
 
VAN DE REDACTIE 

 
Dit nr. van ons parochieblad is anders dan u gewend bent, zoals ook ons dagelijks leven er 
anders uitziet. Geen liturgisch rooster, geen andere activiteiten waar u heen kunt, maar wel 
tips om via tv, radio en livestreaming vieringen te kunnen volgen. Houdt u ook de nieuwsbrief 
van de pastor en de website in de gaten voor activiteiten vanuit onze eigen parochie. Verder 
is er veel opgenomen in dit blad om te lezen en om te doen, zowel voor kinderen als voor 
uzelf. De redactie wenst u goede paasdagen toe en een behoud van goede gezondheid.  
 

 
 
 
 
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 5 mei 2020 
 
Zij verschijnt omstreeks  
24 mei 2020 

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

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


 
 
 
DE DUISTERNIS VAN DE CORONA-VIRUS GRIJPT OM ZICH HEEN 
Geen voetbal, geen theater, mensen die verplicht thuis moeten werken, 
scholen en restaurants die dicht zijn. Kerkdiensten komen te vervallen. 
Bijeenkomsten zoals koorrepetities en vergaderingen werden uitgesteld. 
Uitvaarten moesten plaats vinden in kleine kring met in achtneming van de 
richtlijnen van het R.I.V.M. en het Bisdom en al deze maatregelen golden 
tot en met maandag 6 april. Het corona-virus zal nog een tijd onder ons 
blijven, werd ons gezegd, en een groot deel van de Nederlandse bevolking 
zal besmet raken met het virus. Premier Rutte sprak ons toe en vertelde ons 
dat er nog meer doden zullen vallen, vooral onder ouderen en kwetsbaren. 
Een duister beeld dat mij doet denken aan de middeleeuwen waar een 
griepvirus of de pest hele bevolkingsgroepen de dood in joeg. Ja, het Goede 
Vrijdag-gevoel, de betrekkelijkheid van het leven en het besef hoe kwetsbaar 
je bent als het gaat om je gezondheid doet je tot denken en inkeer brengen. 
 

LICHAMELIJKE, GEESTELIJKE EN SOCIALE ONTHOUDING 
De tijd vóór Pasen wordt een tijd van inkeer genoemd. Een woestijntijd om 
te werken aan je relatie met de ander, jezelf en met God. Het is een tijd van 
versobering waardoor je, door te vasten, tot lichamelijke en geestelijke 
onthouding komt. Een onthouding die je lichaam en geest ruimte geeft om 
zo gezonde levensstoffen en “Hij die is groter dan ons hart’ tot je toe te 
laten om Zijn werk te kunnen doen. Naast deze onthoudingen is er nu – 
door de coronavirus - nog een sociale onthouding bij gekomen. Zo zou het 
met de leerlingen van Jezus ook gegaan kunnen zijn na Zijn kruisiging. Er 
is iets over die leerlingen gekomen dat met geen pen te beschrijven is. We 
weten niet precies wat er toen gebeurd is. Dat blijkt ook wel uit al die 
verschillende persoonlijke getuigenissen in de verschillende Paasverhalen 
die opgeschreven staan. Het moet iets Goddelijks zijn geweest. De 
leerlingen kwamen weer tot leven toen ze met Pasen gingen beseffen dat 
Jezus geen verleden tijd is, maar dat Hij voortleeft in het heden en de weg 
wijst naar de toekomst. 

 
PASEN IS DIT JAAR ANDERS DAN ANDERE JAREN 
De woorden die onze premier tijdens zijn televisietoespraak op 16 maart 
uitsprak, heb ik dan ook helemaal in de Goede vrijdag- en Pasen-modus 
verstaan. “We staan voor een gigantische grote opgave, maar samen 
komen we deze moeilijke periode te boven." Is dat niet waar het Pasen 
omgaat. ‘Samen’ met de hulp van ‘Hij die is groter dan ons hart’, want 
anders zal het nooit lukken. Pasen is het feest van het nieuwe leven: de 
natuur komt weer tot leven en is sterker dan welke virus ook. En juist zoals 
in de natuur het nieuwe leven zichtbaar wordt in het frisse groen dat overal 
verschijnt, zo wordt het pas echt Pasen als die levende Jezus ook zichtbaar 
wordt in onze manier van leven. Een leven waar we in deze tijd van de 
coronavirus elkaar met extra zorg en liefde in de gaten houden. Laten we 
ons allen houden aan de maatregelen die ons zijn aangereikt. Het gaat nu 
om zware persoonlijke en economische offers. Is dat niet waar het met 
Pasen om gaat, een oproep om op te staan. 
Een zalig en gezond Paasfeest toegewenst. 
 
pastor Johan Olling   



 
 
 
NIEUWS DE PAROCHIERAAD 

******************************** 
 
 
 
Ja, daar zit ik dan achter mijn laptop om een stukje te schrijven vanuit de 
parochieraad voor de editie van Pasen. Pasen, dat een feest moet zijn van 
opstanding, van nieuw leven. En dan zitten we nu midden in een tijd waarin 
corona de hoofdrol speelt. Een virus die het hele sociale, maatschappelijke en 
economische leven tot stilstand brengt. Bijna alles ligt stil, wat betreft de 
kerkvieringen in ieder geval tot 1 juni. Wat kunnen we ons dan gelukkig prijzen 
met zoveel mensen om ons heen in deze crisis tijd. Dan denk ik niet alleen aan 
diegenen met een cruciaal beroep, maar ook de vele vrijwilligers die zich 
spontaan aanbieden om de handen uit de mouwen te steken. Allemaal mensen 
die dag en nacht  klaar staan om ons door deze zware crisis heen te helpen. 
Dan voel je de saamhorigheid en de kracht die in ons mensen naar boven rijst. 
 
Website 
Graag hadden we 14 april, tijdens de jaarvergadering van de parochie onze 
nieuwe website aan u gepresenteerd. Nu is de bedoeling om op Palmzondag, 5 
april, deze de lucht in te laten gaan, net voor de Goede Week. We zullen dan  
beelden laten zien van Passion Limmen (2014) en van een aantal 
paasmusicals. 
   
Herbouw 
Gelukkig gaat de herbouw van de kerk wel gestaagd door. Het beton is gestort. 
In afwachting tot dit goed gedroogd en uitgehard is, kan gestart worden met het 
tegelen van de vloer. Vaklieden restaureren de kruiswegstaties en de schilders 
zijn bezig met het opfrissen van de kerk.  
 
Pastoorsgraven 
Onlangs zijn door de tuingroep op de begraafplaats naast de kerk bordjes 
geplaatst bij de pastoorsgraven. Op initiatief van pastor Jan Veldt samen met 
de kerkhofcommissie wordt een stukje dorpsgeschiedenis levend gemaakt. De 
teksten op de bordjes vertellen ons de verhalen van de pastoors van weleer  
 
Kerkbalans 
De actie kerkbalans is goed verlopen. Ook dit jaar was er helaas een tekort aan 
wijklopers en hebben wij de bewoners van een aantal straten gevraagd zelf hun 
enveloppe bij de pastorie af te geven. Gelukkig is hier ook gehoor aangegeven. 
Op dit moment staat de teller op ruim € 32.000,00. Een heel groot woord van 
dank aan alle vrijwilligers en al de gulle gevers. 
 
