VAN DE REDACTIE
Nr. 4 van ons parochieblad ligt voor u, het blad voor de veertigdagentijd, ter voorbereiding op
het feest van Pasen. Na Aswoensdag op zondag 1 maart een gezamenlijke viering in Heiloo,
waar de hongerdoek wordt gepresenteerd. U leest over de vastenactie in deze periode,
’werken aan je toekomst’. Nieuws van de parochieraad, waarin ook de datum van de
jaarvergadering. Verder de vaste rubrieken. Wij wensen u weer veel leesplezier

MEDEWERKERS
VERSCHIJNINGSDATA
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

‘Rond de Limmer Toren’ verschijnt zes
maal per jaar, te weten:

Nummer 1
Nummer 2
Nummer 3
Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6

begin september
eind oktober
voor Kerstmis
februari
voor Pasen
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 17 maart 2020
Zij verschijnt omstreeks
5 april 2020

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

EEN REGENBOOG
Een paar weken geleden toen ik op weg naar huis fietste, zag ik een
schitterende regenboog, heel vol, heldere kleuren, van begin tot einde
zichtbaar. Zo zie je ze maar zelden. Je kunt natuurlijk ook met de ogen van
de wetenschapper kijken naar een dergelijk fenomeen. Het licht breekt in
de kleine regendruppels en maakt zo voor onze ogen een halve cirkel van
gebroken licht zichtbaar, net zoals bij een prisma. Maar met louter
natuurkunde doe je onrecht aan de betovering van dit natuurverschijnsel.
Zo fascinerend. Een boog die van de aarde oprijst tot aan de hemel en weer
terugkeert naar de aarde; een boog die hemel en aarde verbindt, het eerste
symbool van het Verbond tussen God en ons. Een besef dat het leven ons
gegeven is als een geschenk. God die – zoals de zon ’s morgens opkomt het initiatief heeft genomen ons nabij te zijn. Wij die dat mogen
beantwoorden en handen en voeten mogen geven. God die een verbond
met ons is aangegaan.
HET VERHAAL VAN NOACH LEZEN ALS EEN SCHEPPINGSVERHAAL
En bij een regenboog en het verbond tussen God en mensen denk ik
vooral aan het geloofsverhaal over de ark van Noach en de zondvloed.
Veertig dagen en veertig nachten lang. God had de sluizen van de hemel
open gezet, want het kwaad was zo over de aarde verbreid dat het God
speet dat Hij de mens geschapen had. Hij wilde er een punt achter
zetten…. tot…tot zijn oog viel op Noach. Noach. Nog één rechtschapen
mens, die zijn handel en wandel zuiver had gehouden. Nog één mens die
wist te luisteren met de oren van zijn hart, die met zijn ziel open stond
voor Gods bedoelingen. Noach die besefte dat het niet om hem draaide
maar om God. Eén mens was genoeg, want met die mens maakte God
een nieuw begin, zo vertelt dat schitterde geloofsverhaal. Het verhaal
van Noach is eigenlijk een scheppingsverhaal.
GOD ZIT ZELF ACHTER HET STUUR
Een scheppingsverhaal. Stel je voor dat jij op die ark zit. Een soort
doodskist waar je afgezonderd bent van het vanzelfsprekende. Veertig
dagen en veertig nachten in een soort zondvloed. Terug geworpen op
jezelf. Zoals Jezus ook veertig dagen en nachten in de woestijn verbleef. Zo
mogen we de komende veertigdagentijd ondergaan waarbij een
hongerdoek tijdens de weekendvieringen ons kan helpen en richting
geven. Een hongerdoek waar de regenboog uit het scheppingsverhaal van
Noach zichtbaar is. Noach en ook Jezus oefenden in die veertigdagentijd
de onthouding, de soberheid, de vrijwillige beperking. Lichamelijke
behoeften worden door Jezus veertig dagen lang niet vervuld, zo traint Hij
zich om later vol te kunnen houden als ook zijn geestelijke behoeften niet
worden vervuld. Het helpt hem om niet af te haken, getraind te zijn, door
te gaan om zijn levensopdracht te vervullen. Ook wij krijgen de komende
veertigdagentijd de kans om ons weer om te keren, om te keren naar God.
Het kan nooit mis gaan in ons leven, als God zelf achter het stuur zit. Maar
we moeten ons levensstuur dan wél uit handen durven en willen geven!
Laten we niet voor onze verantwoordelijkheden op de vlucht slaan.
pastor Johan Olling

NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD

Een kleine terugblik op de kerstperiode van 2020 ziet dat veel parochianen en niet parochianen een van de kerstvieringen bezocht heeft. Door de diverse vieringen was
er een grote verscheidenheid waaruit kerkbezoekers konden kiezen, van kleuterkerst
tot gemengd koor, van vocaal ensemble tot liturgisch koor en van kinderkoor tot
Harmonie Excelsior. Alle goed gevulde vieringen. Wat kun je je dan rijk voelen met
zoveel muzikaliteit in een parochie.
Vrijwilligersavond
Vrijdag 17 januari was de jaarlijkse vrijwilligersavond in “Heeren van Limmen” Onze
parochie kent ruim 300 vrijwilligers, die ieder op zijn of haar eigen wijze een steentje
bijdraagt. De een wat meer op de voorgrond, als acoliet, als voorganger in een
avondwake, als lector of koorlid. De ander wat meer achter de schermen op het
parochiesecretariaat, als lid van de trimploeg, de Marthagroep of een van de vele
werkgroepen.
Een avond vol muziek, dans en de inmiddels traditioneel geworden quiz van pastor
Johan Olling. Ditmaal een fotoreportage van verbrande objecten waaruit men moest
proberen op te maken wat het was geweest. Een pittige opgave, waarmee
uiteindelijk de leden van het jongerenkoor er met de hoofdprijs vandoor gingen.
Jaarlijks wordt een groep vrijwilligers extra in het zonnetje gezet. Ditmaal drie heren,
weliswaar lid van de parochieraad dan wel parochiebestuur, maar die zoveel werk
hebben verzet en nog steeds doen. John de Boer, Piet Valkering en Nico Kaandorp.
Vanaf die allereerste avond, 3 mei 2018, bijna twee jaar geleden, zijn zij met
verzekeringen, aannemers, gemeente Castricum, leidekkers, elektriciens, mensen
voor orgel, licht, geluid enz. enz. in gesprek om de hele herbouw in goede banen te
leiden. Het is bijna een dagtaak geworden.
Kortom een welverdiend bloemetje voor deze drie heren.
Kerkbalans
Op dit moment is de actie “Kerkbalans 2020” in volle gang. Bij voorbaat heel hartelijk
dank voor uw bijdrage. In een later stadium zal de opbrengst gepubliceerd worden.
Jaarvergadering
Ik wil u alvast wijzen op dinsdag 14 april. Dan zal de jaarvergadering plaatsvinden.
Om 20.00 uur staat de koffie klaar in “Heeren van Limmen”. Tijdens deze
vergadering zal onze nieuwe website geïntroduceerd worden. In de volgende
Limmertoren zal u de agenda vinden.
Verhuizing
Vanaf 1 april zult u Dusseldorperweg 68 leeg zien staan. Johan Olling gaat zijn
woning verruilen voor de Brugstraat 16. Wij wensen Johan en Nelleke heel veel
woonplezier in hun nieuwe onderkomen.
Een vriendelijke groet namens de parochieraad en Johan Olling,
Gerardine Vahl-Res
voorzitter parochieraad

LITURGIE VOOR DE
KOMENDE MAANDEN (vieren)
Liturgisch kalender
WEEKEND 22 en 23 februari - Carnaval
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met samenzang
Voorganger: Pastor K.Kint
Zondag

10.00 uur

Woord- en Communieviering met spontaan koor
Voorganger: Pastor H.Hudepohl

ASWOENSDAG 26 februari
19.30 uur Woord- en Communieviering met Corneliuskoor
Voorganger: Pastor J.Olling
WEEKEND 29 februari en 1 maart – eerste zondag van de veertigdagentijd
Presentatie hongerdoek
Zaterdag
geen viering
Zondag

10.00 uur

Gezamenlijke Eucharistieviering in de Willibrorduskerk Heiloo
Voorgangers: Pastor H.Helsloot, pastor H.Hudepohl en
Pastor J.Olling

WEEKEND 7 en 8 maart – tweede zondag van de veertigdagentijd
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met samenzang
Voorganger: dhr. K.Kroone
Zondag

10.00 uur

Woord- en Communieviering (50 j. jubileum) met liturgisch koor
Voorganger: Pastor J.Olling

WEEKEND 14 en 15 maart – derde zondag van de veertigdagentijd
Zondag wereldwinkel aanwezig
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met het Kleinkoor
Voorganger: Pastor K.Kint
Zondag

10.00 uur

Eucharistieviering met gemengd koor
Voorganger: Pastor J.Veldt

WEEKEND 21 en 22 maart – vierde zondag van de veertigdagentijd
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met liturgisch koor
Voorganger: Pastor B.Leurink
Zondag

10.00 uur

Woord- en Communieviering met spontaan koor
Voorganger: Pastor B.Leurink

WEEKEND 28 en 29 maart – vijfde zondag van de veertigdagentijd
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met samenzang
Voorganger: Pastor K.Kint
Zondag

10.00 uur

Woord- en Communieviering met spontaan koor
Voorganger: Pastor K.Kint

WEEKEND 4 en 5 april – PALMZONDAG
presentatie 1e communicanten
Zaterdag 19.00 uur Woord- en Communieviering met kinderkoor
Voorganger: Pastor J.Olling
Zondag

10.00 uur

Woord- en Communieviering met Corneliuskoor
Voorganger: Pastor J.Olling

Rooster gastvrouwen/-heren koffie
23 februari
8 maart
15 maart
22 maart
29 maart
5 april

Gitta Duyn en Gerie Koot
Gre en Jos Henselmans
Margreet Admiraal en Willemien Hekkelman
Gre Snel en Ria Valkering
Tineke Schijf en Jan Stad
Yvonne Valkering en Ans Winder

GEZAMENLIJKE VIERING: 1 MAART IN DE WILLIBRORDUSKERK
Evenals aan het begin van de Advent willen wij ook aan het begin van de
Veertigdagentijd als parochies Bron van Levend Water en H. Cornelius bij elkaar
komen om samen de eucharistie te vieren. Wij doen dat op zondag 1 maart, de 1e
zondag van de Vasten, de veertigdaagse voorbereidingstijd op Pasen. Dit keer zal de
viering zijn in de Willibrorduskerk in Heiloo, aanvang 10.00 uur.
Wij willen, door in een vólle kerk samen te komen, elkaar bemoedigen en steunen.
Wij gaan immers op weg naar Pasen, naar het land onder de regenboog, het land
waar leven te vinden is. Wij worden daarbij geholpen door een hongerdoek uit Haïti.
(Zie artikel elders in dit blad.)
In deze viering is er ook aandacht voor de start van de Vastenactie en voor ons
Jaarthema. Vastenactie voert dit jaar de leus: ‘Werken aan je toekomst’: Goed
(beroeps)onderwijs en eerlijk werk voor iedereen. Ons Jaarthema is: ‘In vrijheid
kiezen’. Wíj kunnen kiezen voor eerlijke handel en zo de mensen in
ontwikkelingslanden een goede toekomst geven. Beide thema’s komen samen in het
werk van de Wereldwinkel.
De werkgroep MOV-HALE heeft daarom de Wereldwinkel Heiloo uitgenodigd om na
de viering met een kraam aanwezig te zijn. Elke kerkganger krijgt bovendien tijdens
de viering een waardebon van 2 euro uitgereikt om ter plekke te besteden.
Wij hopen dat wij velen van U mogen ontmoeten en dat het evenals voorgaande
keren een werkelijk inspirerende viering mag worden.
Pastor H. Helsloot

