
 
VAN DE REDACTIE 

 
Het laatste nr van ons parochieblad van dit seizoen ligt voor u. Nog geen liturgisch rooster, 
wel verwijzingen naar digitale vieringen. Verder veel om te lezen waaronder pastorale 
woorden van de pastores en het jaarverslag 2019 van de parochieraad. Tussen alle te lezen 
tekst een aantal puzzels om te maken, zowel voor kinderen als voor uzelf.  
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen gaan al van start, data jubilea kunt u nog 
doorgeven. Een nieuw seizoen, grotendeels in onze eigen Corneliuskerk. Iets om naar uit te 
kijken in deze tijd.  
De redactie wenst u goede pinksterdagen en een gezonde zomer toe.  
 

 
 
 
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 AV 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 25 augustus 2020 
 
Zij verschijnt omstreeks  
13 september 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 GEEST ZET ONS IN VUUR EN VLAM 
‘De geest zet mensen in beweging; de geest zet ons in vuur en vlam’. Dat is 
Pinksteren. Het feest van de beweging en van enthousiasme. Het gebeurde 
toen de leerlingen gingen beseffen dat het verhaal van Jezus’ leven niet 
ophield met Zijn dood. Zij ervoeren een kracht in zich, die zij 
waarschijnlijk niet voor mogelijk hadden gehouden. Ze ervoeren dat ze 
durfden te doen en te zeggen, waar hun hart zo vol van was: de woorden en 
daden van Jezus verder doen, opkomen voor de zwakken en delen met wie 
niets heeft. En dat begreep iedereen. De geest zette hen in beweging; de 
geest zette hen in vuur en vlam.  
 

IK ZIE DIE BEGEESTERING NU OOK BIJ HET CORONAVIRUS 
Ik zie het ook nu gebeuren bij het coronavirus waar buren boodschappen 
doen voor elkaar, elkaar bellen en te hulp schieten. Je ziet het bij allen die 
vol overgave extra uren maken en zich inzetten voor ouderen en 
kwetsbaren in zieken- en verzorgingshuizen. Je ziet het vaak bij mensen, 
die in een moeilijke situatie komen of al veel hebben meegemaakt. Ouders 
van een gehandicapt kind worden heel sterke mensen in het opkomen voor 
hun kind. Zij moeten vaak opboksen tegen vooroordelen. Zij zien hoe hun 
kind achteropraakt bij andere leeftijdgenoten en toch raakt juist dit kind je 
diepste moeder- of vadergevoel. Voor zijn rechten vecht je, tegen alle 
bureaucratie en onbegrip in. Zou het niet ook de geest zijn, die hen in 
beweging zet. Of die leerkracht van de basisschool, die een school bezoekt 
in Afrika, in Gambia en geraakt wordt door de omstandigheden waarin 
deze kinderen leren. - Een grote wens van de directeur daar was een 
sportveld voor de jeugd. Op haar 50ste verjaardag vraagt deze juf geen 
cadeautjes voor zichzelf, maar geld voor de school in Afrika. En op de 
verjaardag zelf gaat zij en nog enkele vrienden naar Gambia toe en gaat het 
project van start. Is dat niet ook de geest, die hen in vuur en vlam zet, die 
hen in beweging bracht?  

 
DE VOLHEID VAN DE GEEST VAN PINKSTEREN 
Volgens mij is dat ook de taal die iedereen verstaat: de kracht van ouders 
van gehandicapte kinderen begrijpen we zonder woorden, we voelen hun 
bewogenheid. De moed van ouders van verkeersslachtoffers of van ouders, 
die op een andere manier hun kind moesten verliezen: waar halen zij de 
kracht vandaan om verder te kunnen met hun leven? Je verdriet omzetten 
in een taal die geen woorden heeft, maar uit daden spreekt. Dat is voor 
iedereen ‘verstaanbaar’. De begeestering van mensen voor anderen ver 
weg, -het je laten raken door de ellende van anderen, die niet direct op je 
pad komen. Het is een daad van universele liefde, dunkt mij. En liefde is 
een ervaring die geen woorden nodig heeft ….   Pinksteren. Het valt op de 
50e dag na Pasen. Daarin speelt een hele symboliek mee: 7 x 7 dagen is 
negenenveertig. 7 is het getal van de volheid. De week is vol als er 7 dagen 
om zijn. 7 weken is nog voller. En als er dan nog 1 dag bij komt, stroomt 
het over van volheid. Die volheid is de geest van Pinksteren. Mag die 
volheid ons ten deel vallen. Een zalig Pinksteren. 
 
Pastor Johan Olling 



NIEUWS DE PAROCHIERAAD 
*************************************** 

 

Alweer de laatste Limmertoren van dit seizoen. Een seizoen dat nog lang in onze 
gedachte zal blijven door de bizarre tijd waarin Corona de hoofdrol speelt. 
‘Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf’ gaf premier Rutte aan. Het geeft aan 
hoe behoedzaam het kabinet de maatregelen wil verruimen. Dit geldt ook voor de 
kerken. Hou daarom onze website www.corneliuskerk-limmen.nl in de gaten om te 
weten wanneer en hoe wij mogelijk vóór september in “Heeren van Limmen” 
weekendvieringen kunnen houden. Ook dan zullen we ongetwijfeld te maken krijgen 
met protocollen waaraan we ons moeten houden. De verwachting is dat we in elk 
geval tot ver in seizoen 2020-2021 met beperkende maatregelen te maken hebben.  