Ik wens u veel gezondheid en mocht u ziek zijn, heel veel beterschap! 
Ondanks het gemis aan een viering, wens ik u namens de parochieraad en 
pastor Johan Olling goede paasdagen toe! 
Gerardine Vahl-Res 
 



LITURGIE VOOR DE  
KOMENDE MAANDEN (vieren) 

 
BISDOM HAARLEM-AMSTERDAM 

 
ALLE PUBLIEKE VIERING AFGELAST T/M PINKSTEREN 
Aangescherpte maatregelen 
 
In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding 
van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende 
maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de 
week, worden voor de gehele Paastijd tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast. 
De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 
100 mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op 
zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week 
afgelast. Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de 
daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere 
gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen 
voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te 
brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het 
gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid. 
Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen waar het 
gaat om uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer informatie beschikbaar 
is, wordt deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Mochten er vanuit de parochies 
vragen zijn, dan kunnen deze het beste gericht worden aan het eigen bisdom. 
Decreet 
De bisschoppen verwijzen met het oog op de besloten vieringen in de Paastijd verder 
naar het decreet dat de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling 
van de Sacramenten op 19 maart 2020 in verband met het coronavirus heeft 
uitgevaardigd: “Ten tijde van Covid-19”.De tekst van het decreet is in het Nederlands 
vertaald door de Nationale Raad voor Liturgie (NRL). 
De bisschoppen blijven het belang van het gebed benadrukken in deze tijden waarin 
het coronavirus heerst. 
Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 
2 en vanuit Hilversum worden elke dag een mis en een dagsluiting gestreamd. 
Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een 
Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 
09.30 uur en zondag om 10.00 uur. 
 
Dagelijks wordt er vanuit onze kathedraal een livestream verzorgd 
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4093&t=Live+vanuit+de+kathedraal 
 
Elke dag, ook op zaterdag, zal om 9.00 uur de H. Eucharistie gevierd worden door 
Mgr. J. Hendriks, en op dinsdag, donderdag en zaterdag zal de Aanbidding van het 
Allerheiligste om 15.00 uur op deze wijze bijgewoond kunnen worden. 
Op zondag vindt de viering plaats om 10.30 uur. 
Ook andere activiteiten en natuurlijk de vieringen van de Goede Week zullen worden 
gestreamd. Check de website regelmatig om te zien of er andere bijeenkomsten of 
vieringen via de livestream uitgezonden zullen worden. 

https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/romeins-decreet-paastriduum-en-corona-pandemie
https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/romeins-decreet-paastriduum-en-corona-pandemie
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4093&t=Live+vanuit+de+kathedraal


UITZENDINGEN VAN C-TV CASTRICUM IN CORNELIUSKERK  
TIJDENS GOEDE WEEK 
 
TV Castricum gaat in de Goede Week opnames maken vanuit de 
Corneliuskerk te Limmen. Het zal gaan om eigentijdse 
bezinningsmomenten op Palmzondag, Witte Donderdag , Goede Vrijdag 
en Pasen. Pastor Johan Olling samen met Peter Rijs op piano zullen 
voor de invulling zorgen. 
De opnames zullen tijdens de Goede week uitgezonden.  
In Limmen kun je C-TV Castricum vinden op Ziggo-kanaal 46,  
KPN via kanaal 1159 en C-TV is online te bekijken 
 

 
 
DRIE LITURGISCHE MOMENTEN: SAMEN ÉÉN GEHEEL  
 
De Witte donderdag Liturgie, de Goede vrijdag Liturgie en de paaswake 
liturgie is eigenlijk ÉÉN LITURGIE.  
 

1) WITTE DONDERDAG  
Op donderdag gaat het om het laatste avondmaal, waarna de 
liturgie van de ‘verlatenheid’ volgt. Jezus, die zich met zijn 
leerlingen terugtrekt in de hof van Gethsemane op de Olijfberg. 
We sluiten de liturgie dan ook in stilte af. De tafel wordt 
ontruimd, de kaarsen gedoofd, het tabernakel geleegd en de 
Godslamp weggedragen. Op het kruis wordt het witte doek 
vervangen door het paarse doek.  

 
2) GOEDE VRIJDAG  
We vervolgen de liturgie de volgende dag in stilte om stil te 
staan bij het lijdensverhaal van Jezus en in de wereld. Ook nu 
eindigen we in stilte. De duisternis van de dood die over ons is 
gekomen.  

 
3) PAASWAKE 
In duisternis en stilte komen we daarna de volgende nacht 
tijdens de paaswake weer bij elkaar. Het paasvuur heet ons 
welkom en met dat vuur steken we de paaskaars aan om licht 
te brengen in de duisternis. Gods initiatief, als wij mensen het al 
lang hebben laten afweten.  
 

 
Drie dagen, met elk zijn eigen kleur en diepgang. Probeer de verbinding van 
deze drie dagen als één liturgie te beleven.  

 
 
 
 
 
 



MARIAKAPEL IS DAGELIJKS OPEN 
 
De Mariakapel van de Corneliuskerk is dagelijks open. Van 9.00 uur tot 
18.00 uur kunt u deze dag-kapel in om een kaarsje aan te steken, een 
gebed of gedachte op te schrijven, of om onze dierbare overledenen te 
gedenken, of om gewoon even stil te zijn. Ook kunt u spullen voor de 
voedselbank achterlaten.  
U kunt de kapel betreden via de hoofdingang van de kerk. 

 
ZIEKENTRIDUŰM 2020 
 
Ook dit jaar wordt er een ziekentriduüm georganiseerd in de grote kapel 
van O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo. En wel op 7, 8, en 9 juli. 
De deelnemers worden iedere dag om ongeveer 9.15 uur in de grote 
kapel verwacht en vanaf 15.30 uur kunnen zij weer worden opgehaald.  
 
Vanwege de stijging van de kosten, bedraagt deelname per persoon per 
dag € 7,--. U kunt zich opgeven voor 1 dag, maar ook voor 2 of 3 dagen.   
Net als in de afgelopen jaren verzoek ik u om het inschrijfgeld bij 
inschrijving te voldoen. U geeft zich op bij Joke Kuijs Westerweg 130, 
1906 EN Limmen, tel. 0725052371. 
 
Uw deelneming dient vóór 8 juni in mijn bezit te zijn. Daarna kan het 
secretariaat in Heiloo dit niet meer verwerken. Mochten er na 8 juni 
veranderingen zijn, dan kunt u zelf contact opnemen met Irma van Loon, 
tel. 0725336056 of irmavanloon@gmail.com van het secretariaat.  
Kunt u zelf uw vervoer niet regelen, dan kunt u dit aan mij melden. Er 
wordt dan voor vervoer gezorgd. Aangezien dit particuliere auto’s zijn 
kunnen we inklapbare rollators meenemen. Echter geen rolstoelen en 
boosters. Dan dient u zelf uw vervoer te regelen.  
Mocht u gebruik maken van een OV-taxi of rolstoelbus, dan is het juiste 
adres: Kapellaan 146, 1851 PE Heiloo. 
 
Met vriendelijke groet, Joke Kuijs 

 
       GEBED 

 
Als de wolken openbreken, 
de zon tevoorschijn komt 
herleeft de aarde 
 
Als tranen van verdriet zijn gedroogd 
een glimlach verschijnt 
lacht het leven ons weer toe. 
 
Als we door doodse momenten heen  
zijn gegaan  
licht ons omgeeft 
klopt ons hart van vreugde. 
 
God van Leven, 
Jezus is door de dood heengegaan 
en uit de doden opgewekt. 
 

 
 
Hij heeft de wanhoop gekeerd 
Hij is verrezen, opgestaan in ons hart 
 
God van Leven 
open vandaag onze ogen 
de ogen van ons hart  
omdat wij zien en geloven, 
en ons hart geven aan en om mensen 
zoals Jezus het ons heeft voorgedaan. 
Met Pasen krijgt het kruis van Goede Vrijdag 
Gods hart, dat klopt van liefde en tederheid. 
Moge het zo zijn. 
 