LITURGISCH ROOSTER Parochie Bron van Levend Water + Corneliusparochie
H. Willibrordus
Heiloo

H. Jacobus Major
Akersloot

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

Zondag 10.00

Zondag 10.00

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

W&C-viering
parochianen
Dameskoor
19.30
Eucharistie + Asw.
H. Helsloot
D+H-koor

Eucharistie
H. Helsloot
Samenzang

Woensdag 26-2
Aswoensdag

Zaterdag 29-02
Zondag 01-03
1e zondag
40-dagentijd
Zaterdag 07-03
2e zondag
40-dagentijd
Zondag 08-03
2e zondag
40-dagentijd
Zaterdag 14-03
3e zondag
40-dagentijd
Zondag 15-03
3e zondag
40-dagentijd
Zaterdag 21-03
4e zondag
40-dagentijd
Zondag 22-03
4e zondag
40-dagentijd
Zaterdag 28-03
5e zondag
40-dagentijd
Zondag 29-03
5e zondag
40-dagentijd
Zaterdag 04-04
Palmzondag
Zondag 05-04
Palmzondag

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

H. Cornelius
Limmen
Zaterdag 19.00
en
Zondag 10.00
Med. viering
K. Kint
Samenzang
W&C-viering
H. Hudepohl
Spontaan Koor
19.30
W&C-viering
J. Olling
Corneliuskoor

Eucharistie
N. Mantje
Soli Deo Gloria
19.00
Gebedsdienst
N. Mantje
Hoeverture
geen vieringen
10.00 uur
Gezamenlijke Eucharistieviering in de Willibrorduskerk te Heiloo
Voorgangers: H. Helsloot, H. Hudepohl, J. Olling
W&C-viering
Med. viering
H. Hudepohl
parochianen
Hoeverture
Samenzang
Familieviering
Familieviering
W&C-viering
H. Helsloot
H. Hudepohl
J. Olling
WiKiKo/JoKo
Kinderkoor
Liturgisch Koor
Med. viering
K. Kint
Kleinkoor
Eucharistie
W&C-viering
Eucharistie
Eucharistie
H. Helsloot
H. Hudepohl
N. Mantje
J. Veldt
De Brug
Dameskoor
Soli Deo Gloria
Gemengd Koor
Eucharistie
Med. viering
N. Mantje
B. Leurink
Hoeverture
Liturgisch Koor
W&C-viering
W&C-viering
W&C-viering
parochianen
H. Hudepohl
B. Leurink
Herenkoor
Samenzang
Spontaan Koor
Med. viering
K. Kint
Samenzang
Eucharistie
W&C-viering
W&C-viering
W&C-viering
H. Helsloot
parochianen
parochianen
K. Kint
Dameskoor
Aquarius
Soli Deo Gloria
Spontaan Koor
Eucharistie
Familieviering
N. Mantje
J. Olling
Hoeverture
Kinderkoor
Familieviering
Familieviering
W&C-viering
H. Helsloot
H. Hudepohl
J. Olling
WiKiKo/JoKo/D+H
Kinderkoor
Corneliuskoor

ELKE DONDERDAGMIDDAG: 17.00 UUR
VIERING VAN GEBED EN STILTE
Elke donderdagmiddag is er een viering van ‘Gebed en Stilte’. Dit vindt
plaats – zolang de Mariakapel niet bereikbaar is - in de pastoriezaal. De
pastoriedeur staat vanaf 16.45 uur open. Om precies 17.00 uur
beginnen we met de viering. De viering duurt een klein half uur. En het
werkt. Een weldaad. Samen bidden en stil worden. Probeer het maar
eens en kom meebidden.

VIERING IN DE CAMEREN
Elke dinsdagochtend is er in De Cameren om 10.00 uur een Woord- en
Communieviering. Na de viering is er koffiedrinken in de
ontmoetingsruimte. De vieringen zijn voor iedereen toegankelijk.
De ruimte waar de viering wordt gehouden is de ‘Vita Nova’ op de
eerste verdieping. Er is een lift aanwezig.

ELKE EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND WORDT ER
COMMUNIE ROND GEBRACHT
Elke eerste vrijdag van de maand brengt pastor Johan Olling communie
rond bij zieken en diegenen die niet zelf meer naar de kerk kunnen
komen. Neem contact op met de pastor als u ook communie wilt
ontvangen.

GEZINSVIERINGEN HET KOMEND SEIZOEN
De volgende data zijn onder voorbehoud.
zat. 4 april
zat. 11 april
zon 17 mei
vrij. 29 mei
zon 21 juni

19.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
19.30 uur
10.00 uur

Palmpasen met 1e Communicanten.
Paasviering
Eerste Communieviering
Vormselviering
Dankzondag

MEDITATIEVE VIERINGEN
RUST EN RUIMTE
De kernwoorden van de meditatieve vieringen zijn rust en ruimte. We
willen rust en sfeer creëren, waardoor kerkgangers eerder bij hun gevoel
kunnen komen. We zitten vaak zo vol met gedachten en dagelijkse zorgen
dat we maar moeilijk tot gebed komen. We willen door middel van een
rustgevende sfeer, stilte en meditatieve Taizé-muziek, ruimte maken voor
onszelf en God. Er zullen geen voorgangers zijn die tegenover de mensen
staan die u kunnen afleiden. Alle aanwezigen kijken één kant op naar
rustpunten in het liturgisch centrum. Er branden waxinelichtjes en bij de
opstanding-icoon kunnen kaarsjes aangestoken worden. De volgorde van
de viering is voor vaste kerkgangers zo herkenbaar mogelijk gehouden. Er
is geen tafeldienst, maar er is wel (net zoals in Taizé) gelegenheid
communie te ontvangen. Er zijn momenten van stilte, meditatieve
pianomuziek en liederen. Een vorm van liturgie-vieren waar
we u allen uitnodigen bij aanwezig te zijn.
Dit seizoen zijn alle zaterdagavondvieringen (naast de gezinsvieringen,
jeugdkoorvieringen en themavieringen van het liturgisch koor) meditatieve vieringen.
Data van meditatieve vieringen op zaterdagavonden
in de Protestantse kerk om 19.00 uur
7 maart
14 maart
21 maart
28 maart

2e 40-dagentijd
3e 40-dagentijd
4e 40-dagentijd5e 40-dagentijd tevens boeteviering

De vieringen beginnen om 19.00 uur. Tijdens de 40-dagentijd staat het hongerdoek
centraal. Om in de sfeer te komen is het verstandig zeker 10 minuten van tevoren
aanwezig te zijn, stil te worden en mee te zingen.
Liturgisch Beraad van de Corneliusparochie
COMMUNIE MEENEMEN VOOR EEN ZIEKE THUIS
Een aantal mensen in onze parochie ontvangt de communie thuis. Vanuit
de weekendliturgie van onze geloofsgemeenschap zijn er ook familieleden
die de communie meenemen naar huis. Als u ook een huisgenoot, familie
of buur kent die daar behoefte aan heeft, kunt u ook tijdens de viering de
communie meenemen en een zieke of oudere vanuit onze
parochiegemeenschap de communie geven. Er zijn speciaal
communieschaaltjes (pyxis) aangeschaft door de parochie. U kunt zo’n
communieschaaltje lenen. Ook hebben we een speciaal gebedenboekje
samengesteld dat gebruikt kan worden om samen te bidden. Ook brengt
pastor Johan Olling op de eerste vrijdag van de maand zelf de communie
rond. U kunt contact opnemen met de administratie op vrijdagmiddag in de
pastorie of met pastor Johan Olling.

ASWOENSDAG 26 FEBRUARI
KINDEREN MOGEN VUUR MAKEN
Het begin van de veertigdagentijd wordt gemarkeerd door Aswoensdag.
We vieren dat op woensdagavond 26 februari om 19.00 uur in ‘Heeren
van Limmen’. Aswoensdag wordt liturgisch op heel indrukwekkende
manier vorm gegeven: Er wordt as gemaakt van de palmtakken van het
jaar daarvoor. Voor de viering mogen kinderen de palmtakken in het vuur
gooien. Dat doen we dit jaar voor de ingang ‘Heeren van Limmen’ want de
brand van 3 mei heeft ons geleerd voorzichtig te zijn met vuur.
Een Aswoensdag-viering die op kinderen veel indruk maakt.
PALMTAKKEN MEENEMEN EN VERBRANDEN
We vragen u allen de oude palmtakken tijdens het carnavalsweekend of
aan het begin van de Aswoensdagviering in te leveren. Zo nemen we de
oude palmtakken die het hele jaar achter het kruis in onze woonkamers
hebben gehangen mee naar de kerk om daar te verbranden en tot as te
laten worden. As is namelijk niet het laatste. As heeft een heel zuiverende
en vruchtbare werking. Met de verbranding luiden we het begin van de
veertigdagentijd in. Het is als het ritme van het jaar. Het ‘verdorde groen'
van het jaar daarvoor luidt de nieuwe periode van inkeer naar Pasen in.

PRESENTATIE HONGERDOEK EN VASTENACTIEPROJECT OP
ZONDAG 1 MAART TIJDENS EEN GEZAMENLIJKE REGIOVIERING IN
DE WILLIBRORDUS KERK IN HEILOO
Op zondag 1 maart om 10.00 uur (Er zijn dan dat weekend geen vieringen
in de katholieke kerken van Heiloo, Akersloot, Limmen en Egmond a/d
Hoef) is er een gezamenlijke regioviering waar het hongerdoek en het
vastenactieproject voor 2020 gepresenteerd zal worden. (Informatie over
het doek en het project vindt u ook al elders in dit blad) Laten we met
velen aanwezig zijn aan het begin van de veertigdagentijd. Een periode
die we met het hongerdoek kleur en inhoud willen geven.
VASTENACTIE-WEEKEND 21/22 MAART
De vieringen tijdens het weekend van 21-22 maart 2020 zullen in
het teken staan van het vastenactieproject. In deze ‘Rond de
Limmer Toren’ kunt u meer over het project lezen. Zoals elk jaar
kunnen er vastenactiezakjes worden meegenomen en ingeleverd.
Voor de kinderen zijn er de spaarpotjes. De inhoud van deze
spaarpotjes mogen aan het eind van de vastentijd gedeponeerd
worden in de vastenactiekist. Uw bijdrage is welkom op:
IBAN NL21 INGB 000 000 5850

KERK EN SAMENLEVING
VERAF EN DICHTBIJ
WERKGROEP CARITAS DANKT ALLEN VOOR DE GESLAAGDE KERSTDAGEN
Namens de werkgroep Caritas van de Corneliusparochie willen we alle gevers
van geld en kerstpakketten namens alle ontvangers van harte bedanken voor
de bijdragen. De werkgroep heeft daardoor voor velen voor een
hartverwarmende kerst kunnen zorgen. Alle 96 adressen op onze lijst hebben
we iets kunnen geven. In de dagen voor Kerst was het een komen en gaan van
mensen bij de pastorie die spullen kwamen brengen. Men bracht zijn of haar
eigen kerstpakket of hadden er zelf één gemaakt. Het was fantastisch. Bedankt.
Alles is terecht gekomen bij mensen die het echt heel goed kunnen gebruiken.
Ook de kerststukjes, die door de schoolkinderen van basisschool ‘de
Kerkuil’ waren gemaakt, werden zeer gewaardeerd! Gewoon het feit
al dat er aan je gedacht wordt, doet een mens goed.
Als u in uw omgeving mensen kent, waarvoor de werkgroep Caritas iets
zou kunnen betekenen laat het ons dan weten. We zijn te bereiken op de
volgende telefoonnummers:
Dhr. Rob Schijf, voorzitter
Mevr. Tonia vd Steen, secretaris
Dhr. Matthé Mooij
Dhr. Johan Olling, pastor
Dhr. Jan Stad
Mevr. Lianne Pirovano