Herbouw 
De herbouw van de kerk gaat gestaag door. De buitenkant van de kerk is zo goed als 
af. In de kerk wordt nu met man en macht gewerkt aan het leggen van de 
vloertegels, waarvan het middenpad er inmiddels weer strak en fris bij ligt. Naast de 
vloerverwarming krijgt de kerk ook luchtverwarming. De lucht wordt aangevoerd 
middels roosters, die van onder het liturgisch centrum de kerk in wordt geblazen. Het 
liturgisch centrum begint vorm te krijgen, het tabernakel krijgt een flinke opknapbeurt 
en de vier kruiswegstaties en het Cornelius altaar worden hersteld en 
schoongemaakt. We zijn nog in afwachting van het fiat voor de laatste fase, waarin 
onder andere de ontmoetingsruimte gerealiseerd zal worden. 

We rekenen erop dat we vanaf medio september de kerk weer in gebruik kunnen 
nemen. De officiële her inwijding van de kerk zal op een later tijdstip plaatsvinden 
daar wij als parochieraad van mening zijn dat dit een feest moet zijn zonder 
beperkingen van de coronamaatregelen, een feest dat we met iedereen willen vieren. 

Online uitzendingen 
In samenwerking met C-TV Castricum is besloten om de uitzendingen, die gemaakt 
zijn tijdens de Goede Week te continueren. Samen met het vocaal kwartet onder 
leiding van Peter Rijs zal Johan Olling elke twee weken een viering verzorgen vanuit 
de Corneliuskerk. Zo zal een viering op Hemelvaart, met Pinksteren en een 
dankviering op 14 juni op de dag zelf op C-TV Castricum te zien zijn. In Limmen kun 
je dit kanaal vinden op Ziggo-kanaal 46, via KPN kanaal 1159 en via C-TV online. 

Kerkbalans 
Waar ik u in de laatste Limmertoren een tussenstand gaf van de actie Kerkbalans is 
dit bedrag inmiddels opgelopen tot ruim €37.000. Geweldig. U kunt nog steeds uw 
bijdrage doen. Zie hiervoor een de mogelijkheid op onze website.  
Nu we de collecte mislopen en ons toch wil blijven steunen kunt u op het 
rekeningnummer van de kerkbalans onder vermelding van collecte toch een bijdrage 
doen. Bij voorbaat heel hartelijk dank. 

Tot slot wens ik u een heel goede zomer toe, een zomer voor velen dicht bij huis. 
Toch wens ik u veel rust en ruimte voor bezinning en bovenal een goede 
gezondheid! 
 

Een hartelijke groet namens Johan Olling en de parochieraad, 
Gerardine Vahl-Res 

http://www.corneliuskerk-limmen.nl/


LITURGIE VOOR DE  
KOMENDE MAANDEN (vieren) 

 
LITURGISCH ROOSTER 
 
I.v.m. het coronavirus en de richtlijnen van het RIVM en bisdommen mogen er geen 
vieringen, samenkomsten en nieuw activiteiten gehouden worden.  
Hoe lang dit gaat duren is – op dit moment dat ons parochieblad ‘Rond de Limmer 
toren’ uitkomt - niet duidelijk. 
Omdat er pas begin september een nieuw parochieblad uitkomt, is ons advies: 
 

* Kijk regelmatig naar de website: www.corneliuskerk-limmen.nl 
 
* Geef je op om de wekelijkse digitale Nieuwsbrief van de Corneliusparochie 
   van pastor Johan Olling te ontvangen. 
 
* Bezoek regelmatig de Mariakapel waar belangrijke informatie vermeld 
  zal worden. 
 
* En als je geen internet hebt, laat dan een briefje met je adres en  
  telefoonnummer achter op de pastorie (Dusseldorperweg 74 1906 AL  
  Limmen), dan sturen we je informatie en een mogelijk rooster als er weer 
  weekendvieringen gehouden worden.  

 
VANAF SEPTEMBER HOPELIJK WEER ELKE DONDERDAGMIDDAG 
OM 17.00 UUR VIERING VAN GEBED EN STILTE 
 
Elke week is er op donderdagmiddag de viering van ‘Gebed en Stilte’ in de 
Mariakapel. De kerkdeuren staan vanaf 16.45 uur open. Om precies 17.00 
uur beginnen we met de viering. De viering duurt een half uur. We luiden 
om 16.45 even een minuutje de klok. Ook thuis kunt u dan meebidden. Stil 
worden. Probeer het maar. 
Op donderdag 24 september is de eerste viering van ‘Gebed en Stilte’ in 
het nieuwe seizoen 2020-2021. 