Zalig Pasen 
 
 
 

mailto:irmavanloon@gmail.com


VERAF EN DICHTBIJ  (dienen) 
 
 
 
GEEN KERKELIJKE VIERINGEN, STEUN TOCH DE VASTENACTIE 
 
Vastenactie 2020: Werken aan je toekomst 
 
Een beter leven dankzij goed onderwijs 
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.  
 
Interview met Patrick Siliyele 
Hij was nog maar een peuter toen zijn moeder hem naar het dagcentrum in Mbala, Zambia 
bracht. Patrick Siluyele (23) kreeg er onderdak, verzorging en een opleiding.  
Hij vertelt wat dit voor hem betekent. 
 
Hoe kwam je in het dagcentrum terecht? 
“Mijn vader was hoofd van een school toen hij ziek werd en overleed. Onze familie wilde niet 
helpen en mijn moeder kon uiteindelijk niet voor ons gezin zorgen. We leden honger. Ze 
haalde mijn broers en zusjes van school, om geld te gaan verdienen voor eten. Ik was nog te 
klein. Ze bracht mij naar de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria, die me 
opnamen in hun opvangcentrum voor kansarme kinderen. Toen ik ouder werd zorgden ze 
dat ik naar school kon. Dankzij hen heb ik het vak van kleermaker geleerd en weet ik hoe ik 
groente moet verbouwen. Daar zal ik ze eeuwig dankbaar voor blijven.” 
Je geeft tegenwoordig naailes. Waarom doe je dat?  
“Iemand heeft mij zijn kennis en vaardigheden bijgebracht, die wil ik op mijn 
beurt doorgeven aan anderen, ook aan mensen met een 
handicap trouwens. Die hebben het moeilijk in onze gemeenschap. Met de 
vaardigheden die ze leren kunnen ook zij straks voor zichzelf zorgen.  
Mensen zien jou als een voorbeeld, hoe vind je dat?  
“Het voelt goed dat anderen van mij leren, maar daar wil ik niet over 
opscheppen. Ik probeer gehoorzaam te zijn en goed te luisteren. Ik vind het 
belangrijk om belangstelling en volledige inzet te tonen bij alles wat ik leer 
en doe. En ook dat je bereid bent kennis te delen met anderen.” 
Wat zou jij je eigen kinderen later willen meegeven? 
“Dat ze goed met anderen moeten samenleven, gehoorzaam zijn en 
anderen respecteren. Luisteren en leren. Je weet tenslotte nooit van wie je 
morgen hulp nodig hebt.” 
 

U kunt uw bijdrage geven via de spaarpotjes en/of vastenactie-enveloppen of 
overmaken op NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag  

 
Werkgroep MOV-HALE 



WITTE DONDERDAG SAMEN MET DE WERKGROEP CARITAS 
 

 
Net als voorgaande jaren wil de werkgroep Caritas een 
inzameling houden voor de voedselbank en wel op Witte 
Donderdag 9 april. Omdat de viering i.v.m. de Corona-virus niet 
doorgaat zal er de dagen rond Witte Donderdag een mand klaar 
staan in de Mariakapel om goederen voor de voedselbank in te 
plaatsen. Wat houdt deze actie in? 

 
Met Witte Donderdag denken wij aan het laatste avondmaal, waarin Jezus brood en 
wijn heeft gedeeld met zijn leerlingen. In navolging daarvan willen wij u vragen iets 
van uw welvaart te delen met  uw medemensen die het niet zo breed hebben. Iets 
van u zelf weg te geven, bijv. een pak koffie, thee, rijst, pannenkoekmix, drinken, 
koek. Graag producten die lang houdbaar zijn. Doe mee met dit mooie initiatief! 
 
Alles wat wij van u mogen ontvangen, gaat naar de voedselbank, waar ook mensen 
uit Limmen gebruik van maken. Vaak hebben mensen het vooroordeel dat het de 
eigen schuld is van mensen dat zij naar de voedselbank moeten of dat het mensen 
zijn aan de onderkant van de samenleving. Maar dat beeld klopt niet. Oorzaken zijn 
bijv. plotseling ontslag, een scheiding. Of mensen die in afwachting zijn van een 
uitkering, of getroffen zijn door de gevolgen van de coronavirus maar in de tussentijd 
met hun gezin wel moeten eten.  
 
U zult begrijpen, de voedselbank voorziet het gehele jaar in een 
behoefte en u kunt dus ook het hele jaar door producten bij ons 
afgeven. U kunt altijd uw gave neerzetten in de Mariakapel of afgeven 
in de pastorie.  
 
Alvast bedankt voor uw gaven! 
 
Het bestuur van de werkgroep Caritas Limmen  
 

 
OPROEP VOOR GEBRUIKTE FIETSEN 
 
Er is nog steeds vraag naar fietsen voor kinderen en volwassen 
vluchtelingen. Misschien heeft u er nog één staan. De fiets wordt graag bij 
u opgehaald na een telefoontje.  
Hiervoor kunt u contact opnemen met Mariet Mooiweer. 
Telefoonnummer 072-5334483. 

 
 

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 

mailto:aframooij@gmail.com


 
 
 
 
 
BEHOEFTE AAN EEN LUISTEREND OOR STIJGT 
 
Het aantal mensen dat een luisterend oor zoekt bij de Luisterlijn stijgt. Veel mensen 
voelen zich alleen of zijn eenzaam en kunnen niet met hun verhaal terecht in de 
eigen omgeving.  
 
Corona 
Nog steeds is aandacht onmisbaar in de samenleving. Veel mensen voelen zich 
alleen of zijn eenzaam. Zeker nu in deze onzekere tijd met het coronavirus. Door de 
maatregelen tegen verspreiding van het virus zitten mensen en vooral ouderen nu 
geïsoleerd thuis. Kerkdiensten gaan niet door, visite kan niet komen, activiteiten in 
buurt- en verzorgingshuizen worden massaal afgelast. Daarom zijn omroep Max en 
de Luisterlijn een campagne gestart om speciaal aandacht te vragen voor ouderen 
die nu geïsoleerd raken. Met deze campagne laten we hen zien dat we er voor ze 
zijn. We bieden een luisterend oor voor een ieder die zijn zorgen of angsten met ons 
wil delen, of gewoon voor een praatje. Onze vrijwilligers zijn er voor het contact van 
mens tot mens. 
 
Echt iets betekenen 
Gerben is een van de vrijwilligers: “Ik heb voor dit vrijwilligerswerk gekozen omdat ik 
in  een vertrouwelijk gesprek iemand kan helpen. Door echte aandacht te geven en 
de juiste vragen te stellen, kan ik mensen op hun gemak stellen. Dan komen ze de 
dag net even wat beter door. Daarnaast is het fijn iets voor een ander te kunnen 
betekenen. Door alleen al te luisteren, kun je het verschil maken!” De Luisterlijn is 
altijd op zoek naar meer vrijwilligers. Geïnteresseerden in het vrijwilligerswerk 
kunnen zich aanmelden via https://www.deluisterlijn.nl/ik-wil-helpen/als-
vrijwilliger.html . 
 
Behoefte aan een luisterend oor? 
Iedereen die ergens mee zit en daarover wil praten kan terecht bij de Luisterlijn.  
De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Je kunt 24 uur per dag, 7 dagen in de week 
bellen naar 0900-0767 (lokaal tarief). Ook kun je chatten of mailen via 
https://www.deluisterlijn.nl/ik-zoek-hulp-home.html  
 
 
 

AKTIE SCHOENENDOOS  
Wij ontvingen een bedankbrief van ‘Edukans schoenmaatjes’   
 
‘Mede dankzij uw inzet hebben wij dit jaar vele kinderen in onder 
andere Uganda, Afghanistan en Armenië blij kunnen maken met 
schoolspullen en speelgoed. Meer dan 100.000 schoenendozen 
gingen op weg naar schoenmaatjes, die de cadeaus heel goed 
kunnen gebruiken. Geweldig! Daar willen wij u natuurlijk graag voor 
bedanken.’ 