06 11262576
072-5052602
072-5053054
072-5051275
072-5055077
072-5051573

Als u een financiële bijdrage wilt leveren, kan dat op bankrekening nummer
NL32RBRB 0900833025 t.n.v. PCI Limmen.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Werkgroep Caritas van de Corneliusparochie
COLLECTEN OPBRENGST
In het derde weekend van de Advent, 14 en 15 december, is gecollecteerd
voor de Adventactie 2019. De actie steunde vier projecten in het Zuiden
die zich richten op kwetsbare groepen in de samenleving, zoals moeders
en kinderen in oorlogsgebieden De collecte heeft €. 286,95 op gebracht.
Meer informatie: www.adventsactie.nl
Op oudejaarsavond op 31 december 2019 was er een gebedsviering in de
Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan. De collecte tijdens deze viering
was voor de actie "Solidaridad", die zich inzet voor een duurzame wereld.
Deze collecte heeft € 175,85 opgebracht.
Iedereen hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
Werkgroep MOV-HALE

VASTENACTIE 2020: WERKEN AAN JE TOEKOMST
Een beter leven dankzij goed onderwijs
De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met
12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in
ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een
redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.
Goed (beroeps)onderwijs voor iedereen
Tegenwoordig gaat ruim negentig procent van de kinderen in ontwikkelingslanden naar de
basisschool; in 2000 was dat nog maar 54 procent. Vooral voor vrouwen en meisjes, die in
deze landen vaak worden uitgesloten van onderwijs, is dat een grote verbetering. Hoewel er
dus al veel is bereikt, gaan 57 miljoen kinderen nog altijd niet naar school. Bovendien is
alleen basisonderwijs niet voldoende om een goede baan te vinden en zo de cyclus van
armoede te doorbreken. Net als in Nederland is een vervolgopleiding echt noodzakelijk.
Eerlijk werk voor iedereen
Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede. Jongeren
lopen daarbij drie keer zoveel risico op werkloosheid als volwassenen. In 2017 had dertien
procent van alle jongeren geen werk. Overigens biedt een baan niet automatisch een uitweg
uit de armoede. Wereldwijd leven 783 miljoen mannen en vrouwen mét een baan toch in
armoede. Ze doen veelal ongeschoold, slecht betaald werk, vaak in onveilige en
mensonwaardige arbeidsomstandigheden.
Een (beroeps)opleiding kan daar verandering in brengen en de kans op een goede baan
vergroten. Wie een redelijk inkomen verdient hoeft zich geen zorgen te maken over de
eerstvolgende maaltijd of een dak boven het hoofd. Dat biedt ruimte om na te denken over
de toekomst en actief deel te nemen aan de samenleving. Eerlijk werk maakt mensen dus
economisch en maatschappelijk sterker. Daarom streven de Verenigde Naties en
organisaties als Vastenactie naar een wereld waarin iedereen toegang heeft tot eerlijk
betaald werk in acceptabele omstandigheden. Daarvoor is het nodig om banen te creëren en
arbeidsomstandigheden en inkomens te verbeteren.
Wat doet Vastenactie?
In 2020 ondersteunt Vastenactie wereldwijd tal van projecten die mensen toegang bieden tot
onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze
projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van
onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. Vastenactie zet zich in voor jongeren,
werklozen en mensen die niet rond kunnen komen van hun (deeltijd)baan.
Hoe kunnen we bijdragen?
Bijles voor een kind met leerachterstand, per kind per jaar € 37,50
Back-to-school startpakket € 40, Inrichting klaslokaal € 650, Beroepsonderwijs Een technisch leerboek kost € 1,20
Een beroepsopleiding (monteur, lasser, kleermaker, bakker) kost € 200, -·
Tweedaagse training biologische landbouw voor 55 boeren kost € 400, Ondernemerschap Naaimachine € 200, Een startpakket ‘opstarten groentewinkel’ kost € 360, Opstarten bromfietswerkplaats € 1.200, -·
Ploeg € 2.300, Basisonderwijs

U kunt uw bijdrage geven via de Vastenaktie-collecte, spaarpotjes en/of de bekende
vastenactie-enveloppen. Ook kunt u rechtstreeks storten op rekeningnummer
NL21 INGB 0000005850 onder vermelding Vastenactie 2020.
Werkgroep MOV-HALE (Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede)

SOBERE SOEPMAALTIJD IN DE VEERTIGDAGENTIJD
VRIJDAG 28 FEBRUARI IN ‘ONS HUIS’ BIJ DE PROTESTANTSE KERK
Ook dit jaar houden we in de veertigdagentijd op weg naar Pasen een
sobere soepmaaltijd. Op vrijdag 28 februari zal er weer zo’n maaltijd
worden gehouden. Dit keer in ‘Ons Huis’. Een maaltijd die wordt
georganiseerd door het ‘oecumenisch platform Limmen’. De maaltijd
begint om 18.00 uur en zal om 19.00 worden afgesloten. Bij deze
veertigdagentijd (ook wel vastentijd genoemd) hoort het woord
‘versoberen’. Dit wil zoveel zeggen als: Je laat iets staan opdat er ruimte
ontstaat voor de diepere vragen van het leven. Een stukje solidariteit ook
in deze wereld waar miljoenen mensen honger moeten lijden en bijna
niets hebben om mee rond te komen.
VERSOBEREN, INKEER EN ONTMOETING
Het zijn deze drie begrippen (versoberen, inkeer en ontmoeting) die de
ingrediënten zijn van deze soepmaaltijd. De maaltijd is voor iedereen
toegankelijk. Voor jong en oud, alleenstaanden en gezin, allen zijn van
harte welkom! We zitten rond één grote tafel. De maaltijd zal eenvoudig
maar voldoende zijn en bestaat uit soep en brood. Voor de maaltijd wordt
een korte overweging gehouden en gebeden. Er wordt afgesloten met een
lied. Een aansprekende vorm van liturgie waar u zo bij kunt aanschuiven.
SOEPBORD EN LEPEL MEENEMEN
We stellen het op prijs als u zelf een soepbord of soepkom en lepel
meeneemt. Om de organisatie van deze maaltijd ook de kans te geven
zich goed voor te bereiden, vragen we u om zich vóór donderdag 27
februari op te geven. Dat kan bij pastor Johan Olling per e-mail
pastor@corneliuskerk-limmen.nl of telefonisch op de pastorie tel:
5051275. Ook kunt u Mevr. Margreet Denekamp bellen: 5052871 of
mailen: margreetdenekamp@outlook.com
Tot ziens op vrijdagavond 28 februari om 18.00 uur in ‘Ons Huis’ aan de
Zuidkerkenlaan 23.
Oecumenisch platform Limmen

MELDPUNT EENZAAMHEID LIMMEN
Ken jij iemand die eenzaam is of voel jij jezelf
eenzaam en wil je hier iets aan doen?
Neem dan contact op met:
Afra Mooij
Tel.072-5052097
Mobiel 0610803729
E mail aframooij@gmail.com

KATHOLIEKE EN PROTESTANTSE KERKEN IN LIMMEN ZETTEN
ZICH IN VOOR EEN VOEDSELPAKKETTENACTIE VOOR
GEZINNEN.

De Diaconie van de protestantse kerk in Limmen en de werkgroep
Caritas van de Corneliusparochie gaan zich inzetten om voor 24
gezinnen in Limmen met Pasen een voedselpakkettenactie op poten te
zetten. We sluiten ons daarmee aan bij een regionaal initiatief van de
Alkmaarse Raad van Kerken. De Diaconie deed daar al op kleine
schaal aan mee en nu sluit de katholieke parochie zich daarbij aan. Het
is toch mooi om 24 gezinnen uit ons dorp met Pasen te verrassen en zo
om te zien naar de ander? Vorige jaren zamelden wij in de goede week
spullen in en brachten die naar de voedselbank, nu gaan wij die dus
inzetten voor voedselpakketten voor Limmer gezinnen.

In de weken voorafgaand aan Pasen zal een beroep worden gedaan op
ons allen om levensmiddelen en attenties voor kinderen en
volwassenen in te leveren. Het gaat daarbij om houdbare
levensmiddelen. Geschikt zijn bijvoorbeeld kaas (in plastic geseald)
vlees in blik, allerlei soorten pasta´s en pastasauzen, rijst, koffie,
koffiemelk, thee, suiker, broodbeleg, knabbeltjes, kruiden in potjes,
muesli, enzovoort. Alcoholische dranken zijn niet geschikt. Ook allerlei
toiletartikelen (bijv. tandenborstels, tandpasta, scheerspullen, zeep,
deodorant), handdoeken en washandjes, theedoeken, kleur- en
knutselboeken, stickerboeken (geen speelgoed) zijn van harte welkom.
De inzameldata zijn het weekend van 21, 22 en 28, 29 maart. De
Diaconie en werkgroep Caritas van beide kerken zullen met de
verzamelde goederen op 1 april de pakketten gaan samenstellen en
daarna verspreiden. Hulp bij het samenstellen wordt op prijs gesteld.
De actie valt samen met de samenwerking die is ontstaan met
kringloopwinkel Keer op Keer. Bij alle voedselpakketten zal ook een
waardebon van € 20,- worden toegevoegd die te besteden is bij de
kringloopwinkel.
Diaconie van de protestantse kerk Limmen
Werkgroep Caritas Corneliusparochie

‘TAFELEN VOOR DE VASTENACTIE’
DOE MEE!!!! BIJ ELKAAR ETEN EN TE GAST ZIJN IN LIMMEN
TIJDENS EEN DRIEGANGENMENU
Op zondag 5 april kunt u deelnemen aan het initiatief: ‘Tafelen voor de
Vastenactie’. Een actie die plaats vindt in Limmen. Er hebben zich al
kokken en kokkinnen aangemeld die hun huis en tafel beschikbaar stellen
om u te ontvangen voor een driegangenmenu. We hebben nog heel wat
kokken en kokkinnen nodig. Dus meld je aan. Als u mee wilt eten, kunt u
zich tot 3 april nog opgeven. Het idee is dat je als deelnemer een
driegangendiner gaat houden op drie verschillende adressen in Limmen.
Dit gaat gebeuren op zondag 5 april. Je meldt je dan om 17.00 uur aan op
de pastorie van de Corneliusparochie, je betaalt voor het driegangendiner
€ 12, - en je wordt dan – in koppeltjes van twee – naar een bepaald adres
gestuurd voor het voorgerecht. Na het voorgerecht krijg je – op de
afgesproken tijd - als koppel een envelop met het adres waar het
hoofdgerecht genuttigd kan worden. En daarna krijg je het adres voor het
toetje. Diegene die de gasten ontvangt, krijgt dus drie keer twee koppeltjes
van twee mensen op bezoek. Als gastheer en -vrouw eet je natuurlijk zelf
ook mee. Een initiatief waar iedereen aan mee kan doen.