 
VIERINGEN IN DE CAMEREN 
 
Ook hopen we dat we vanaf september (met in achtneming van de 
corona-richtlijnen) weer  elke dinsdagochtend om 10.00 uur een viering 
kunnen houden in 'De Cameren'.  
 

MARIAKAPEL IS DAGELIJKS OPEN 
 
De Mariakapel van de Corneliuskerk is dagelijks open. Van 10.00 uur tot 
18.00 uur kunt u er een kaarsje aan steken, een gebed of gedachte 
opschrijven, iets achterlaten voor de Voedselbank, of uw dierbare 
overledenen gedenken. Een rustpunt in ons dorp om gewoon even stil te 
worden. U kunt de kapel betreden via de hoofdingang van de kerk. 

http://www.corneliuskerk-limmen.nl/


UITZENDINGEN VAN C-TV CASTRICUM IN CORNELIUSKERK  
OP HEMELVAART EN PINKSTEREN 
 
 
WWW.CORNELIUSKERK-LIMMEN.NL  
TV Castricum gaat de komende weken uitzendingen van 20 minuten 
verzorgen vanuit de Corneliuskerk. Zo kunt u dus de uitzendingen van 
Hemelvaart en Pinksteren bekijken. De opnames zullen daarna om de 
twee weken opgenomen worden. Dit totdat de richtlijnen vanuit het RIVM 
en het bisdom i.v.m. het coronavirus versoepeld worden en we weer 
samen kunnen vieren.  
Tijdens de Goede Week en afgelopen 10 mei zijn er ook al uitzendingen 
gemaakt en uitgezonden. Ze zijn nog te bekijken op onze website: 
www.corneliuskerk-limmen.nl in de rubriek ‘viering gemist’ op de 
homepage. Het zijn eigentijdse bezinningsmomenten geworden die op 
Palmzondag, Witte Donderdag , Goede Vrijdag en Pasen al zijn 
uitgezonden door C-TV Castricum.  

 
JE KUNT DE VOORTGANG VAN DE HERBOUW VAN DE KERK VOLGEN 
Pastor Johan Olling samen met Peter Rijs en een vocaal kwartet vanuit 
het liturgisch koor zullen inhoud geven aan deze vieringen. Mede door de 
professionele inbreng van filmer en regisseur Henk Waal van C-TV 
Castricum en assistentie van onze parochie-fotograaf Nico Snel zijn er al 
prachtige uitzendingen gemaakt. Elke keer ook wordt een ander deel van 
de kerk in de schijnwerpers gezet en zie je per uitzending de voortgang 
van de herbouw van de Corneliuskerk. 
De nieuwe opnames zullen tijdens Hemelvaart en Pinksteren en de 
zondagen daarna uitgezonden worden.  
In Limmen kun je C-TV Castricum vinden op Ziggo-kanaal 46, KPN via 
kanaal 1159, C-TV is online te bekijken en je kunt altijd later kijken bij 
‘viering gemist’ op www.corneliuskerk-limmen.nl  

 
BLIJF OP DE HOOGTE ALS HET GAAT OM HET LITURGISCH ROOSTER 
Op onze website kun je ook de missaaltjes van Berne Heeswijk 
downloaden om zo  TV uitzendingen goed te kunnen volgen. Als je geen 
internet hebt, kun je de missaaltjes ook altijd vanuit de Mariakapel 
meenemen. Daar liggen ook altijd wekelijks bezinningsteksten die pastor 
Johan Olling altijd meestuurt bij de wekelijkse Nieuwsbrief die op meer 
dan 300 mailadressen gestuurd worden. Ook wordt op de website altijd 
verwezen naar andere vieringen die uitgezonden worden, zoals de 
vieringen van de parochie ‘bron van levend water’. 
Kijk regelmatig op onze website en/of ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief 
van pastor Johan Olling. Dan blijf je – nu er tot 1 september geen liturgisch 
rooster afgedrukt is in ons parochieblad ‘Rond de Limmer Toren’ - op de 
hoogte over mogelijke versoepelingen rond het coronavirus, 
ontwikkelingen rond de wederopbouw van onze Corneliuskerk en de data 
waarop C-TV Castricum uitzendt vanuit onze kerk. 

http://www.corneliuskerk-limmen.nl/
http://www.corneliuskerk-limmen.nl/
http://www.corneliuskerk-limmen.nl/


DIT JAAR GEEN ZIEKENTRIDUŰM  
 

Zoals gebruikelijk zijn wij na Kerstmis begonnen met de voorbereiding van 
het triduüm. Wij hebben, naast alle praktisch voorbereidingen, ook dit jaar 
weer een thema uitgezocht. Het zou dit jaar gaan over de Heilige Geest 
en over de rol die de Geest speelt in kerk. Heel bijzonder was dat er dit 
jaar op de zaterdag ná Pinksteren twee mannen tot priester zouden 
worden gewijd, die wij allemaal kennen. Het zijn diaken Paul Bindels uit 
Heiloo en Bert Glorie uit Obdam die in 2005 in Heiloo stage heeft gelopen. 
Wij hadden hen gevraagd om op de eerste dag van het triduüm voor te 
gaan in de eucharistieviering. 