 
 
 

https://www.deluisterlijn.nl/ik-wil-helpen/als-vrijwilliger.html
https://www.deluisterlijn.nl/ik-wil-helpen/als-vrijwilliger.html
https://www.deluisterlijn.nl/ik-zoek-hulp-home.html


GELOOFSVERDIEPING (leren) 

 
 
 
NIEUWS OVER DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN VORMSEL  
 
De eerste communie en het vormsel worden i.vm. het coronavirus 
verschoven naar 2021 Beide feesten kunnen dan in onze eigen 
Corneliuskerk gehouden worden. 
 
De Communiewerkgroep en vormsel werkgroep 
 
 

LOURDES 2020 
 
Met de Lourdes-groep Heiloo mee naar Lourdes.  
De TGV-reis van 18 t/m 24 augustus kan worden geboekt. Zoals 
gebruikelijk vertrekken wij vanaf de Willibrorduskerk met de bus naar 
Tourcoing ( Noord-Frankrijk). Daar stappen wij over op de TGV, die ons in 
8 uur naar Lourdes brengt. Deze manier van reizen bevalt ons het beste; 
intussen hebben we tijd om met elkaar kennis te maken en toe te leven 
naar onze bedevaart. 
Ook pastor Bill van Schie is weer bereid om met ons mee te gaan. 
Zoals u inmiddels wel weet, Lourdes is voor iedereen, ziek of gezond, jong 
of oud, ook kunnen wij ervoor zorgen dat het voor iedereen betaalbaar is. 
Bent u slecht ter been, dan zijn er vrijwilligers die graag uw rolstoel willen 
duwen. Onze reis is medisch begeleid. 
We dragen nog de naam Lourdesgroep Heiloo, maar we zouden hem 
kunnen veranderen in Lourdesgroep "Bron van Levend Water", want een 
ieder uit deze parochie is van harte welkom, evenals de parochianen van 
de Corneliuskerk Limmen. 
Binnenkort zullen er folders verschijnen. Wilt u alvast meer informatie dan 
kunt u mij altijd bellen, ik kom graag bij u langs om u nader te informeren 
Neem gerust contact met mij op: 
 
Irma van Loon, telefoon 0725336056 of info@lourdesgroepheiloo.nl 
 
 

ROND DE WATERPUT  
 
Actuele informatie vindt u op de website www.ronddewaterput.nl  

http://www.ronddewaterput.nl/


 

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

 
 
 
ELK NADEEL HEEFT ZIJN VOORDEEL 
 
EVEN EEN PAS OP DE PLAATS 
De onwerkelijk situatie waar we ons deze dagen met de coronavirus 
in bevinden heeft ook een voordeel. We krijgen kansen om tijd te 
nemen voor andere dingen dan de gebruikelijke. Tijd voor 
herademing. Even weg uit een wereld vol gejaagdheid, prestatie en 
resultaat om er te zijn in dankbaarheid en vreugde. Jesaja sprak over 
de voordelen van de sabbat. En volgens de Talmoed is één van de 
dertien voordelen die bij de sabbat horen de persoonlijke stilte. 
Daarin kan een mens nadenken en zijn hart verkwikken. ‘Even een 
pas op de plaats’. Het is een tijd om lichamelijk en geestelijk uit te 
rusten, je te bezinnen op je eigen leven en toekomst. Het is een tijd 
om nieuwe energie op te doen. Zelf merk ik dat het me makkelijker 
lukt de Stilte te vinden in het Gebed. Meer tijd ook voor het gezin. En 
als pastor merk ik dat het me lukt niet uit te gaan van ‘mijn parochie’, 
maar uit te gaan van ‘de parochie als gemeenschap van gelovige 
mensen’ waar je als pastor ook maar een voorbijganger bent. 
 
CREATIE EN RECREATIE 
Het woord 'sjabat' betekent: ‘staken’, ‘een pas op de plaats’, 
‘ophouden met’... En dan wordt bedoeld: stoppen met de dagelijkse 
werkzaamheden, zorgen en verplichtingen, om zo de vrijgekomen tijd 
een aparte bestemming te geven. Precies ook zoals God de sabbat 
heiligde, apart zette, en anders maakte dan de andere dagen. Een 
dag met haar eigen kwaliteit. De sabbat verwijst naar de zevende 
dag uit het scheppingsverhaal in het eerste hoofdstuk van het boek 
Genesis. Dat is geen dag van verboden, maar een dag van rust, 
inspiratie en vriendschap. De sabbat is er na de eerste zes dagen in 
het scheppingsverhaal niet voor schepping (creatie) maar voor 
herschepping (recreatie). Dit om ons mensen te laten beseffen dat 
we niet leven om te werken, maar werken om te leven. De 
coronavirus-periode waar we ons nu in bevinden zou je een 
sabbatperiode mogen noemen om ons weer te laten beseffen wat 
‘leven’ is en waar het in het leven echt om gaat. Leren om afstand te 
nemen van het gewone werk van alledag. ‘Onthaasting’ en tijd 
nemen voor jezelf, elkaar en God. Leven vanuit het ritme van de 
sabbat. Daar is best heel wat voor te zeggen en over na te denken. 
Deze corona-maatregelen geven ons een kans. Pak die kans!!!  
 
pastor Johan Olling   
 



 

 
 
 
ELKE GEBOORTE IS EEN GROOT WONDER OP ZICHZELF 
 
MET DANKBAARHEID GEVEN WIJ KENNIS VAN DE GEBOORTE….. 
Per jaar krijg ik heel wat geboortekaartjes in de bus. Zo mocht ik ook 
een prachtig geboortekaartje met daarop de naam van mijn eigen 
kleinzoon erop ontvangen: ‘Timo’. Elke kaartje heeft zijn eigen 
verhaal en boodschap. Het valt me op dat op veel geboortekaartjes 
ik vaak lees: ‘met dankbaarheid geven wij kennis van de geboorte, 
etc.’ Dat brengt mij er altijd toe bij een doopbezoek de vraag te 
stellen: "Wat bedoelen jullie daar nu mee? Wie zijn jullie dankbaar? 
De gynaecoloog of de verloskundige, of willen jullie iets méér 
zeggen?" ‘Met dankbaarheid geven wij kennis...’. Onbewust en vaak 
onbedoeld hebben de ouders iedereen meegedeeld dat ze dank 
verschuldigd zijn aan Hem die de 'oorsprong van alle leven' wordt 
genoemd. Bij nader inzien, niet eens zo'n gekke tekst! Niets kan 
zomaar vanzelf ontstaan, zomaar uit het niets. En bovendien, als het 
kind helemaal gaaf is, dan mag je wel op je blote knieën God 
bedanken. Gelovige mensen voelen zich niet de 'makers van het 
leven'. Kinderen maak je niet, kinderen krijg je, worden je letterlijk 
van Godswege in de schoot geworpen. Een gebeurtenis die boven 
ouders en wetenschappers uitgaat. Want geen mens is te herleiden 
tot een aantal cellen die je onder de microscoop kunt leggen. Elke 
geboorte is een groot wonder op zichzelf, de geboorte van een 
mensenkind dat eerst niet eens bestond.  
 