HOE MEER KOKKEN HOE MEER GASTEN MEE KUNNEN DOEN
‘Tafelen voor de Vastenactie’? Het gaat bij deze actie om de
verbondenheid met elkaar en dat gebeurt als gevers en ontvangers samen
komen. En het gaat deze actie om de verbondenheid met het Vastenactieproject dat zich inzet voor beter onderwijs voor zowel jongens als meisjes
in ontwikkelingslanden.
‘Tafelen voor de Vastenactie’ vindt plaats op zondag 5 april vanaf 17.00 uur.
Vol is vol.
Meld je wel aan: pastor@corneliuskerk-limmen.nl of tel. 072-5051275.
Informatie en spelregels krijgt u daarna.
Werkgroep MOV-HALE (Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede)

KOM ERBIJ

SAMEN ETEN

In de Protestantse kerk aan de Zuidkerkenlaan van Limmen wordt weer
een gezellige maaltijd georganiseerd op woensdag 25 maart en 29 april.
De deur staat open vanaf 17.00 uur en om 17.30 uur begint de maaltijd.
Graag opgave i.v.m. de voorbereiding en het aantal plaatsen
Tel. 072-5052871 of per email margreetdenekamp@outlook.com
Bij de uitgang staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage
Schuif gezellig aan…Iedereen is van harte welkom!

ZONNEBLOEM LIMMEN 40 JAAR
Het 40 jarig jubileum goed gevierd. Tijdens de feestelijke middag voor de
gasten werden we met dit zelfgeschreven gedicht verrast.
De Zonnebloem bestaat 40 jaar
Ze hebben het goed voor elkaar
Hiermee willen we ze feliciteren
en dat ze voor de mensen uit het dorp van alles organiseren
Dankzij uw giften en de sponsoren
kunnen ze veel doen, moet u maar horen:
U kunt tijdens de middagen van koffie met iets lekkers genieten
en in de pauze is advocaat met slagroom één van de favorieten.
Met Stichting Oud Limmen terug in de tijd
of u wordt met een muzikale middag verblijd.
Naar Johanna’s Hof voor koffie met gebak erbij.
Na afloop is iedereen weer blij.
Langs de bollenvelden is ook iets wat de Zonnebloem doet
en dan een kopje koffie toe, doet iedereen goed.
Met de Nationale Ziekendag worden er boeketjes gebracht
en hopelijk wordt de pijn daarmee verzacht.
Ook de mantelzorg dag wordt niet vergeten.
Voor die mensen zijn er ook bloemen, moet je weten.
Ook elk jaar in december doen ze het weer
een leuke middag om te komen in de kerstsfeer.
Vakanties, jaarmarkt, bezoekwerk, kleinschalige uitjes, noem maar op.
Ze doen heel veel, dus ik denk dat ik maar stop.
Dit was zo maar een greep uit wat de Zonnebloem doet
Dat we jullie zien genieten, dat doet ons goed.
We hopen jullie nog vaak te mogen ontmoeten hier
Ik wens jullie namens de Zonnebloem nog veel plezier.

Antine

GELOOFSVERDIEPING (leren)
SNUFFELEN IN DE BIJBEL
LAAGDREMPELIGE BIJEENKOMSTEN
Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten waarbij Bijbelkennis niet nodig is om
aan deze ochtenden mee te kunnen doen. We lezen uit het boek Genesis.
Al lezend, vragend en pratend over stukjes uit de Bijbel proberen we de
prachtige verhalen van Jozef en zijn 10 broers te begrijpen en komen we er
achter dat die verhalen over ons zelf gaan. De koffie staat klaar.
Doe mee en schuif aan. De vier woensdagochtenden in de pastorie zijn
gepland op: 11 maart, 18 maart, 25 maart en 1 april 2020,
van 9.30 uur tot 11.00 uur in de pastorie.
De daaropvolgende serie bijeenkomsten zijn op woensdagochtenden in mei.
DE BIJBEL-SNUFFELGROEP OP DONDERDAG-AVOND
Eén keer in de maand kunt u mee doen met het ‘snuffelen in de Bijbel’ met
de Mozesgroep. De bijeenkomsten zijn op donderdagavonden van
20.00 uur tot 21.30 uur in de pastorie. Er wordt gelezen uit het boekje Job.
Na de bijeenkomst van 5 maart, zijn er ook bijeenkomsten gepland 2 april en
14 mei 2020. Mocht u belangstelling hebben, kom langs of neem contact op.
Pastor Johan Olling
INFORMATIE EERSTE COMMUNIE
De Eerste Communieviering voor de kinderen uit groep 4 of hoger vindt plaats op
zondag 17 mei 2020. Het project bestaat uit verschillende stappen die de kinderen
samen met hun ouders/verzorgers doorlopen. Er worden verhalen gelezen,
uitgebeeld en besproken met als rode draad het jaarthema, ter voorbereiding op een
feestelijke viering. De kinderen zullen ook 3 keer met hun ouders samen komen.
Belangrijke data:
Dinsdag 24 maart: Informatieavond voor ouders/verzorgers om
20.00 uur. Na de informatie meldt u het kind pas aan voor het project.
Dinsdag 31 maart om 19.00 uur: Start het project waarbij de kinderen
samen met één van de ouders het gaan hebben over de doop.
Op zaterdagavond 4 april om 19.00 uur is er de presentatieviering met
Palmpasenstokken in de protestantse kerk en zondag 19 april is er voor
de communicanten en het hele gezin een speurtocht met kerkelijke
attributen. Aanvang 12.00 uur.
Deze data zijn belangrijk voor de deelname aan het project. Wellicht kunt
u hier alvast rekening mee houden in uw agenda.
We vinden het fijn als ook uw zoon of dochter meedoet. Als u interesse hebt,
geef ons dan alvast uw e-mailadres door, dan houden we u op de hoogte en
sturen u een herinneringsmailtje vóór 24 maart. Die avond hoort u ook hoe
en wanneer we de Eerste Communievoorbereiding gaan invullen, daarna
meldt u uw kind aan en – zoals u ziet – de week daarna gaan we meteen
beginnen. Het e-mailadres is: communiewerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl
Werkgroep Eerste Communie

EEN ‘HONGERDOEK’ ALS SYMBOOL VAN DE VASTENTIJD
LICHAMELIJK EN GEESTELIJK VASTEN
Rond het jaar 1000 ontstond in heel veel Europese landen het gebruik
om onder de Vastentijd de altaarruimte met een doek/voorhang af te
scheiden van de rest van de kerk. De kerkgangers werd de pracht en
praal van wat er tijdens de mis op het liturgisch centrum te zien was en
wat daar gebeurde, onthouden. Je deed niet alleen lichamelijk maar
ook geestelijk aan vasten. Ouderen onder ons kennen het
vastentrommeltje en misschien ook wel dat beelden in de Vastentijd
afgedekt werden met paarse doeken. Dat alles had te maken met
inkeer en versobering om met Pasen alles weer uit de kast te halen en
in volle glorie het feest van de opstanding te vieren. Het hongerdoek is
dus ontstaan in de Middeleeuwen. (In het museum van Hoog Catharijne
in Utrecht kun je dan ook nog gedeeltes van die vastendoeken
bekijken). Een paar eeuwen later begon men de doeken te versieren
met symbolen en voorstellingen van het lijden van Christus. Het kreeg
de naam ‘Hongerdoek’, omdat het onder de Vastentijd in de kerk hing.
Meer en meer werd het tot een van de voornaamste symbolen van de
veertigdagentijd op weg naar Pasen.
DERDE WERELD
Aansluitend bij deze oude traditie zijn de laatste jaren door mensen
uit de Derde Wereld meditatiedoeken gemaakt, waarin duidelijk de
verbinding wordt gelegd tussen het lijden van de armen en het lijden
van Christus. Een doek dat als een rode draad de periode tussen
Carnaval en Pasen markeert. Een doek dat een verbinding wil
leggen met de lezingen in de veertigdagentijd, ons eigen
geloofsverhaal en het geloofsverhaal van mensen in
ontwikkelingslanden. Een doek (en daarom ook het woord
‘hongerdoek’) dat ons wil laten nadenken over onrecht en honger in
de wereld. Zo ook het hongerdoek dat de komende veertigdagentijd
gebruikt wordt in de Corneliusparochie en ook hangt in de kerken
van Heiloo, Akersloot en Egmond aan de Hoef. Een Vastendoek dat
ons kan helpen ons voor te bereiden op het feest van Pasen. De
kunstenaar van het doek is de Haïtiaan Jacques Chéry. Een prachtig
voorbeeld van een doek waar de wereld van de Bijbel gecombineerd
wordt met de hedendaagse realiteit van geweld, onderdrukking en
bewapening met daarnaast de toekomstdroom van hoop, leven en
gemeenschap.
HONGERDOEK UIT HAITI (1982) ‘Leven onder de regenboog’
De doek ‘leven onder de regenboog’ sluit zowel aan bij de lezingen van dit kerkelijk
A-jaar, als bij ons jaarthema ‘In vrijheid kiezen’.
De Haïtiaanse kunstenaar Jacques Chéry schilderde de bijbelse wereld zoals zij
wordt verstaan door zijn landgenoten. Zijn doek toont de wereld van vandaag in
confrontatie met het christelijk geloof en de evangelische waarden.
Het doek bevat 9 taferelen, die u afgebeeld ziet op de achterzijde van dit blad. In de
kerken van Heiloo, Akersloot, Limmen en Egmond is er voor de kerkgangers een
boekje beschikbaar met uitgebreide uitleg over de afbeeldingen op het kleurrijke
hongerdoek.

STILLE OMGANG AMSTERDAM - WEEKEND 21-22 MAART
Vertrek bus Limmen: 19.50 uur vanaf de Corneliuskerk
Opgave: Dhr. N.G de Goede Sr. tel: 072-505 29 28
Om 20.30 uur is er te Uitgeest een kort lof in de kerk Onze Lieve Vrouwe
Geboorte, waarna om ± 20.50 uur vertrek naar Amsterdam.
Lopers Zij vertrekken om 14.00 uur vanaf de Jacobuskerk in Akersloot en voor
Castricum vanaf de Brink. Voor hen die de hele afstand naar Amsterdam te ver
vinden om te lopen, zij kunnen de trein naar Zaandam nemen. Het verzamelpunt
daar is het Inntel hotel nabij het station. Het vertrek naar Amsterdam is 18.50 uur.
Opgeven: bij de plaatselijke coördinator; dit in verband met de busreis terug.
De uiterste datum opgave is 15 maart, i.v.m. organiseren van de bus.
Onkosten: Deze bedraagt € 15,- p.p. incl € 2,50 afdracht organisatie
“Stille Omgang. Deelname aan de Stille Omgang is geheel voor eigen risico.
Te Amsterdam: 22.15 uur Eucharistieviering in de Krijtberg kerk.
23.30 uur Stille Omgang
0.30 uur broodjes, koffie/thee zijn te verkrijgen in de Lutherse Kapel
aan het Spui. (daar kunt u ook gebruik maken van het toilet)
Vertrek naar huis: plm.01.15 uur.
U krijgt voor de viering een liturgieboekje uitgereikt.
Een gezegende bedevaart toegewenst.
VASTENTIJD
De vasten is een uitgelezen tijd om halt te houden
en het dwingend ritme van leven
of geleefd worden,
te breken,
om vraagtekens te plaatsen
bij wat normale gang van zaken heet.
Uitgelezen tijd om weer op zoek te gaan
naar zin en betekenis van ons bezig zijn.
Om weer grond onder de voeten te krijgen,
vaste dragende grond om op te staan
en door te gaan,
geworteld in het oude visioen
dat zo diep in mensen zit:
goede schepping,
vredevolle wereld,
liefdevolle mens.
Uitgelezen tijd om wat meer zicht te krijgen
op de weg die wij te gaan hebben,
en stap voor stap
met velen samen die weg ook gaan.
Uitgelezen tijd om echt te leven,
misschien ook wel te her-leven naar Pasen toe.
En ook daarna.