 
Zo zijn wij de vorige maanden druk bezig geweest met de voorbereiding 
van het ziekentriduüm 2020 op dinsdag 7, woensdag 8 en donderdag 9 
juli. Wij hadden alles grotendeels rond, tot in maart het coronavirus 
uitbrak en alles in de maatschappij veranderde. Wij hebben de 
beslissing over het al dan niet doorgaan nog even uitgesteld tot ná 
Pasen, maar toen moesten wij wel knopen doorhakken. Mede gezien 
de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus 
hebben wij moeten besluiten dat het ziekentriduüm 2020 niet doorgaat. 
Dat is een van de weinige keren dat het ziekentriduüm in zijn ruim 90-
jarig bestaan niet doorgaat, afgezien van de oorlogsjaren. Het spijt ons 
comité dan ook ontzettend, want wij hadden er zin in, vooral om ook dit 
jaar weer onze trouwe gasten te mogen ontvangen. Maar het is niet 
anders. Volgend jaar willen wij, ijs en weder dienend, wel weer een 
triduüm organiseren en wel op dinsdag 6, woensdag 7 en donderdag 8 
juli 2021.  
 
Wij hopen dat u alle mensen, die een uitnodiging zouden ontvangen om 
aan het triduüm deel te nemen, van dit besluit op de hoogte wilt stellen. 
Méér nog hopen wij dat wij volgend jaar weer zoals gebruikelijk een 
triduüm te organiseren.  

 
Voor nu wensen wij u het allerbeste, let goed op elkaar en vooral ook op 
uzelf en wees lief voor de ander. En vooral bidden wij de barmhartige 
God, dat hij omziet naar onze wereld en een einde maakt aan de 
coronacrisis en alles wat die veroorzaakt. Moge zijn zegen met ons allen 
zijn. Graag tot ziens in betere omstandigheden. 
 
Namens het comité, 
pastor Herman Helsloot 



KERK EN SAMENLEVING  
VERAF EN DICHTBIJ  (dienen) 
 
 
WERKEN AAN EEN RECHTVAARDIGE WERELD 
Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris  
 
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt Nederlandse 
missionarissen en missionair werkers financieel zodat zij zich elke dag 
opnieuw kunnen inzetten voor arme en kwetsbare mensen wereldwijd. 
Gedreven door geloof en rechtvaardigheidsgevoel gaan missionarissen en 
missiewerkers op pad. Zij geven zekerheden in Nederland op om elders in 
de wereld lijden te verlichten. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige 
wereld waarin ieder mens telt. Dit doet de WNM al vijftig jaar! 
 
Ook in deze tijden waarin het coronavirus de wereld in zijn greep houdt, blijven de 
missionarissen en missionair werkers zich wereldwijd inzetten voor hun medemens. 
 
De Pinksteractie is een jaarlijkse collecteweek en één van de belangrijkste pijlers 
van de Week Nederlandse Missionaris. Het belang wordt onderkend door de 
Nederlandse Bisschoppenconferentie, die het heeft aangemerkt als één van de 
drie jaarlijkse A-collectes, een bestemmingscollecte waarbij de wekelijkse collecte 
komt te vervallen.  
De Bisschoppenconferentie heeft tot eind mei de vieringen afgelast. De WNM 
ondersteunt dit besluit. Daarmee komt de Pinksteractie (en de collecte) in de week 
van Pinksteren te vervallen. 
Maar natuurlijk kunt u wel doneren aan de Week Nederlandse Missionarissen en 
wel door uw gift over te maken op IBAN: NL30RABO0171211111 of te doneren 
via de website https://www.weeknederlandsemissionaris.nl/steun-en-doneer/  
 

MIVA: EEN LANGE TRADITIE  
 
Wereldwijd zijn er mensen die het als hun roeping zien anderen te helpen. 
MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en 
communicatiemiddelen, zodat zij meer mensen kunnen helpen 
Eén mens kan het verschil maken in het leven van velen. Daarom steunt 
MIVA kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. De projecten richten 
zich op verschillende ontwikkelingsthema’s waaronder kinderrechten, 
mensenrechten, gezondheidszorg en vrouwen(rechten). 

 
Op 29 en 30 augustus 2020 vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken 
plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: 
“Gezondheidszorg voor Rohingya vluchtelingen”. De vluchtelingen in 
de grote kampen in Bangladesh bevinden zich in een uitzichtloze situatie. 

Pionier Anwar trekt zich hun lot aan en biedt medische zorg.  
 
U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening  
NL42 INGB 0000002950,t.n.v. MIVA, Breda 

https://www.weeknederlandsemissionaris.nl/steun-en-doneer/
https://www.miva.nl/wat-we-doen/themas-ontwikkelingshulp/


VASTENACTIE COLLECTE 2020 
 
Dit jaar was het thema van de Vastenactie: Werken aan je toekomst. 
De Vastenactie ondersteunt wereldwijd vooral projecten die jongeren en werklozen 
meer toegang geven tot beter onderwijs. Omdat er in de afgelopen weken geen 
vieringen waren en dus ook geen collectes Is de opbrengst €100,-  
Maar we hopen dat het volgend jaar weer beter loopt! 
 