‘IN GODS NAAM!’, VIER HET LEVEN! 
Nieuw leven voortbrengen is een klinkklaar wonder. En dat nieuwe 
leven mag gevierd worden! In Gods Naam! Grootouders, vrienden, 
buren en bekenden: kijk eens wie er in de wieg ligt! Ergens kwam 
een kind vandaan, ver van buiten, zonder naam. Je voelt gewoon dat 
de geboorte van een mensenkind het op kan nemen tegen de 
dreigende krachten van het leven. Je moet tegenwoordig wel erg 
sterk in je schoenen staan als je in het leven God er bij wilt halen. 
Wat vroeger vanzelfsprekend was, wordt nu van alle kanten 
bevraagd. Als je besluit om je kind te laten dopen, als je in de kerk 
wilt trouwen, dan moet je je soms bijna verdedigen in je 
vriendenkring en op je werk. Misschien heeft het iets te maken met je 
eigen kwetsbaarheid durven toegeven. Zeggen dat je je als mens 
afhankelijk voelt van wat voor jou uit de lucht komt vallen. 'Uit de 
hemel vallen' zou ik eigenlijk willen zeggen.  
 
pastor Johan Olling   



PASEN: WIJ GAAN OP WEG NAAR EMMAÜS 
 
   Het wordt weer Pasen en op die eerste dag van de week horen wij die wonderlijke 
verhalen uit het evangelie over de vrouwen die naar het graf van Jezus gaan. De 
steen blijkt weggerold en het lichaam is er niet. En zij krijgen een verschijning van 
mannen in witte gewaden die zeggen: “Hij leeft”.  
   Die boodschap klinkt ook in onze dagen in vele kerken over de wereld. Maar veel 
mensen worden koud noch warm van dit bericht. Het zegt hun niets, heeft niets met 
hun leven te maken. Zij gelóven het allemaal wel. Zij zijn druk in de weer met hun 
eigen dagelijkse leven met alle beslommeringen. Wij hebben het allemaal druk en 
maken ons bezorgd over wat er allemaal aan rampspoed en oorlog gebeurt in de 
wereld. En dan nog (op het moment dat ik dit schrijf) alle vragen rond de ontwikkeling 
van het coronavirus in onse eigen land en wat dit ons allemaal zal brengen in de 
nabije toekomst. Wat doe je dan met een boodschap van verrijzenis, van geloof in en 
hoop op de toekomst, van nieuw leven? 
   Ikzelf moet daar ook vaak over nadenken: wat kan ik nu geloven, juist op Pasen? 
De twee Emmaüsgangers gelóófden het wel: zij gingen weg uit Jeruzalem. Zij 
hadden gehoopt op die Jezus van Nazareth, maar juist híj was ter dood gebracht. Zij 
hadden gehoopt dat er door zijn optreden een andere wereld zou ontstaan. Maar die 
hoop was met zijn dood de bodem ingeslagen 
   Wat opmerkelijk dan, dat er onderweg ineens een vreemdeling zich bij hen voegt. 
Een vreemdeling?! Een asielzoeker ?!, In ieder geval iemand die op het eerste 
gezicht niet weet waar het onze cultuur om gaat, wat onze vragen en onzekerheden 
zijn. Hij blijkt geïnteresseerd in wat zij als leerlingen van Jezus hebben meegemaakt. 
En die hebben nu eens de tijd om hun hart uit te storten over alles wat hen bezig 
houdt, waar ze bezorgd over zijn en wat hen teleurgesteld heeft. Die vreemdeling laat 
hen hun verhaal vertellen. Hij lijkt met hen mee te voelen. Als het stil wordt, neemt de 
vreemdeling het woord. Hij heeft veel nagedacht over het leven, over hoop en 
toekomst. Hij vertelt wat hij al doende geleerd heeft: dat een graankorrel in de aarde 
moet sterven, om vrucht te dragen en over je leven verliezen om het juist te vinden. 
   Zij nodigen die vreemdeling aan tafel, maar de gast wordt gastheer. Hij neemt het 
brood en breekt het voor hen. “Zo ben ik er nog steeds voor jullie, je hele leven.” Zij 
kijken op en zien niemand meer, alleen elkaar. Het is stil, maar dan staan ze op en 
gaan weer op weg, terug naar Jeruzalem. Zij zijn veranderd. Zij geloven nu wel: 
Jezus is met hen als de verrezen Heer. En Hij nodigt ons uit zijn weg te gaan.  
   Die uitnodiging hoor ook ik met Pasen, en ik geloof. Dank zij dit verhaal: het 
mooiste dat ik ken. 
 
    pastor H. Helsloot 



DE GOEDE WEEK  

 
PALMZONDAG 

 
Jezus wordt als een idool ontvangen in Jeruzalem. De hele stad staat 
op zijn kop om toch maar een glimp van Hem op te vangen. Iedereen 
wil en moet Hem zien. Dit zien we vandaag de dag nog meer: als een 
popster komt optreden in onze buurt. En ook vandaag nog merken we 
dat op het hoogtepunt een vedette plots kan vallen, met negatieve 
berichten in krant of op tv, één of andere roddel in de kranten.  

 
Hoe kon de massa die Jezus op Palmzondag zo enthousiast 
onthaalde; de week erop op Goede Vrijdag staan roepen: weg met 
Hem…? Wat zouden wij gedaan hebben? Hoe vlug schrijven wij 
iemand af? Even stilstaan….achteruit kijken  en vooruit kijken, naar 
verleden en toekomst, dat is Palmzondag.  

 
Palmzondag is een heel bijzondere zondag, de groene palmtakken 
vertellen over Jezus, en wat Hem allemaal overkomen is in Jeruzalem, 
tweeduizend jaar geleden. Op Palmzondag wordt in de kerk natuurlijk 
het verhaal gelezen van de intocht van Jezus in Jeruzalem voor alle 
kinderen is het dan een bijzonder feest want zij mogen op Palmzondag 
in optocht door de kerk lopen met hun Palmpasenstokken zodat ze 
nooit meer vergeten wat Palmzondag is.  

 
Verbind de cijfers op het plaatje en kleur deze daarna mooi in, op wat voor dier komt 
Jezus Jeruzalem inrijden? Als je de punten hebt verbonden dan kun je het goed zien!  



Het Laatste avondmaal WITTE DONDERDAG  

Zoek de verschillen 
 
Jezus en zijn vrienden willen het Joodse paasfeest vieren; dat doen ze 
ieder jaar.  Ze vieren dan dat hun familie heel, heel lang geleden is 
weggevlucht  uit het land Egypte. De vrienden van Jezus maken alles 
klaar voor het eten. Op de tafel staat allemaal eten dat past bij dit feest.  
Er staat ook wijn en midden op de tafel liggen de broden. Dan wordt het 
avond en ze gaan allemaal aan tafel. Terwijl ze aan het eten zijn 
gebeurt er iets bijzonders. 
 

Jezus zegt: ‘Ik moet jullie iets zeggen. Straks zal ik gevangengenomen 
worden. Het zal niet goed met mij aflopen.’ De vrienden van Jezus 
schrikken heel erg.  En dan neemt Jezus het brood in zijn handen, Hij 
dankt God voor het eten,  breekt het brood aan stukjes en deelt het uit. 
Dan neemt Hij de beker met wijn  en dankt God. Hij geeft de beker door 
aan zijn vrienden. En Hij zegt: ‘Eet van dit brood en drink uit de beker 
want dat is mijn Lichaam en Bloed. 
En als Ik er niet meer ben, moeten jullie dat ook samen doen.  Zo 
kunnen jullie steeds mij gedenken.’ 

 
Dit feest vieren wij in de kerk ook, het is het laatste avondmaal van 
Jezus samen met zijn leerlingen. Dit gedenken en vieren wij elke 
zaterdagavond of zondagmorgen in de Heilige Mis. Zo blijft Jezus onder 
ons aanwezig. Ook wij eten vaak samen als we iets te vieren hebben. 
Jezus wist waarom het moest; om ons mensen te laten zien dat de 
dood geen einde betekent maar een nieuw begin.  