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 SLAK EN DE HAZEWINDHOND
JE DOEL VOORBIJ HOLLEN
Tijdens de oudjaarsviering vertelde ik het beeldende verhaal over een slak
en een hazewindhond. De twee deden een wedstrijd wie het eerst de plek
zou bereiken waar de hemel de aarde raakte. Daar zou een soort poort
zijn en als je daar doorheen ging dan was je volmaakt gelukkig. En u
begrijpt het: De hazewind ging er als een pijl uit de boog vandoor, de slak
achterlatend in een wolk van stof. Maar het verhaal vertelt dat niet de
hazewind het eerst door die hemelpoort ging, maar de slak. Dat kwam
omdat de hazewind maar door rende en nergens naar keek. Soms
probeerden anderen een praatje met hem te maken, of werd zijn hulp
gevraagd bij iets, maar dan zei hij meteen: "Sorry, daar heb ik geen tijd
voor"…. En hij rende weer verder. En heel zijn hondenleven lang bleef hij
voorthollen maar hij werd er niet gelukkiger van, integendeel: hij werd
knorrig en ontevreden. De slak daarentegen schoot maar niet op, niet
alleen omdat hij als slak nu eenmaal een hele langzame was, maar hij
praatte overal met iedereen. Hij nam er steeds de tijd voor om
belangstellend te informeren naar ieders wel en wee. Hij zat soms uren bij
iemand die zich verdrietig of eenzaam voelde, en als hem gevraagd werd
om een handje te helpen, dan deed hij dat zonder op de tijd te letten. En
langzaamaan ging hij beseffen dat hij die hemelpoort allang was
binnengegaan, dat hij niet meer hoefde te zoeken naar geluk omdat hij het
al gevonden had. De hazewind begreep dat hij de wedstrijd verloren had,
dat hij zijn doel voorbij gehold had.
NEEM EVEN DE TIJD
De moraal van het verhaal. We willen allemaal gelukkig worden in het
leven, we willen allemaal een stukje hemel op aarde. Maar soms lijkt het
er wel op alsof ook wij er een wedstrijd van gemaakt hebben. We hollen
van de ene plek naar de andere, van de ene dag naar de andere, en vaak,
te vaak lopen we ons doel gewoon, ongemerkt voorbij. Neem eens even
de tijd om gelukkig te zijn. In feite betekent dat: neem eens even de tijd
om stil te staan bij jezelf, bij de ander en bij onze Schepper om te zien
hoeveel goeds en moois je hebt. We zijn veel rijker dan we zelf meestal in
de gaten hebben, zoveel mooie en goede dingen komen gratis op ons af.
Alleen we beseffen het amper. Neem eens even de tijd om na te denken
of je je geluk niet teveel zoekt in materiële waarden en te weinig in
waarden als gemeenschapsgeest of dienstbaarheid. Geluk zit
niet in een doosje, is niet beperkt tot bepaalde uren of dagen,
het ligt overal voor het oprapen, als je het tenminste maar ziet
liggen en er niet voorbij holt. We zijn aan het nieuwe jaar 2020
begonnen. Een nieuw jaar met misschien wel goede
voornemens. Met Gods hulp wens ik je toe dat het je mag
lukken, steeds weer even de tijd te nemen om gelukkig te zijn.
pastor Johan Olling

VRIJWILLIG MOETEN
EEN POOLS GEZIN TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG
Ik las een verhaal over een Pools gezin dat tijdens de Tweede
Wereldoorlog naar Duitsland werd getransporteerd. De Poolse grootvader,
die bij zijn dochter inwoonde, was zo oud dat hij niet mee hoefde. Maar hij
ging toch. Iemand vroeg hem: "Waarom gaat u mee, u hoeft toch niet?"
Maar hij antwoordde: "Ik ga vrijwillig. Ik laat mijn dochter en kleindochter
toch niet in de steek." Even later vroeg zijn kleindochter: "Opa, wat is
vrijwillig?" Hij dacht even na. "Vrijwillig” zegt hij, "dat is dat je niet moet, en
het toch doet." Daar werd ze even stil van. “Niet moeten??? Maar we
móeten toch, opa, anders zouden we toch niet gaan?" Opa antwoordde:
"Ja, jullie móeten, maar ik hoef niet, daarom ga ik vrijwillig." Maar even
later zei het meisje: "Maar jij moet toch opa, anders blijf je alleen thuis. Wij
kunnen toch niet zonder jou gaan." Opa pakte haar hoofd tussen zijn
handen: "Daarom juist! Daarom moet ik vrijwillig".
VRIJWILLIG MOETEN
Soms doe je dingen uit vrije wil, dingen die niet afgedwongen kunnen
worden, en toch weet je en voel je, dat het niet anders kan: ook al zou je
anders willen. Zo was het ook met Jezus en velen die hem volgden.
Vrijwillig moeten. Ik moet denken aan een vrouw die haar man, met wie ze
meer dan vijftig jaar getrouwd is, nu al vijf jaar thuis verzorgt. Hij kan
nauwelijks meer lopen, is nu ook gaan dementeren en heeft steeds maar
verzorging nodig. En regelmatig vertellen haar buren en kinderen hoe
goed het in het verpleegtehuis is.... Maar zij kan en wil er niet van weten.
Zo ken ik ook een vrouw die haar half verlamde moeder elke dag in het
verpleegtehuis bezoekt. De verpleging heeft te weinig tijd om haar recht te
zetten als ze wegzakt, om haar bril goed op haar neus te zetten, om haar
met aandacht aan te spreken. Ooit heeft de dochter beloofd dat ze voor
haar moeder zou blijven zorgen, en ze weet dat ze niet anders kan, al kost
het haar heel veel moeite. De echtgenote en de dochter. Mensen die, net
als Jezus en de Poolse opa, niet anders kunnen. Ze willen trouw blijven
aan het vuur dat in hen brandt. Ze laten zich niet leiden door menselijke
overwegingen, die hen voorhouden hoeveel makkelijker ze zich het
zouden kunnen maken, maar ze laten zich leiden door wat God heeft doen
opwellen in hun hart. Hoeveel pijn en moeite het hen ook kost, ze weten
dat ze alleen langs die weg geluk kunnen vinden. Vrijwillig moeten.
pastor Johan Olling

ROND DE WATERPUT
Actuele informatie vindt u op de website www.ronddewaterput.nl. De hieronder
vermelde activiteiten vinden binnenkort plaats en u kunt er nog bij zijn!
-Op zondagmiddag 1 maart zal mevrouw Lonneke Lute haar Preek van de Leek
verzorgen in de Witte Kerk. De aanvang is 16.00 uur, kerk is open vanaf 15.30 uur.
-Vanaf maandag 2 maart vindt in de Ter Coulsterkerk, wekelijks een kort
bezinningsmoment met een lezing en stilte plaats in de Ter Coulsterkerk onder de
titel ‘Stille Vespers’. Tijd: 19.15-19.45 uur, (stille) inloop vanaf 19.00 uur. De
voorganger is Ds. Hanneke Ruitenbeek.
-Het verhaal van Mozes wordt op zondag 15 maart om 15.00 uur in de
Willibrorduskerk verteld door drie vrouwen, Eveline Masetti, Marion Rosenthal en
Saida Franken. Elk vertelt een persoonlijk verhaal vanuit de eigen religie,
christendom, jodendom en islam en leggen daarbij een bijzondere verbinding met
elkaar.
Het volledige programma vindt u in het programmaboekje. Daarin ook een
aanmeldingsformulier, waarmee u zich voor de verschillende onderdelen op kunt
geven. Ook kunt u zich opgeven via het parochiesecretariaat van de Willibrorduskerk,
tel 5330906 of via e-mail: willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

MET KBO CASTRICUM NAAR DE VIJFJAARLIJKSE PASSIESPELEN
IN HET LIMBURGSE TEGELEN
Het Passiespel verhaalt de emotionele gebeurtenissen uit de laatste
dagen van het leven van Jezus: van de glorieuze intocht van Jezus in
Jeruzalem, het laatste Avondmaal met de twaalf apostelen, het verraad
van Judas, de door de hogepriesters geëiste veroordeling van Jezus, zijn
pijnlijke kruisgang en uiteindelijk zijn dood aan het kruis op de
Calvarieberg. Het Passiespel wordt opgevoerd in het Openluchttheater de
Doolhof in het Limburgse Tegelen, met ongeveer 2.300 overdekte en
comfortabele zitplaatsen en is gesitueerd in een voormalige kloostertuin.
Op zondag 24 mei 2020 zal KBO Castricum de Passiespelen bezoeken.
Hiervoor is een speciaal arrangement geregeld inclusief busvervoer,
thee/koffie met vlaai, een driegangen diner en uiteraard de toegang met
een pauzedrankje. De kosten bedragen € 80,- per persoon. Het vertrek is
rond 9.30 uur en we verwachten om 20.00 uur weer thuis te zijn.
Aanmeldingen of informatie kan via info@kbocastricum.nl of telefonisch
via 06-22373937.

NIEUWS ROND DE KERK
(kerkopbouw)
DE CORNELIUSPAROCHIE EN PASTOR JOHAN OLLING ZIJN
OOK TE VOLGEN OP TWITTER EN FACEBOOK
De Corneliusparochie is ook actief op facebook en twitter. Als u de parochie wilt
volgen via de sociale media dan kan dat via de volgende links:
Twitter: https://twitter.com/OllingJohan
Facebook: https://www.facebook.com/johan.olling
Door de ogen, gedachten en woorden van pastor Johan Olling blijft u dan op de
hoogte van het wel en wee van onze vitale Corneliusparochie.
U BEZOEKT TOCH OOK DE CORNELIUS-WEBSITE
www.corneliuskerk-limmen.nl
Wekelijks wordt de website van de parochie bijgewerkt. U kunt er
foto’s, films, laatste nieuwtjes en de misintentielijst vinden. U vindt er
ook alle informatie uit ons parochieblad. Het staat onder de rubriek
‘actueel’ in de bovenbalk. Er is een heel archief met foto’s, filmpjes
en teksten. Steeds meer mensen bezoeken onze website. U vindt de
website op het internet onder: www.corneliuskerk-limmen.nl
HUISBEZOEK PASTOR
Als u wilt dat de pastor een keer bij u langs komt, laat het dan
persoonlijk weten. Er wordt dan meteen een afspraak gemaakt.
Ook voor communie rondbrengen, ziekenhuisbezoek of een vraag is
een telefoontje naar 072- 5051275 voldoende. Als de pastor er niet is,
spreek dan uw naam in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.
WILT U OOK WEKELIJKS DE NIEUWSBRIEF VAN DE
CORNELIUSPAROCHIE ONTVANGEN?
Wekelijks wordt er vanuit de parochie per e-mail een nieuwsbrief
gestuurd naar belangstellenden. Op één A-4tje staan dan het
pastoraal woord en de laatste nieuwtjes. Wilt u de nieuwsbrief ook
ontvangen stuur dan een mailtje naar pastor@corneliuskerklimmen.nl
KOFFIE DRINKEN NA DE ZONDAGMORGENVIERING VAN 10.00 UUR
Het is goed eenieder nog even te wijzen op de mogelijkheid om na de
zondagmorgenviering van 10.00 uur nog even na te blijven voor een kop koffie of
thee. Een uitstekend initiatief om elkaar te ontmoeten. Gastvrouwen/-heren zijn
bereid om de koffie en thee te verzorgen. U kunt uw visite thuis dus rustig een half
uurtje later langs laten komen. Tot half twaalf bent u in de gezellige ruimte van
‘Heeren van Limmen’ te vinden.