Hartelijk bedankt voor Uw bijdrage 
Namens de MOV-HALE 

 
 
ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEP CARITAS IN CORONATIJD 
 
PAKKETTEN EN BONNEN 
Samen met de Diaconie van de Protestante Gemeente, de Alkmaarse 
Raad van Kerken en de kringloop winkel X-op-X  zijn er onder de 
gezinnen met kinderen, die het niet zo breed hebben, 22 pakketten 
uitgedeeld met daarin voedselbonnen, een bon van X-op-X ( anoniem, 
privacy is gewaarborgd ) en een financiële bijdrage. Daarnaast hebben 
ruim 50 alleenstaanden, die het ook niet zo breed hebben, een bon 
ontvangen, te besteden bij X-op-X. Deze actie zouden wij overigens ook 
gedaan hebben als er geen Corona was uitgebroken. Maar wij denken dat 
het nu wat extra waarde heeft gekregen. 

 
MAALTIJDVERZORGING  
Wij wilden het initiatief nemen om een maaltijdverzorging te starten in 
Limmen, maar na navraag bij contactpersonen van de huisartsenpraktijk 
en de Zonnebloem bleek dat voor zeer velen die door de corona aan huis 
gebonden zijn, wordt gezorgd door familie, vrienden en buren. Dat gaf ons 
een bijzonder goed gevoel, zult u begrijpen, te kunnen constateren dat 
ook in mindere positieve tijden het wel goed zit met de gemeenschapszin 
in Limmen. 
 

VOEDSELBANK 
Heel veel dank ook voor allen die met vaste regelmaat spullen of geld 
afleveren in de Mariakapel voor de Voedselbank. Voedselbank Alkmaar is 
heel blij met onze wekelijkse bijdrage. 
  
Namens de werkgroep Caritas 
 

 
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


GELOOFSVERDIEPING  (leren) 
 
 
SNUFFELEN IN DE BIJBEL 
 
In het nieuwe seizoen hopen we (met inachtneming van de 1/1/2 meter 
regeling de verschillende bijeenkomsten rond geloofsverhalen uit de Bijbel 
weer op te pakken.  
 

 
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 

 
 
 
 
 
ROND DE WATERPUT SEIZOEN  
 
HOE GAAT HET VERDER MET ‘ROND DE WATERPUT’ ? 
Toen eind maart van dit jaar onze hele samenleving abrupt tot stilstand 
kwam, moest ook het kerkelijk leven in Heiloo haar programma voor een 
groot deel bijstellen of afbreken. Na heel wat boeiende en leerzame 
bijeenkomsten in de afgelopen winter en voorjaar ging er helaas ook een 
grote deksel op de waterput. We konden natuurlijk nog even nagenieten 
van een tweetal prachtige preken van Adri Steenhoek en Lonneke Lute. 
Maar toen was de koek op!  
Natuurlijk heeft de commissie nagedacht over de vraag: Hoe nu verder? 
We hebben besloten om nog even ‘pas op de plaats te maken’. Geen 
definitieve afspraken en toezeggingen voor het nieuwe seizoen 2010-
2021. Als de omstandigheden het toelaten gaan we in de (na)zomer 
samen flink aan het werk, zodat er voor de wintermaanden en het voorjaar 
van 2021 wellicht toch weer een fraai en gevarieerd aanbod van 
activiteiten aangeboden kan worden.  
Tot het zover is, broeden we intern op nieuwe plannen. Maar die houden 
we nog even vóór ons. Als de deksel weer van de waterput gaat, willen we 
onze deelnemers graag verrassen met nieuwe en verrassende 
bijeenkomsten. “Retirer pour mieux sauter”, zeggen de Fransen. De 
commissie kijkt uit naar water uit een frisse bron. U toch ook ?  
 
Met groet, namens de commissie ‘Rond de waterput’, Bill van Schie.  



PINKSTEREN 2020  
 
 
‘VROEGER WAS HET VEEL PLECHTIGER’ 
Ik kom bij een doop- of uitvaartgesprek het liefst bij mensen thuis. Daar ontmoet je 
mensen in hun vertrouwde thuissituatie. Bij zo’n huisbezoek hoor je dan wel eens 
zeggen: ‘Kom binnen en let niet op de rommel!’ Maar rommel vind ik juist interessant. 
Die ‘rommel’ zegt vaak meer over de bewoners dan de hele etalage er omheen. Het 
vertelt me wie ze zijn, over hoe ze leven en geloven. Het zelfde ervaar ik als ik een 
kerk bezoek en er een zondagsviering meemaak. De inrichting, de vorm van vieren 
en ook de kinderkunstwerkjes en leesmateriaal achter in de kerk zeggen me meer 
over de vitaliteit, sfeer en thuisgevoel van de geloofsgemeenschap dan een liturgie of 
kerkinrichting waar alles strak omlijnd is. Zo kreeg ik een boek te pakken waar in 
beschreven stond hoe ze vroeger Pinksteren vierde. Wat een rommel en toestanden. 
Heel interessant. Laatst mopperde iemand over de versieringen die de kinderen 
hadden gemaakt en over hun spel in de kerk. “Vroeger was het allemaal veel 
plechtiger!” hoorde ik iemand sissen in het portaal. “U wilt niet weten” zei ik, “wat ze 
vroeger met Pinksteren uitspookten!” Onder het zingen van de ‘Veni Sancte Spiritus’ 
werd in de Middeleeuwen een grote houten duif vanuit het gewelf aan een touw 
omlaag getakeld. Tegelijkertijd werden er van bovenaf rozenblaadjes uitgestrooid of 
rode confetti en dikwijls zelfs brandende vlaspluisjes.  
 
