vrijheid kiezen, werkt goed door samen werken. 
In vrijheid kiezen, is niet elkaar beperken. 
In vrijheid kiezen, dat is toch ieders wens. 
In vrijheid kiezen, dat gun je ieder mens. 



 