DANK VOOR ALLE FELICITATIES
Maandag 21 januari mocht ik samen met velen van u mijn 65 ste verjaardag
vieren. Dank voor de gezellige verjaardagochtend in de pastorie. Volgend
jaar hopelijk weer in de nieuwe ontmoetingsruimte achter in de kerk. Dank
voor de vele kaarten, kadootjes, mailtjes en facebook-berichtjes etc. Ik
voel me zeer bevoorrecht deel uit te mogen maken van zo’n levende en
betrokken dorps- en geloofsgemeenschap.
Pastor Johan Olling
Dank voor verjaardag !!
Zondag 12 januari heb ik uitgebreid mijn 70e verjaardag gevierd. Ik kan
nu niet alleen zeggen dat ik Abraham gezien heb, maar óók dat ik zijn
kleinzoon Jacob zelf heb gezien. Jacob van wie in de Schrift het verhaal
verteld wordt dat hij mank bleef aan zijn heup nadat hij met God zelf
gevochten had: “Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en ik
ben toch in leven gebleven” (Genesis 32). Ik ben ook mank aan mijn heup
en ik heb de verborgen God soms mogen ontmoeten in mijn leven.
Na een geweldige viering, met een voor mij verrassend lied, was er na
afloop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie te drinken.
Daarna ben ik met mijn familie en genodigden naar Herberg Jan gegaan
en daar genoten wij van een uitgebreide en goedverzorgde lunch.
Iedereen die ik na afloop gesproken heb, was enthousiast. En ik zelf ? Ik
ben meer dan enthousiast. Ik ben ontzettend dankbaar voor alle mensen
die er waren en voor de hartelijke woorden die zij tot mij gesproken
hebben. Ik ben u dankbaar voor alle kaarten die u mij gestuurd heeft, voor
alle cadeaus die ik heb gehad.
Astrid Wiebering heeft de hele dag foto’s gemaakt. Ik kijk er nog
regelmatig naar en beleef dan alles opnieuw en ik geniet er weer van.
Nogmaals heel veel dank voor deze bijzondere verjaardag. Ik zal hem niet
gauw vergeten.
pastor Herman Helsloot

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

27 februari

groep 3

Protestantse kerk

Dinsdagmiddag
Vrijdagmiddag
Donderdagmiddag

10 maart
27 maart
9 april

groep 1
groep 2
groep 3

Corneliuskerk
Protestantse kerk
Corneliuskerk

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

LAAT JE GELOOF NIET UITDROGEN: DOOP
U kunt pastor Olling bellen om een afspraak te maken voor een
doopgesprek. Het dopen van je kind wordt altijd als een waardevol en
feestelijk moment ervaren. Met pastor Johan Olling wordt er altijd samen
met de ouders een heel persoonlijke invulling gegeven aan de doop. Het
geloof dat ouders van hun eigen ouders en grootouders hebben
meegekregen is van onschatbare waarde en de moeite waard om zelf aan
je kinderen mee te geven. Pak de telefoon en bel de pastor. (Je kunt ook
je naam en telefoonnummer achterlaten dan word je teruggebeld.)
Laat je geloof niet uitdrogen.
KERKEVEILING 2020 IN DE STARTBLOKKEN.
Na het succes van 2019, met een opbrengst van ruim € 36.000,- , is de
organisatie alweer begonnen met de voorbereidingen voor 2020.
Onlangs is de veiling van vorig jaar geëvalueerd en zijn er weer
verbeterpunten besproken. Ook werd gesproken over de diversiteit van de
kavels en hoe dit nog aantrekkelijker te maken voor de kopers.
De datum kunt u alvast als definitief noteren: vrijdag 6 november 2020 in
“Heeren van Limmen”, tegenover de kerk.
‘VOOR DE BRAND VONDEN WE ZO’N VERZEKERING DUUR. NU ZIJN WE ER
ZÓ BLIJ MEE’
Interview met Lenie Welboren in Katholiek Nieuwsblad.
Lenie is koster bij uitvaarten en huwelijke in de Corneliuskerk te Limmen.
Wie zijn ze, de mensen die letterlijk de kerkdeuren voor ons openen? Lenie
Welboren is koster in de Corneliuskerk in Limmen die in 2018 getroffen werd door
brand. Ze brengt de benodigdheden voor de Mis nu noodgedwongen naar andere
plaatsen. "Het blijft apart om met de geconsacreerde hosties over te steken. Ik zeg
dan: ‘Nou Lief Heertje, het is niet anders, het moet.'"
Lenie Welboren is geboren en getogen in Limmen en werd gedoopt in de
Comeliuskerk, op een half uur lopen van haar geboortehuis. Op dit moment is ze de
enige parochiaan die in de kerk komt. Zij haalt het liturgisch vaatwerk uit de kluis in
de sacristie, die gespaard bleef bij de brand van 2018, en ruimt het na de vieringen
weer op. Welboren kostert bij uitvaarten en huwelijken, en weet uit eigen ervaring
hoe belangrijk een goed afscheid kan zijn voor nabestaanden. Zij is de oudste uit een
goed katholiek gezin van tien kinderen. "Ik was zeventien jaar toen mijn vader
overleed. De jongste thuis was toen pas een jaar."
MOOIE ROUWDIENST
Zelf werd ze heel jong weduwe. "Ik was 35 toen mijn man overleed en ik achterbleef
met vier jonge kinderen en de boerderij. Ik weet nog dat ik na de begrafenis door een
van mijn broers met de auto naar huis werd gebracht. Alles was afgelopen, de
broodmaaltijd ook en ik dacht: wat was dat mooi. Zelf schrok ik eerst van
die gedachte. Hoe kon ik iets nou mooi vinden terwijl mijn man net was overleden?
Maar het was mooi, op een manier die troost biedt."

De nuchtere Noord-Hollandse vertelt het in de huiskamer, met haar tweede
echtgenoot. "Door alles wat ik heb meegemaakt weet ik hoe belangrijk het is dat
rouwdiensten goed verlopen en dat de nabestaanden binnen de viering ruimte
krijgen voor hun verdriet. Toen ik inmiddels ruim 25 jaar geleden werd gevraagd als
koster voor rouw- en trouwdiensten heb ik volmondig ja gezegd."
Lenie en haar man zijn vaste kerkgangers. De Comeliuskerk bevindt zich op ruim
een half uur lopen van de plek in het buitengebied waar haar hele leven zich
afspeelt. "Ik heb nooit in het dorp gewoond, ik zou niet weten hoe dat voelt, al die
huizen om je heen." Dankzij de kerk hoort ze er wel helemaal bij. "Naast mijn werk
als koster zat ik in de koperpoetsgroep en nam ik het wasgoed mee naar huis. Mijn
man werkt twee ochtenden per week met de tuingroep; een ploeg mannen die de
tuin rond de kerk en het kerkhof netjes houden."
Alles ging zo z'n gangetje tot een felle brand alles op zijn kop zette. "Op 3 mei 2018
was dat. Er was totale paniek in het dorp, het duurde even voordat we nuchter
konden nadenken over de vraag: hoe moet het nu? We kregen van alle kanten hulp
aangeboden. Het voormalige parochiehuis is nu een grote zaal voor feesten en
partijen. We kunnen het gebruiken voor de Mis op zondag. Op zaterdagavond
kunnen we voor de viering terecht in de protestante kerk aan de overkant. Ook
wijken we voor begrafenissen een enkele keer uit naar Onze-Lieve-Vrouw ter Nood
in Heiloo."
Ze herinnert zich de eerste keer dat ze na de brand de kerk betrad nog levendig. "Ik
zag de Godslamp, die is nogal stevig, die redde het wel. Maar ik zag ook de
prachtige, koperen kroonluchter. Daar was niet veel meer van over. Het mooie is, dat
een handige parochiaan zich over die lamp heeft ontfermd en dat -ie nu eigenlijk
mooier is dan voor de brand."
De kerk was goed verzekerd en wordt herbouwd. "Voor de brand vonden we het wel
een groot bedrag, maar nu zijn we er zo blij mee. Voorheen werd er wel eens
gemopperd op de man die het regelde, maar na de brand is hij hartelijk bedankt.
De kerk was eigenlijk wel toe aan een opknapbeurt, bij de wederopbouw
moderniseren we het gebouw meteen. Niet alles wat verloren ging, komt terug. De
biechtstoel en de preekstoel niet en het grote orgel ook niet. Maar we krijgen wel
vloerverwarming en dat is een hele verbetering."
Per jaar verzorgt ze gemiddeld 35 uitvaarten en een afnemend aantal trouwerijen.
"Deze week zijn er twee uitvaarten, in het voormalige parochiehuis. Sinds de brand
hebben we maar een keer een trouwerij gehad. Misschien dat de mensen hun
huwelijk uitstellen tot de kerk weer in gebruik is, maar het zijn er toch veel minder
dan voorheen."
OUDE WINKELWAGEN
Naar verwachting zijn de bouwvakkers voor de zomer van dit jaar klaar. Tot die tijd
haalt Welboren het liturgisch vaatwerk voor de vieringen op in de sacristie.
"Het was een enorm heen- en weergeloop met spullen. Bij de Albert Heijn heb ik
gevraagd om een winkelwagen. Ze hadden een kapot karretje voor me, mij maakt
dat niet uit. De binnenkant heb ik bekleed met een oud boxkleed en de zijkanten met
karton waarop staat: Corneliuskerk Limmen. Nu hoef ik maar een keer op en neer,
maar het blijft apart om met de geconsacreerde hosties over te steken. Ik zeg dan:
'Nou Lief Heertje, het is niet anders, het moet', maar het is een rare gedachte, het
Lichaam van Christus in zo'n karretje.".

GELOOFSGEMEENSCHAP STERKER DAN DE BRAND
Een artikel van Leo Fijen’ voor het blad ‘Klooster’.

De pastor was met veertig mensen uit Limmen op pelgrimage in Ierland.
De penningmeester zat in het voorjaar op zijn veranda en genoot van de
zon. Beiden waren verbijsterd en konden het niet geloven. Hun kerk stond
in brand en leek voorgoed verloren. De zoon van Piet Valkering kwam het
slechte nieuws brengen: 'De kerk staat in brand'. De pastor stond op het
plein voor de kathedraal van Armagh, keek op zijn telefoon en wist niet
wat hij zag: filmpjes van een brandende kerk. Na de verdoving en het
verdriet wisten beiden het al gauw zeker: die kerk komt er weer in volle
glorie te staan. Een goede verzekering, het behoud van de monumentale
status en een vitale geloofsgemeenschap waren de ingrediënten voor dat
Vertrouwen: En dat werd niet beschaamd, want de Corneliuskerk staat er
weer in volle glorie en wacht vol vérlangen op de officiële opening. Dit is
met recht een Phoenix die uit de as verrijst, een Paasverhaal van een
geloofsgemeenschap die sterker is dan welke brand ook, een verzoening
met beproeving en tegenslag die de doortocht is naar nieuw leven.
De pastor luistert naar de naam van Johan Olling. Al meer dan 20 jaar de
herder, op handen gedragen door de mensen en vergroeid met de
eensgezindheid en gemeenschapszin van het katholieke dorp dat Limmen is.
'Alles wat hier gebeurt - van voetbal tot scouting, van Zonnebloem tot Vrouwen
Gilde, van ouderenbond tot Harmonie - doet de kerk aan en komt samen in en
rond de kerk. Dit is een volkskerk. En daarom was de restauratie geen vraag,
maar een diepe roeping van alle inwoners van Limmen. En het mooie is dat wij
met 40 pelgrims nog in Ierland waren en de volgende dag er drie leiders
opstonden om de toekomst van hun kerk te borgen. Ze regelden alles:
verzekeringen, bouwkundige vragen en financiën', aldus Johan Olling. De man
van de financiën is penningmeester en luistert naar de naam van Piet Valkering.
Een man van houvast, deskundigheid en trots. En met die eigenschappen
kreeg hij met vele andere vrijwilligers voor elkaar wat de buitenwereld voor
onmogelijk hield: de wederopstanding van de trots van Limmen.
Dat doet een kerkgebouw dus met een dorp. Het is de hartslag, het is de adem,
het is de trots. Ze zien zichzelf terug in die heilige ruimte, hun levens, hun
voorgeschiedenis, hun zegeningen en hun beproevingen. De kerk, dat zijn zij
zelf. Zo voelen ze dat. En als die kerk gewond is, dan zijn zij zelf gewond. Ze
hebben de kerk gerestaureerd, met grote dank aan Donatus, de gemeente, de
monumentenzorg. Ze hebben hun trots genezen. En daarmee hebben ze hun
eigen wonden genezen.
Dat is ten diepste wat er gebeurd is. Het is Pasen in het dorpsleven van
Limmen: een geloofsgemeenschap die dood en ellende overwint en het leven
met elkaar en met God viert.
Leo Fijen