JE WILT HET NIET WETEN 
Je wilt het niet weten, maar het kwam zelfs voor dat men niet-geconsacreerde 
hosties gebruikte om de neerdaling van de Geest uit te beelden. Ze werden gretig 
mee naar huis genomen om de woning te beveiligen tegen rovers en bliksem. De 
misdienaars zorgden er intussen voor dat er een ‘hevig gedruis’ te horen was. Je wilt 
het niet weten, maar soms gebruikte men een levende duif aan een touw die 
rondcirkelde. Of er vloog een speelgoedduif, aangedreven door vuurwerk, over een 
rail de kerk door. Het mooie van deze gebruiken is dat de kinderen zich er uitstekend 
bij vermaakten. Maar vooral: ze getuigen van een diep geloof.  
 
PINKSTEREN: BEZIELD RAKEN DOOR DE GEEST VAN GOD 
Het gaat met Pinksteren niet om een historisch verhaal uit de begintijd van de kerk. 
Van belang is dat wij allen, met Pinksteren, bezield raken door de geest van God. 
Wie ‘God’ zegt, zegt na Pinksteren: “alle mensen, niemand uitgezonderd.” De 
rozenblaadjes die van de balustrade naar beneden dwarrelden, vielen op alle 
aanwezigen; op de notabelen in de eerste rij, op de bedelaars bij de deur, op de 
overleden rijke parochianen die lagen te stinken onder de gangpaden. Parten, 
Meden en Elamieten, Belgen, Duitsers en Nederlanders, Islamieten, Joden en 
Christenen, bewoners van Kappadocië, Pontus en Asia, gelovigen in Amerika, Irak 
en Noord Korea, corona-patiënten in Afrika en Castricum, voor alle angstige rijken en 
alle ploeteraars, Kretenzen en Arabieren....de Geest van God zoekt ze allemaal op 
en in ieders hart doet Hij zijn werk. We twisten in Europa over solidariteit in deze 
economische corona-crisis en over lidmaatschap. We vergaderen erover wie lid van 
onze club mogen worden en wie we uitnodigen op het feest. Maar we zijn het er toch 
over eens, dat we allemaal Gods kinderen zijn!? Het is die Geest van God die in en 
door ons mag waaien. Zalig Pinksteren! 
 
pastor Johan Olling  



 

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 

 
 
VERHUIZEN EN VERDER TREKKEN 
 
BRUGSTRAAT 16 
Begin maart zijn Nelleke en ik verhuisd van de Dusseldorperweg 68 
naar de Brugstraat 16. Samen met kinderen en aanhang hebben we in 
de weken daarvoor de geschilderd, geschuurd, geboord en 
schoongemaakt. We hebben samen goede afspraken gemaakt als het 
gaat om het coronavirus en voelen ons al goed thuis op ons nieuwe 
stekje. We hebben door de jaren heen al op vele plekken gewoond, 
omdat je als ‘pastor’ een voorbijganger bent. Deze verhuizing is toch 
anders. Het is een bewuste keuze om na ons pensioen in Limmen te 
blijven wonen, dichtbij kinderen en ‘kleinkinderen’. Ik voel me op deze 
dagen een beetje staan op de berg Nebo. De berg in Jordanie waar je 
op de Jordaanvallei neer kijkt en iets kunt voorstellen hoe Mozes en het 
volk in de verte het nieuwe land hebben zien liggen. Het grote 
onbekende dat voor je ligt. Iets van dat onbekende ontdek ik ook als ik 
oudere en kwetsbare parochianen spreek over de onzekerheden en 
angst als het gaat om hun gezondheid en het coronavirus. Het is een 
onzekere tijd. Want denk nu niet – zo maakt het geloofsverhaal van 
Mozes ons duidelijk - dat als je de grens overgaat alles in het ‘beloofde 
land’ voor je klaar ligt. Nee zo werkt het niet. Als je de geloofsverhalen 
na Mozes verder leest en ook naar je eigen leven kijkt, weet je dat die 
weg naar een betere wereld verder gaat.  
 