GOEDE VRIJDAG 
  
Er zijn mensen die geen vrienden van Jezus zijn. Ze zorgen ervoor dat 
soldaten Hem gevangennemen. Judas een van de vrienden van Jezus 
verraadt Hem in ruil voor geld. Hij geeft Jezus een kus en zo kunnen 
de soldaten zien wie van de mannen Jezus is en nemen ze hem 
gevangen. Judas denkt dat het goed is wat hij doet maar later beseft 
hij dat het fout is geweest wat hij heeft gedaan.  
 
Jezus wordt naar de hogepriester en naar de Romeinse stadhouder 
gebracht.  Ze zeggen dat hij God beledigd heeft. En ze vinden dat Hij 
gekruisigd moet worden. De soldaten bespotten Hem en zetten een 
kroon van doornentakken op zijn hoofd. Dan moet Jezus zelf zijn kruis 
dragen. Ze gaan naar Golgotha, dat is een heuvel buiten de stad. 
 

Daar wordt Jezus aan het kruis gehangen. En om 3 uur in de middag 
gaat Hij dood. Aan het einde van de dag wordt Jezus door een vriend 
begraven. In de heuvels, tussen de rotsen. Als hij klaar is, rolt hij een 
grote zware steen  voor het graf. En dan gaat hij naar huis.   
  
Een jonge man aan het kruis, dat moet toch niet kunnen? Want wat 
heeft Hij verkeerd gedaan. Hij vertelde toch dat iedereen alle mensen 
even lief en aardig moest vinden als zijzelf.   

  
Maar Jezus’ zijn leven en dood had ook een ander doel namelijk dat Hij 
voor ons de weg naar God opent en God door zijn zoon laat zien dat de 
dood niet het einde is van een mens, maar dat het leven bij God voor 
de mens het einde is.   
  
Dat is goed. Bij God mogen wij thuis zijn als we doen zoals Jezus.  



 
PASEN 

  
 

Op de eerste dag van de week, voor ons is 
dat nu de zondag, heel vroeg in de morgen 
gaat Maria, de moeder van Jezus, samen 
met een vriendin van Jezus naar het graf. 
 
Ze hebben zalf en olie bij zich om het dode 
lichaam van Jezus mee in te wrijven. Want 
zo werd dat toen altijd gedaan bij dode 
mensen. 
 
Maar als ze bij het graf aankomen, is de 
grote steen weggerold. 

 
Het graf is open en Jezus is er niet! Wel is er 
een jongen met sneeuwwitte kleren.  
 
Hij zegt tegen de vrouwen: ‘Wees maar niet 
bang.  Jullie zoeken Jezus die vrijdag is 
doodgegaan.  
Maar Hij is niet dood. Hij leeft!’  
 

 
De vrouwen zijn helemaal verbaasd en in de war. De jongen zegt: ‘Ga 
naar huis en vertel alles tegen zijn vrienden.’  
  
Dat doen de vrouwen. Ze lopen zo hard ze kunnen naar de stad  en 
vertellen  het bijzondere nieuws aan hun vrienden. Iedereen is 
ontzettend verbaasd.   
Wat een bijzonder verhaal! - Dat kun je bijna niet geloven.   
Maar je wordt er wel heel blij van! Hij leeft! Hij is opgestaan!  

  
En dat is Pasen het nieuwe leven. Het is als met de bollen 
in de grond,  met de bomen die nieuwe bladeren krijgen. 
Het is als met zaadjes die we in de grond stoppen. Alles 
lijkt wel eerst in het donker te moeten groeien, zelfs de 
vogels in een ei. Pas als alles er op en aan zit zien ze het 
levenslicht. Zien we het licht.  
  
Jezus liet ons opnieuw Zijn licht zien, vandaar dat we met 
Pasen de Paaskaars branden, als teken dat Jezus voor 
ons licht wil zijn, dat we groeien om goede mensen te zijn. 
En alles wat we doen het daglicht kan zien. Jezus is voor 
ons het licht dat nooit ophoudt te schijnen. En als je als 
Christen gedoopt bent heb je deel aan dit nieuwe leven in 
Jezus.   

  



Zoek de 20 verschillen. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NIEUWS ROND DE KERK  
(kerkopbouw) 
 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE ONTWIKKELINGEN 
 
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen i.v.m. het 
coronavirus meldt u dan aan voor de nieuwsbrief pastor@corneliuskerk-
limmen.nl en houdt de website www.corneliuskerk-limmen.nl in de gaten . 
 

NIEUWE WEBSITE GAAT DE LUCHT IN 
 
Op palmzondag zal de nieuwe website geopend worden. U vind er 
materiaal over de Goede week, voor kinderen, jongeren en volwassenen. 
Bekijk het eens en geef uw reactie. bestuur@corneliuskerk-limmen.nl 

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

PAASKAARS VAN 2020 WORDT BESCHILDERD  
 
De nieuwe paaskaars zal ook dit jaar weer een door vrijwilligers zelf 
beschilderde paaskaars zijn. Met deze zelf beschilderde en kleurrijke kaars 
willen we ook het komend jaar dopelingen, eerste communicanten, 
vormelingen, getrouwde stellen, jubilarissen en nabestaanden van 
overledenen betrekken bij de betekenis van deze kaars en zo de vitaliteit van 
de gemeenschap zichtbaar maken.  
 

 
‘KLOKKEN VAN HOOP EN TROOST’ LUIDEN OOK IN APRIL 
 
Op drie woensdag in maart van 19.00 tot 19.15 uur hebben meer dan 600 
‘Klokken van hoop en troost’ over het hele land geluid. De actie wordt 
verlengd tot en met eind april. De Corneliuskerk doet ook weer mee.  
Klokken luiden al eeuwen als boodschappers voor de samenleving. In 
deze tijd van het coronavirus is het klokgelui een krachtig signaal naar de 
samenleving toe.  
* De klokken luiden als hoopvol teken dat we samen de Coronacrisis 
kunnen doorstaan en dat we hoopvol durven uitzien naar betere tijden 
voor ons allemaal.  
* De klokken luiden als troostvol geluid voor allen die rouwen om 
slachtoffers van het Coronavirus en voor allen die het lastig vinden om 
thuis deze weken door te komen.  
* En de klokken luiden als boodschap aan alle werkers in vitale beroepen: 
we waarderen hun inzet en zijn dankbaar voor wat zij voor ons land 
betekenen. In het bijzonder denken we hierbij aan de hulpverleners die 
dag aan dag klaar staan om medemensen te helpen. 

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


EXCURSIE WATERLAND 
 
Op zaterdag 18 april zou de excursie plaatsvinden naar Waterland, georganiseerd 
door Bert van Diermen en Geert Blees. Kavels voor deze excursie zijn gekocht op 
de veilingavond van 8 november jl. Het zal duidelijk zijn dat de excursie op deze 
datum niet doorgaat en verschoven wordt. Begrijpelijk, en uitstel - geen afstel.   
 
Met vriendelijke groet, 
Bert van Diermen en Geert Blees 
 

SAMENKERK 
 
In de Maria Kapel ligt altijd het laatste nummer van het bisdom-blad ‘Samen 
Kerk’ met mooie verslag, foto’s en wetenswaardigheden als het gaat om de 
wereldkerk en ons bisdom. Neem dus een gratis exemplaar mee. 

 
 

IERLAND 
 
Als ik dit schrijf kom ik net uit de lezingendienst. Dat is de eerste van vijf gebedstijden 
die er gebeden worden in het franciscanenklooster in Ierland waar ik deze dagen te 
gast mag zijn. De lezingendienst begint om zeven uur, iedere dag, daaropvolgend 
bidden we het ochtendgebed en ontbijten, daarna vieren we de Eucharistie en is er 
tijd voor werk voor de broeders. Dat is voor ons gasten tijd voor meditatie en gebed. 
Na het middageten wat om één uur is, is er tijd voor recreatie, om dan wel om vijf uur 
weer voor het avondgebed en de maaltijd thuis te zijn. Om negen uur sluiten de 
broeders de dag af met de completen( avondgebed). Daarna is er stilte in huis.  
 