FAMILIEBERICHTEN
Door het Heilig Doopsel zijn in onze gemeenschap opgenomen

Op 9 februari 2020
SHELAINE dochter van Peter Tokkie en Ghislaine Croes
zusje van Alysia en Peter

Op 9 februari 2020
PETER
zoon van Peter Tokkie en Ghislaine Croes
broertje van Alysia en Shelaine

JUBILEUM
Op zondag 8 maart tijdens de zondagmorgenviering van 10.00 uur in
‘Heeren van Limmen’ vieren Marcel Kuilman en Clara Koper hun
50 jarig huwelijksjubileum. Het liturgisch koor zal de zang verzorgen.

Henk Bruins & Ali Bruins-Visser
Overleden op 24 oktober 2019 en op 28 oktober 2019
op de leeftijd van 70 jaar en 69 jaar
Hij kon niet zonder haar,
Zij kon niet zonder hem.
Henk & Ali
in liefde samen.

Veel te vroeg zijn onze ouders van ons heen gegaan. Tegenwoordig is 70 niet oud,
laat staan 69. Toch zijn de afgelopen jaren in zekere zin bonusjaren geweest.
Ongeveer 7 jaar geleden kreeg Henk een hartinfarct waar hij gelukkig niets aan
overhield en voorspoedig herstelde. Tijd om te genieten van z’n pensioen. Een
seizoenkaart voor AZ, een volkstuin en studderen bij de vrijwilligers zijn enkele
voorbeelden van hobby’s en bezigheden.
Ook de laatste jaren met Ali zijn bonusjaren geweest.
December 2017 werd zij uit het ziekenhuis ontslagen met de boodschap dat ze
ongeneeslijk ziek was en rekening moest houden met een maand of 4.
Haar levenslust en vechtersmentaliteit hebben er voor gezorgd dat ze veel langer
dan gedacht bij ons heeft kunnen zijn. Zo kon zij gelukkig nog genieten van de
kleinkinderen. Gedurende de laatste jaren heeft Henk zich ontpopt als een
fantastische mantelzorger. Alles ging ogenschijnlijk alsof hij het al jaren deed, maar
het kostte hem weldegelijk moeite. Maar hij deed het met liefde.
In bijna 37 jaar huwelijk zorgden ze samen voor de juiste balans. Henk maakte zoals
hij het zelf altijd zei “het beste staal van de wereld” en Ali was thuis de Minister van
Financiën, inclusief de portefeuille huishouding.
Henk en Ali waren ook gewoon graag thuis. Thuis was het goed.
Ondanks het ziek en zeer van de laatste jaren overheersen de mooie herinneringen.
Misschien wel door de humor die tot op het laatst is gebleven.
Het gemis is groot, maar gelukkig hebben wij als kinderen, familie en vrienden
afscheid kunnen nemen.
Er is niets dat voorgoed verdwijnt,
als men de herinnering bewaart.
De kinderen.

Sjaak Seignette
Overleden op 29 oktober 2019
op de leeftijd van 56 jaar
Sjaak is geboren als 3e in het gezin Seignette en opgegroeid aan de Middenweg in Limmen.
Later verhuisden zij naar de Kennemerstraatweg in Heiloo en woonden zij naast het
bollenbedrijf. Tuinieren zat er al jong in bij Sjaak, bijgebracht door Ome Jaap tijdens de vele
logeerpartijen. Belangstelling voor techniek had hij ook. Als jochie speelde hij met Lego;
Mecano. De elektrische trein en racebaan waren zijn favoriet. Toen hij wat ouder was waren
de bouwpakketten voor vliegtuigen en boten niet aan te slepen. Met als topstuk de
radiografisch bestuurbare boot. Drie weken geleden, op een prachtige zonnige zaterdag
hebben Sjaak en Siep de boot weer op het Stet laten varen, een dierbare herinnering.
Na de lagere school vervolgde Sjaak zijn opleiding aan de Lagere Detailhandelsschool en de
MTS in Alkmaar. School was niet waar Sjaak echt interesse in had. Regelmatig ging hij met
zijn gevulde broodtrommel de deur uit, niet om naar school te gaan, maar naar de Scouting.
De Scouting was een schot in de roos voor Sjaak. Tijdens de prachtige wandelvakanties zijn
echte vriendschappen ontstaan.
Naast de Scouting had Sjaak nog een grote hobby, muziek. Samen met Gert-Jan en Marco
was hij de grondlegger van LOL, Lokale Omroep Limmen. Als DJ Victor Vreugdenwipper
zond hij in de weekenden uit vanaf de zolder van de bollenschuur van vader Jan. Ook met
zijn drive-in-discotheek ZIG ZAG draaide hij in menig kroeg en discotheek.
Zijn eerste baan was bij de bowling Heiloo. Maar het bloed kroop waar het niet gaan kan.
In de krant las hij een stuk over een startende onderneming in het ontwerpen en bouwen van
geluidsapparatuur. Dat leek Sjaak wel wat, dus solliciteerde hij. Niet met de gebruikelijke
brief maar hij nam zijn zelfgebouwde geluidsboxen onder de arm en liet die aan de eigenaar
zien en horen. De brief was niet meer nodig, Sjaak was aangenomen.
Sjaak vertelde niet veel over wat hij deed of waar hij heen ging. Maar Alcons groeide uit tot
een prachtig bedrijf waar Sjaak een van de steunpilaren werd. Hij reisde de wereld over voor
het aanleggen van geluid in discotheken en stadions. Iedere dag ging Sjaak fluitend naar zijn
werk. Trots op de mooie producten die daar met veel vakmanschap gemaakt worden.
Via de Scouting leerde je Jolanda kennen. De ouders vonden tien jaar eerst wel een groot
leeftijdsverschil, maar jullie waren samen gelukkig en zij dus ook.
Samen met Jolanda kreeg je een mooi gezin, Charlie, Teun en Siep. Wat heb je van ze
genoten en wat heb je ze veel geleerd.
Sjaak, wat je ogen zagen konden je handen maken en anders bleef je net zo lang pielen tot
het lukte. Jullie huis heb je van onder tot boven tot een echt thuis gemaakt. De keuken,
kasten, alles heb je zelf gemaakt. Het is niet stuk te krijgen en dat is echt wel uitgeprobeerd!
Je was je tijd ver vooruit door het huis energieneutraal te maken met het plaatsen van
zonnepanelen en een warmtepomp. Je hebt alles zelf bedacht. Nu moeten wij er nog achter
zien te komen hoe het allemaal werkt.
Zelfs de laatste dagen toen het bed van de thuiszorg werd geplaatst kon je het niet laten om
zelf de knoppen te bedienen. Bed omhoog en omlaag, je trotse blik zullen we nooit vergeten.
Wij blijven achter als team Seignette met heel veel dankbaarheid, vertrouwen, wijsheid,
respect en mooie herinneringen. We nemen een voorbeeld aan Sjaak, leef vandaag,
geen zorgen voor morgen want je weet niet wat er komen gaat!
“We laten de zon in ons hart want ze schijnt toch voor iedereen.
We gaan weer genieten van het leven want het duurt toch maar even”
Lieve Sjaak Bedankt!

Maria Catharina Adrichem - van der Steen
Overleden op 17 november 2019
Op de leeftijd van 102 jaar

Onze moeder, Maria Catharina van der Steen, werd op 2 januari 1917 in Limmen
geboren. Zij was het oudste meisje in het gezin van Mies Dekker en Piet van der
Steen, haar oudere broer was Jan.
Er werden nog 4 jongens en een meisje geboren. Omdat haar moeder geen sterk
gestel had en ook omdat het in die tijd niet gewoon was om verder te leren, ging zij
haar moeder helpen in het winkeltje en de huishouding.
En dat deed zij vol overgave, haar broers en zus droegen haar op handen.
In 1940 trouwde zij met onze vader, Cor Adrichem. Hij was melkboer in Heemskerk
en samen werkten zij hard in de zaak, zij was de sterke vrouw achter haar man.
In haar buurtwinkel was zij geliefd, altijd een luisterend oor, wijze raad gevend en wat
er verteld werd was veilig bij haar.
Verdrietig was het overlijden van papa in 1987, die zij onvermoeibaar verzorgd heeft
tijdens zijn slopende ziekte. Zij was 32 jaar weduwe.
Ons gezin bestond uit vijf kinderen en voor ons organiseerde zij graag feesten zoals
verjaardagen, Sinterklaas, het Kerstfeest met de prachtige kersttafel na de nachtmis.
Zij liet ons genieten en zelf genoot zij ook enorm.
Toen zij 100 jaar werd was het feest met als kers op de taart een brief van de koning
en koningin, bezoek van de burgemeester en een interview in de krant!
Ook werkte zij mee aan een boek over 100-jarigen, jammer genoeg mocht zij de
feestelijke bijeenkomst niet meer meemaken.
Op 17 november overleed zij op de leeftijd van 102 jaar en 10,5 maand.
Mam was lief, diplomatiek, zelfstandig en had humor en bijzondere levensfilosofie.
Na een ongelukkige val kwam zij in de Santmark, waar zij 16 jaar heeft gewoond. Zij
genoot van alle activiteiten en ook hier stond zij open voor de medebewoners en
personeel.
Zij was geïnteresseerd in de wereld om haar heen, had een ijzersterk geheugen en
bleef tot het einde toe helder. Zij ontving ook graag visite, praten en vertellen. En
natuurlijk iets lekkers bij de koffie en thee.
Toen zij ziek werd, gaf zij aan, dat haar pad gelopen was en dat zij verlangde naar
de hemel. Zij heeft van ons allemaal afscheid genomen en is vredig overleden.
Wij missen haar verschrikkelijk, maar realiseren ons ook, dat wij ontzettende
bofkonten zijn. Want zólang van moeder, oma en overgroot-oma te mogen genieten,
is toch fantastisch!!!!
Lieve mama, namens ons allen, hartelijk bedankt!