HET BELOOFDE LAND 
Toen ik een paar jaar geleden daar boven op de berg Nebo stond, weet 
ik nog dat ik toen aan onze Palestijnse gids vroeg wat voor hem het 
‘beloofde land’ betekende. Hij vertelde mij toen over zijn familie. Dat zijn 
vader het voormalige Palestina heeft moeten ontvluchten tijdens de 
oorlog met Israël en dat zijn vader - nog steeds met de huissleutel in 
zijn bezit - er van uit gaat zijn oude huis weer terug te krijgen. Met o.a. 
dit voorbeeld gaf de gids aan hoe moeilijk en ingewikkeld de situatie in 
de wereld kan zijn als het gaat om vrede. Hij begreep, en maakte mij 
duidelijk, dat het ‘beloofde land niet iets is van ‘toen’ en ‘daar’ aan de 
overkant van de Jordaan, maar dat het ‘beloofde land’ gaat over ‘hier’ 
en ‘nu’, overal waar je leeft en woont. We beloofden elkaar daar boven 
op de berg Nebo, dat hij ‘zijn kinderen’, en ik ‘mijn kinderen’ zouden 
proberen voor te bereiden op een wereld waar vrede kan regeren. Dat 
we zouden proberen onze kinderen op te voeden met respect voor 
anders- denkenden of anders-gelovenden, zonder gevoelens van haat 
en wraak. We beseften ons beiden dat er nog vele generaties na ons 
zouden volgen, voordat een volgende stap gezet zou kunnen worden. 
We keken daar op de berg Nebo naar de overkant en hebben stilletjes 
gebeden dat wij mensen Gods droom mogen koesteren diep in ons 
hart. Dat we ooit thuis komen met Hem aan onze zijde. 
 
pastor Johan Olling   



 
 
VRIJHEID IN HERINNERING 
 
SAMEN OP AFSTAND HERDENKEN TIJDENS DODENHERDENKING 
Dit jaar was het i.v.m. het coronavirus niet mogelijk om bij de 
jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei samen te komen in de 
Corneliuskerk en het Oorlogsmonument. Heel jammer, vooral omdat 
het dit jaar 75 jaar geleden is dat we zijn bevrijd en het samen 
herdenken het gevoel van verbondenheid versterkt. Gelukkig kwam 
Scouting Limmen met een alternatief. Het idee : Iedereen die mee wil 
doen, kan een steentje zoeken en deze beschilderen in rood, wit of 
blauw en/of er een naam op zetten van een oorlogsslachtoffer. Je 
maakt zo je eigen herdenkingssteentje. De steentjes konden 
ingeleverd worden op het terrein van Scouting Limmen, Kapelweg 72 
of in de Mariakapel van de Corneliuskerk. Op 4 mei, voorafgaand 
aan de Nationale Dodenherdenking, werden de ingeleverde steentjes 
verzameld en door enkele scouts bij het Oorlogsmonument langs de 
Provincialeweg neergelegd. Scouting Limmen sluit met deze actie 
aan bij een landelijk initiatief van Scouting Nederland, waar zo’n 
1100 verenigingen bij zijn aangesloten. Dit maakte het gevoel van 
verbondenheid nog groter.  
 
EEN EEUWENOUD RITUEEL VAN HERDENKEN EN ‘NIET VERGETEN’ 
Het ritueel van een steentje neerleggen is eeuwenoud. Als joden een 
graf bezoeken, laten ze ook vaak een steen(tje) achter. Met dit 
gebaar eren ze hun doden en houden ze de herinnering aan hun 
dierbaren levend. Het is een plek waar de levenden en doden nog in 
contact met elkaar kunnen komen. Door er een steen op te leggen, 
leveren de nabestaanden een blijvende bijdrage aan die grafsteen. 
Ze laten een teken achter dat laat zien dat ze op bezoek zijn 
geweest, dat de gestorvene geëerd wordt en niet vergeten is. Het 
gebruik om stenen op graven te leggen, gaat vermoedelijk terug tot 
de tijd dat de joden nog een woestijnvolk waren. Een kuil graven was 
door de rotsachtige grond onmogelijk en dus werden overledenen 
met stenen afgedekt. Om te voorkomen dat de overledene door 
aasetende dieren zouden worden opgegraven, gebeurde dat 
zorgvuldig. Nomaden op doortocht vulden uit respect voor de dode 
vaak de stenen weer aan. Door de eeuwen heen kreeg het leggen 
van de stenen op de graven een symbolische waarde. Stenen 
vergaan niet zoals bloemen, die door christenen als eerbetoon op de 
graven worden gelegd. Ze hebben eeuwigheidswaarde, die je 
terugvindt in het eeuwigdurend grafrecht van joodse graven, die 
volgens de geloofstraditie niet geruimd mogen worden. De 
onvergankelijkheid van de stenen staat ook voor eeuwige liefde en 
geloof, altijd durend respect, een herinnering aan en verbondenheid 
met de dode. Zo mogen de steentjes die door de Scouting bij het 
monument werden gelegd ons verbinden met allen die hun leven 
gegeven hebben voor onze vrijheid, en tegelijkertijd ook ons 
verbinden met elkaar om niet te vergeten. 
 
pastor Johan Olling 



 



 

 

 