Zo heb ik de afgelopen dagen meegeleefd in dit prachtige klooster hier in Ierland. Het 
geeft veel tijd om na te denken over het afgelopen jaar. Waarin de komst in de 
parochie en de verkoop van het bedrijf veel met mij persoonlijk gedaan heeft. Nu is 
het vastentijd en dat is een tijd van omkeer, van het even anders leven, bewuster en 
vaak wat soberder, om de komst van de Heer Jezus met Pasen voor te bereiden. 
Voor mij was het afgelopen jaar ook jaar van omkeer zou je kunnen zeggen. Mijn 
werk in de parochie is zo anders als het werk op de fabriek, dat het mij veel energie 
kostte om daar een weg in te vinden. Gelukkig, kan ik zeggen, gaf het ook veel 
energie om steeds weer nieuwe mensen te ontmoeten wat zo mooi is aan het werk 
als pastor. Mensen allemaal met hun eigen verhaal, hun eigen zoeken naar en 
verwachten van Jezus in hun leven.  
 
Dat is de vastentijd bij uitstek. Je leven zo inrichten dat je voorbereid bent de 
verrezen Heer te ontvangen in je leven. Dat is ook wat de franciscaanse broeders 
hier in Ierland doen, hun leven helemaal afstemmen op de wederkomst van de Heer. 
Het is een oude traditie om de gebedstijden bij de franciscanen af te sluiten met een 
oud gebed dat van Franciscus van Assisi zelf afkomstig is en ons iedere dag weer 
het wonder van Pasen herinnert. “Wij aanbidden U allerheiligste heer Jezus Christus, 
hier en in alle kerken die er over de hele wereld zijn, en wij loven U omdat gij met uw 
heilig kruis de wereld verlost heeft, amen.”  
Dat is waarlijk Pasen, Jezus die de wereld door zijn kruis verlost heeft. Het hart van 
ons katholieke geloof. Dat maakt het dan ook zo boeiend om hier een tijdje in mee te 
mogen leven. Ik wens u allen een gezegende Paastijd.  
 
Pax et bonum (vrede en alle goeds) –  
Diaken Paul Bindels 



 
 
IS CHRISTUS DE ACHTERNAAM VAN JEZUS ?  
 
Regelmatig hoor ik: ‘Dat boek moet je zeker lezen!’ Geweldig! ‘Ik heb 
het in één ruk uitgelezen’, schrijven bekende TV-persoonlijkheden op 
de kaft. Hoe vaak hoor je niet dat mensen je dringend een boek 
aanraden om te lezen. Onlangs maakte een jonge monnik uit de 
Abdij van Egmond mij opmerkzaam op een boek van Richard Rohr, 
getiteld: ‘Het Christus Mysterie’.  
 
Het zoveelste vervolg op ‘de Da Vinci-code’ van Dan Brown ? Nee toch! De 
Amerikaanse franciscaan Rohr schreef een boek waarin hij vertelt hoe God -in de 
persoon van Christus- de gehele kosmos, onze wereld, ja ieder mens doordringt. Hij 
beschrijft hoe Christus vóór het begin van alle tijden al aanwezig was in de 
Schepping. En hoe de historische Jezus van Nazareth op bijzondere wijze ‘Christus-
drager’ werd tijdens zijn leven hier op aarde. Zware kost dus? Nou, valt mee! Nogal 
verrassend ? Jazeker, als je bedenkt hoe deze eigentijdse volgeling van Franciscus 
van Assisi in alles en iedereen ‘een vonk van God’ herkent. Richard Rohr rekent 
voorgoed af met een wereld die onderscheid maakt tussen het Heilige (van God) en 
het profane ( van ons gewone mensen). Hij schrijft: ‘God heeft zijn Schepping lief 
door zélf Schepping te worden!  ‘Ik kan Christus zien in mijn hond, in de lucht om mij 
heen en in alle schepselen’. Natuurlijk herken ik hier de woorden van de ‘poverello’ 
uit Assisi, die in de 13de eeuw Gods’ schepping vol respect en zo liefdevol bezong in 
zijn Zonnelied. Mooi! Ik voel me direct aangesproken. Rohr vertelt rustig en plezierig 
een ongetwijfeld oud verhaal . Maar toch is het alsof ik – al lezend- steeds weer iets 
nieuws en verrassends hoor. Ik merk hoe deze ‘minderbroeder’ ondertussen een 
hoop heilige huisjes omver kegelt. Hij doorbreekt met het grootste gemak oude -vast 
vastgeroeste gods- en wereldbeelden. Het aloude geloofsmysterie ( Is Jezus nu 
werkelijk God en/of mens ? ) wordt fijntjes gefileerd en van veel geheimzinnigheid 
ontdaan. Als Jezus in de Bijbel ‘het Licht van de wereld’ wordt genoemd, zegt Rohr; 
“Is dat precies wat Licht doet; het zorgt ervoor dat we beter gaan zien, waar het in 
ons bestaan eigenlijk om draait.” En het draait uiteindelijk om de vraag hoe wij met 
die Schepping – met God zélf - omgaan. Het is God’s liefde die voortdurend bijdraagt 
aan de evolutie van onze geschiedenis. Een doelgerichte ontwikkeling, waarbij niets 
en niemand wordt uitgesloten.  
 
Deze monnik laat mij zien dat God zijn hele schepping vanaf de eerste nano-seconde 
( In het begin…..!) doordringt en overal om ons en in ons aanwezig is. Hoor ik hier 
Spinoza ? Deus sive Natura ? In deze dagen van groeiende bezorgdheid voor ons 
milieu én voor Gods’ schepping is het boek van Richard Rohr verrassend en zeer 
lezenswaardig. Soms bijna naief, maar ook vol humor en zelfkennis. Een boek van 
en voor mensen die hart hebben voor een liefdevolle zoektocht naar een hoopvolle 
toekomst! Kortom, een boek dat je zeker moet lezen!  
 

Bill van Schie.  



 

 

 
Catharina Geertruida Groot-Hes 

-Tiny- 
 

Overleden op 11 januari 2020 
op de leeftijd van 85 jaar 

 
 
Ma is geboren op 22 juni 1934 in de gemeente Koedijk. Daar woonde ze samen met haar 
ouders, 4 broers en 3 zussen. Haar vader had een aannemersbedrijf.  
Als kind ging ze elke ochtend voordat ze naar de meisjesschool ging naar de kerk. Na de 
lagere school was doorstuderen er niet bij. Zo was dat vroeger. Meisjes gingen na de lagere 
school werken. Ze heeft bij een bakker gewerkt en ging ook werken bij diverse gezinnen in 
de huishouding. Ook thuis was ze nodig. Stil zitten was er niet bij. Ze heeft veel geitenwollen 
sokken gebreid, die nodig waren voor haar broers.  
 
Op een dansfeest kwam ze mijn vader tegen, Vok Groot. Ze kregen verkering en zijn 
getrouwd op 23 januari 1958 en gingen wonen in Noord-Scharwoude. Mijn vader werkte daar 
op het postkantoor en mijn moeder stopte met werken. Als je getrouwd was, dan moest je 
voor het gezin zorgen. Ze hadden een mooie tijd in Noord-Scharwoude. Ze kregen daar 5 
kinderen, Koos, Frans, Harry, Marian en Edith. 
 