Ons gebed wordt in de komende vieringen gevraagd
voor onderstaande intenties.
Zaterdag 22 februari 19.00 uur: Aad
Kaandorp, Gerda Pepping-Bakkum, IJs
Dirkson, Tiny van Dijk-de Moel, Piet
Weijers en Fien Weijers-Haaker, Jaap
Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn,
Henk Bruins en Alie Bruins-Visser
Zondag 23 februari 10.00 uur: Pieter
Boon en Gré Boon-Tromp, Jan en Bea
Boon, Cees Dirkson en Alie DirksonBakker, Cock Groot en Riet Groot-Konijn,
Jos Liefting, Rie Duijkersloot, Gre KromCornelisse, Gre Min-Kaandorp, Gert Min
en Truus Min-Valkering, Susanna NuijensKusch- Anthonius Nuijens
overl.fam.Nuijens-Kusch, Henk Nijman en
Clazien Nijman-Van Diepen, Siem
Pepping, Dick van der Velden, Co JonkerKrom, Henk en Thea Verver-Klepper,
Frans Wempe en Nel Wempe-van der Aar,
Herman Zomerdijk en Lia ZomerdijkAdmiraal, Jacobus van der Steen en
Cornelia Catharina van der Steen-Mosch,
Nack Kaandorp, Dina Hageman-Regtop,
Dirk de Winter, Fam.Winder-Metselaar-van
der Eem, Jeanet Noom, Magda Bakker,
Truus en John Keijzer, Loek Rijs
Zaterdag 29 febr. 19.00 uur: Geen viering
Zondag 1 maart 10.00 uur Regioviering
Heiloo: Joop Admiraal en Jo Admiraal-de
Jong en zoon Wim, Martinus Augustijn en
Maria van Roode, Niek Baltus, Tim Baltus,
Wim Metzelaar en Jannie Metzelaarv.d.Maat, Annie van der Steen, Jan Bos,
Jan Dekker en Tiny Dekker-Molenkamp,
Siem Droog, Siem van Veen, Lia Goemanvan Veen, Jaap Groot en Doortje GrootHes en zoons Cor, Ton en Sjaak en
schoonzoon Kees, Sjaak Groot, Agaath
Mooij, Susanna Nuijens-Kusch- Anthonius
Nuijens overl.fam.Nuijens-Kusch, Herman
van der Sande en Truus van der SandeSander, Cees Roos, Ben de Ruijter en Aat
de Ruijter-Pronk, Antoon van der Steen en
Corrie van der Steen-Kaptein, Frans
Wempe en Nel Wempe-van der Aar, Piet
Winder Jzn, Cees Winter en Alie WinterLute, Riet Dekker-Hollenberg, Ali van WijkSnel, Jos Zomerdijk, Sjaak Seignette,
John Luttikhuizen, Willem Dirkson en Sien
Dirkson-van Duivenvoorde, Wim
Bremmers en overl. fam., Jan Groot

Dinsdag 3 maart 10.00 uur in de
Cameren: Jan Min
Zaterdag 7 maart 19.00 uur: Ada
Beentjes, Dick Boon, Walt Pepping en
Truus Pepping-Buur, Theo Seignette, Jan
Valkering, Aad Kaandorp, Bart van Beek
en Rie van Beek-van Duivenvoorde,
Willem Dirkson en Sien Dirkson-van
Duivenvoorde, Cees Dekker, IJs Dirkson,
Tiny van Dijk-de Moel
Zondag 8 maart 10.00 uur: Marijke
Baltus-de Waard, Gre Beentjes-Fatels,
Peter Beentjes, Antoon Duijkersloot, Rie
Duijkersloot, Jo Koot-Groot, Gerard
Liefting, Jans Min, Susanna NuijensKusch- Anthonius Nuijens
overl.fam.Nuijens-Kusch, Cees Mous, Elly
Pepping-Bruin, Kees Pepping, Pé
Pepping, Joop van der Steen en Afra van
der Steen-de Winter, Tiny Wulp-Vergouw,
Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, Hans
Zwart, Bart Dirkson en Janie Dirkson-van
der Molen, overleden familie AdmiraalCommandeur, Fam. van VlimmerenGlorie, Theo Dirkson, Dirk de Winter, Piet
Nijman en Nel Nijman-van de Peet, Ben
Nijman, Joop Holla en zoons Jan en
Gerard en kleine Justin en Isa, Cees
Admiraal en fam.Admiraal-v.d. Velden, Arie
Smit en Jo Smit-Adrichem, Ria Adrichemvan der Steen
Zaterdag 14 maart 19.00 uur: Ada
Beentjes, Cees Buter, Johan Kerssens,
Huub Kramer, Joke Louwe-Dirkson, Aad
Kaandorp, Corrie Borst, Jaap Metselaar en
Joke Metselaar-Apeldoorn,
Zondag 15 maart 10.00 uur: Sam
Beentjes en Aaf Beentjes-Vlaarkamp,
Joop Bruijns, Wim van Diepen en Rie van
Diepen-Henselmans, Tiny HagemanMandjes, Jan Hageman en Nel HagemanWinder, Afra Koot en overl.ouders, Agaath
Mooij, Joop van der Steen en Afra van der
Steen-de Winter, Johannes Winder en
Cornelia Winder-de Graaf, Jacobus van
der Steen en Cornelia Catharina van der
Steen-Mosch, overleden leden van de
Stille Omgang, Alice Groot fam. Groot en
fam. Pepping. Truus Keijzer

Zaterdag 21 maart 19.00 uur: Jaap
Dirkson, Ben Snijder en Els Snijder-Buijs,
Joop van der Steen en Afra van der Steende Winter, Aad Kaandorp, Frans de Nijs,
Wim Bremmers en overl. fam., Henk
Bruins en Alie Bruins-Visser
Zondag 22 maart 10.00 uur: Cock Groot
en Riet Groot-Konijn, Rie Duijkersloot, Gre
Krom-Cornelisse, Gre Min-Kaandorp, Gert
Min en Truus Min-Valkering, Agaath Mooij,
Ben Snijder en Els Snijder-Buijs, Nack
Kaandorp, Dina Hageman-Regtop
Zaterdag 28 maart 19.00 uur: Lies Al,
Jeanne Keijzer-Ursem, Gerda PeppingBakkum, Tiny van Dijk-de Moel, Piet
Weijers en Fien Weijers-Haaker, Jaap
Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn
Zondag 29 maart 10.00 uur: Pieter Boon
en Gré Boon-Tromp, Jan en Bea Boon, Ed
Kuijper en Anja Kuijper-Schagen, Henk
Nijman en Clazien Nijman-Van Diepen,
Piet Kaandorp en Wil Kaandorp-Smit, IJs
Dirkson, Dirk de Winter, Jan Groot

Zaterdag 4 april 19.00 uur: Dick Boon,
Jos Liefting, Walt Pepping en Truus
Pepping-Buur, Theo Seignette, Jan
Valkering, Corrie Borst
Zondag 5 april 10.00 uur: Joop Admiraal
en Jo Admiraal-de Jong en zoon Wim,
Martinus Augustijn en Maria van Roode,
Niek Baltus, Tim Baltus, Wim Metzelaar en
Jannie Metzelaar-v.d.Maat, Annie van der
Steen, Jan Bos, Jan Dekker en Tiny
Dekker-Molenkamp, Siem Droog, Siem
van Veen, Lia Goeman-van Veen, Jaap
Groot en Doortje Groot-Hes en zoons Cor,
Ton en Sjaak en schoonzoon Kees, Sjaak
Groot, Gert Min en Truus Min-Valkering,
Agaath Mooij, Susanna Nuijens-KuschAnthonius Nuijens overl.fam.NuijensKusch, Herman van der Sande en Truus
van der Sande-Sander, Rem en Lies
Pronk, Ben de Ruijter en Aat de RuijterPronk, Antoon van der Steen en Corrie
van der Steen-Kaptein, Joop van der
Steen en Afra van der Steen-de Winter,
Yao Yao Wang, Frans Wempe en Nel
Wempe-van der Aar, Piet Winder Jzn,
Cees Winter en Alie Winter-Lute, Riet
Dekker-Hollenberg, Ali van Wijk-Snel, Jos
Zomerdijk, Sjaak Seignette, John
Luttikhuizen, Ria Adrichem-van der Steen
Dinsdag 7 april 10.00 uur in de
Cameren: Jan Min

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.

ADRESLIJST

H.CORNELIUSPAROCHIE

Pastores
Pastor J.H.Olling
Pastor H.G.I.Helsloot
Pastor H.Hudepohl
Pastor N.Mantje

Dusseldorperweg 74 1906 AL Limmen
Westerweg 267 1852 AG Heiloo
Kerklaan 37 1921 BK Akersloot
Traviatastraat 24 1827 RK Alkmaar

0725051275
0725324142
0251312228
0722200347

Samenwerkingsverband van de H.Corneliuspoarochie en Parochie Bron v Levend Water
Pastor H.G.I. Helsloot
Martien den Blanken
Kees v.Went
Karel Hennekens
John de Boer
Dick Krom
Maria Overtoom

Westerweg 267
0725324142
Limmer Laen 1 Heiloo
0725331534
Westerweg 267 1852AG Heiloo0725324143
Zeeweg 43 Heiloo
0725320891
Dusseldorperweg 47
0653840923
Absalon 18
072505278
Fr.Halslaan 32 Akersloot
0251311798

pastor
voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid

Parochieraad van de Corneliusparochie
Pastor Johan Olling
Gerardine Vahl-Res
Piet Valkering
Marian Snel-Kossen
Nico Kaandorp
Henk Boon
Theo Al

Dusseldorperweg 74
0725051275
Rinnegommerlaan 4 Egm.ad H.0725070488
Pagenlaan 3
0725052588
Koningsdam 37
0725051859
Middenweg 33
0610146440
Vredeburglaan 35
0728888094
Westerweg 14
0725051573

pastor
voorzitter
penningmeester
secretaris
lid, bouw- en grondzaken
lid, pastoraal overleg
lid

Pastoraal Overleg van de Corneliusparochie
Agaath van Veen
Ans Winder-Poel
Rob Schijf
Joke Kuijs

Dampegheestlaan 33
Dusseldorperweg 86
t Kieftenland 11
Westerweg 130

0725054184
0725051947
0611262576
0725052371

liturgie
diaconie
katechese
gemeenschapsopbouw

vertegenwoordigers van werkgroepen en verenigingen
Matthé Mooij
Kees Kroone
Tiny Baltus-Veldt
Marieke van Zilt
Henk Boon
Mieke de Nijs
Lilian de Graaf
Ans Winder-Poel
Jos Henselmans
Joop Koppes
Mia Ploegaert
Agaath v.Veen
Joke Groot-van Beek
Riet Bloedjes
Tonia v.d. Steen
Joke Kuijs
Frans Peters
Johan Liefting
Carla van Zelst
Cees Smit

Theebos 20
0725053054
Dampegheestlaan 23
0725051701
Hogeweg 49
0725051483
Rijksweg 182
0725052954
Vredeburglaan 35
0728888094
v.Alkemadelaan 4
0725054351
de Wieken 19
0722798
Dusseldorperweg 86
0725051947
Dusseldorperweg 51
0622001437
Kerkweg 57
0725051717
Burg.Nieuwenh.str.77
0725054356
Dampegheestlaan 33
0630496661
Vijverlaan 4
0725052528
Koningsdam 29
0725052676
Achterweg 29
0725052602
Westerweg 130
0725052371
Paulingstraat 2 1902 CX C'cum 0251656430
Hogeweg 147
0725051671
Runxputteweg 18 Heiloo
0725053636
Kenn.str.weg 2i Alkmaar
0652663545

avondwake
begrafenisvereniging
dameskoor
eerste Communie
gemengd koor
gezinsvieringen
KVG
MOV-HALE
kerkhofcommissie
kerk- en jeugdveiling/limmer toren
kinder-jeugdkoor/musical
misdien./acoliet./lektor
Marthaclub
kostergroep
Werkgroep Caritas
Parochieadministratie
KBO gem.Castricum
tuinploeg
Vormselprojekt
Zonnebloem
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