In 1974 werd mijn vader overgeplaatst voor zijn werk naar het postkantoor in Limmen. Om 
die reden zijn we met het hele gezin verhuisd naar Limmen en gingen wonen op de 
Meidoornlaan. Ze was rond de 45 toen ze ging starten met autorijlessen. Wat was ze trots 
dat ze het gehaald had. Ze heeft heel wat autokilometertjes gemaakt, met vaders naast haar 
als navigator. Mijn moeder was echt een gezinsmens. Was altijd vaste supporter bij de 
volleybalwedstrijden van haar kinderen. Ze heeft ook vaak voor ons gereden als we een 
uitwedstrijd hadden. Als ik naar school ging, werd ik altijd uitgezwaaid bij het voorraam en bij 
thuiskomst stond er een lekker bakje thee met een koekje voor me klaar.  
Mozaïekendagen waren altijd een feest thuis. De hele kamer werd omgebouwd tot 
werkschuur. Vele mooie jaren op vakantie geweest met het gezin naar Witterzomer in Assen.  
 
Toen de kinderen wat ouder werden is ze weer gestart met een baantje. Eerst als 
schoonmaakster op het postkantoor in Limmen en daarna werkte ze als voorbereider en 
inpakker voor het vervoer van de post. Ze is gaan volleyballen bij Oranje Wit en ging 
zwemlessen volgen in Akersloot, waar ze haar zwemdiploma A en B heeft gehaald. Dit was 
een grote overwinning voor haar, want ze was altijd erg bang voor water. En toen mijn vader 
met de VUT ging, zijn ze samen voor het eerst een verre reis gaan maken naar Indonesië. 
Ook hebben ze toen vaak op de kleinkinderen gepast en hiervan genoten. 
 
Een grote wens van mijn moeder was altijd om nog een keer op de Rijksweg te wonen. 
Lekker veel drukte voor de deur. Haar wens kwam uit in 2006. Ze hadden toen een mooi 
appartement gekocht met een mooi uitzicht en een groot balkon. Wat hebben ze daar samen 
nog een mooie tijd gehad. Helaas ging voor beiden hun gezondheid achteruit. Mijn moeder 
kreeg Alzheimer. Samen konden ze het nog wel redden. Mijn vader had het koppie en mijn 
moeder had de benen.  
 
Ze zijn samen in maart 2017 verhuisd naar Zorgcentrum de Cameren in Limmen. Daar 
overleed mijn vader in juni 2017 en mijn moeder werd overgeplaatst naar afdeling De Tulp. 
De laatste jaren waren emotioneel en fysiek zwaar voor haar. Na een mooi afscheid is ze op 
11 januari 2020 overleden. Zoals ze vaak zei: “het is goed zo, ik heb een mooi leven gehad”.  
Edith Molenaar-Groot (dochter) 



FAMILIEBERICHTEN 
 

JUBILEUM 
 
Op 29 april vieren Matthé Admiraal en Hennie Kaandorp hun 50 jarig 
huwelijksjubileum. De kerkelijke viering wordt doorgeschoven . 
 

 
MISINTENTIES 
 
De aangevraagde intenties waarvoor ons gebed wordt gevraagd worden in 
overleg doorgeschoven naar nieuwe data als er weer vieringen gehouden 
kunnen worden.  

 
GEBED BISDOM HAARLEM-AMSTERDAM 

 
Hemelse Vader, 
nu het Coronavirus zich verspreidt 
worden we ons nog meer bewust van de 
breekbaarheid van ons menselijk bestaan; 
zoveel van wat wij vaak vanzelfsprekend 
vinden, is dat eigenlijk helemaal niet; 
we zijn geen baas over ons leven 
of over de schepping die U ons hebt 
geschonken. 
 
Geef, Heer, dat deze onzekere situatie  
ons mag helpen 
om te groeien in vertrouwen op U 
en om ons meer bewust te worden 
dat we niet op menselijke zekerheden 
kunnen bouwen. 
Geef dat de onzekerheid van deze dagen 
in ons zal bewerken  
dat we meer stil staan bij het lot 
van zoveel mensen in deze wereld 
voor wie de toekomst altijd al onzeker was 
en die leven in gebrek en nood: 
de vluchtelingen,  
mensen in oorlogsgebieden, 
allen die in honger, armoede en nood 
verkeren. 
 
Moge deze epidemie 
ons daardoor geven  
minder ik-gericht te zijn, 
minder individualistisch 
en ons hart meer openen 
voor al die andere mensen in de wereld 
die zoveel slechter af zijn. 
Moge de verbondenheid  
van mensen met elkaar 
worden versterkt. 
 

 
 

Zegen en bescherm, goede God, 
al degenen die zich inzetten  
voor de slachtoffers van het Coronavirus: 
de mensen die in de gezondheidszorg 
werkzaam zijn 
en allen die in de pastorale zorg  
voor zieken en ouderen zorg dragen. 
Sta met Uw zegen bij  
wie de veiligheid moeten garanderen 
of door bestuurlijke maategelen  
de risico's beperken: 
verlicht hun geest, 
verwarm hun hart, 
zegen hun inzet! 
En bevrijd ons van deze epidemie! 
 
Zegen en bescherm ook alle zieken 
en degenen die in afzondering moeten 
verblijven zolang nog niet voldoende zeker 
is of zij het virus bij zich dragen. 
Geef dat de patiënten 
goed en voorspoedig mogen herstellen 
en er geen nadelige gevolgen van 
overhouden. 
Sta vooral de zwaksten en de ouderen bij. 
 
Heilige Maria, 
Onze Lieve Vrouw ter Nood, 
Vrouwe van alle volkeren 
en Moeder van alle mensen, 
zegen ons allen, 
bescherm slachtoffers, zorgenden, 
beveiligers en politiek verantwoordelijken: 
bid voor hen allen 
bij uw Goddelijke Zoon! 
Mgr. Dr. Jan W. M. Hendriks •  

http://www.imoose.nl/


Bereikbaarheid Pastor Johan Olling 
 

Pastorie Dusseldorperweg 74 1906 AL Limmen 

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

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

___________________________________________________________________ 

E-mail-adressen H. Corneliusparochie te Limmen 
 

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

___________________________________________________________________ 

Het Parochiecentrum 
is gevestigd in de pastorie 

 

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

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

mailto:administratie@corneliuskerk-limmen.nl
mailto:bestuur@corneliuskerk-limmen.nl
mailto:caritas@corneliuskerk-limmen.nl
mailto:kerkhofzaken@corneliuskerk-limmen.nl
mailto:limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl
mailto:misintenties@corneliuskerk-limmen.nl
mailto:pastor@corneliuskerk-limmen.nl
mailto:penningmeester@corneliuskerk-limmen.nl
mailto:vastgoed@corneliuskerk-limmen.nl


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 Heiloo 0725324143 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

Rob Schijf t Kieftenland 11 0611262576 diaconie

vacature katechese

Joke Kuijs Westerweg 130 0725052371 gemeenschapsopbouw

vertegenwoordigers  van werkgroepen en verenigingen

Matthé Mooij Theebos 20 0725053054 avondwake

Kees Kroone Dampegheestlaan 23 0725051701 begrafenisvereniging

Tiny Baltus-Veldt Hogeweg 49 0725051483 dameskoor

Marieke van Zilt 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

 



 
 

Jullie vragen hoe  
is de opstanding der doden? 
ik weet het niet 
 
Jullie vragen wanneer 
is de opstanding der doden? 
ik weet het niet 
 
Jullie vragen komt er 
een opstanding der doden? 
ik weet het niet 
 
Jullie vragen komt er 
geen opstanding der doden? 
ik weet het niet 
 
Ik weet alleen waarnaar jullie niet vragen: 
de opstanding van hen die leven 
 
Ik weet alleen waartoe God ons oproept: 
tot opstanding vandaag en nu 
 
    Kurt Marti 

 
 

 
 

 

 
Goede Week en Zalig Pasen! 
Pastores Herman Helsloot, Henk Hudepohl,  
Nico Mantje, Johan Olling, 
mede namens alle andere voorgangers 

 
 
 