DE GOEDE HERDER  
 
De 4e zondag van Pasen, dit jaar op 3 mei gevierd, wordt ook 
wel genoemd de zondag van de Goede Herder, want op deze 
zondag wordt altijd een gedeelte uit het 10e hoofdstuk van het 
Johannes-evangelie voorgelezen. En in dat hoofdstuk noemt 
Jezus zichzelf onder anderen de ‘Goede Herder’.  
Elk jaar wordt op deze zondag ‘Roepingenzondag’ gehouden: een dag van gebed 
voor roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven. Waarom juist op deze 
zondag bidden voor roepingen? Omdat het beeld van de herder door de volgelingen 
van Jezus werd opgenomen als beeld van de leiders, de presbyters van de 
gemeente. U weet dat het woord ‘pastor’ of ‘pastoor’ herder betekent. Wie Jezus wil 
navolgen, laat zich inspireren door de zorg die hij had voor de mensen om hem 
heen, als een herder voor zijn schapen. Leiderschap binnen de christelijke gemeente 
is geïnspireerd op dat beeld van de herder.  
 
Wat heeft het verhaal van de goede herder en roepingenzondag met míj te maken? 
Hoe heeft het beeld van de goede herder mij in de loop der jaren geïnspireerd om 
het als mijn roeping te ervaren om ‘presbyter’ te willen zijn in onze kerk? Ik wil dat 
beschrijven aan de hand van vijf concrete beeldjes van de goede herder die thuis bij 
mij op het dressoir staan.  
 
Het eerste beeldje is een in verschillende tinten bruin geschilderd gipsen beeldje van 
de goede herder met een schaap op zijn schouders, dat van mijn ouders is geweest. 
Mijn grootvader, naar wie ik vernoemd ben, heeft dat beeldje, nu zo’n 70 jaar 
geleden, als geschenk voor mijn ouders meegenomen om bij hun kleine kerststal 
neer te zetten. Hij voegde daar ook wat losse schapen aan toe. Het waren de enige 
losstaande figuren naast de kerststal met Jozef, Maria, de kribbe met het Jezuskind 
en de os en de ezel als één gips figuur. Omdat het een los figuur was heeft het 
denkelijk altijd een bijzondere indruk op mij gemaakt. Toen mijn vader overleden was 
kreeg ik het, als een bijzondere herinnering aan mijn ouders en mijn opa. 
 
Het tweede, wat grotere beeld, is een houten beeld van de goede herder, ook weer 
met een schaap op zijn schouders. Het is met de hand gesneden uit olijfhout en 
gemaakt in Bethlehem. Het stond op de kamer van mijn collega Piet de Reus, die het 
uit het Heilig land als souvenir had meegenomen. Piet was mijn collega in Bussum, 
en ik heb hem, na anderhalf jaar met hem samen gewoond te hebben, in april 1985 ( 
nu 35 jaar geleden) op 54-jarige leeftijd begraven. U zult begrijpen dat dit beeld, dat 
ik na zijn overlijden kreeg, een bijzondere betekenis voor mij heeft. 
 
Het derde beeld is een klein marmeren beeldje dat ik in 2001 als souvenir uit Rome 
heb meegenomen. Het is een replica van een beeld van ongeveer één meter hoog, 
dat in het museum Pio Christiano (onderdeel van het Vaticaans museum) staat en 
dateert van rond het jaar 300. Volgens de traditie is dit een van de oudste 
afbeeldingen van Jezus en wel als de goede herder met een schaap op zijn 
schouders. Maar dat is niet zeker. Ook in de antieke kunst kwam dit motief voor als 
afbeelding van de Hermes Krioforos, de goddelijke begeleider van de ziel naar het 
hiernamaals. Ik heb dit beeld ook nog gezien op een tentoonstelling over Rome en 
de droom van keizer Constantijn in de Nieuwe Kerk in Amsterdam in 2015. Dit 
beeldje koester ik als een tastbare herinnering aan het  mij dierbare Rome, en een 
van de oudste afbeeldingen van Christus. 



Het vierde beeld is een modern beeldje, dat ik ooit kocht op een kunstmarkt in het 
Loo. Het is een losstaande herder, die met gebogen armen een mantel om zich heen 
houdt. Zo ontstaat er een ruimte waarbinnen je kunt schuilen. De herder is zo 
letterlijk een ‘mantel om mij heen geslagen’. Er zijn twee los schaapjes bij: een wit en 
een zwart schaap. Hoe we ook zijn: de herder gaat behoedzaam met ons om, zijn 
goddelijke zachtmoedigheid is groot, hij wil als een gastvrije herberg voor ons zijn. 
Dat beeld van de omarmende en koesterende aanwezigheid van God bij wie ik altijd 
maar weer mag schuilen, speekt mij steeds weer aan. 
 
Het vijfde beeld is van metaal. Ik heb het van mijn collega Johan Olling gekregen 
toen hij een aantal jaren terug op de fiets naar Burkina Faso is geweest. Het beeld 
een herder uit van het volk van de Peul, herders en nomaden in centraal Afrika. Hij 
heeft een staf in zijn rechterhand en met de linkerhand draagt hij een schaap. Hij ziet 
er uit als een typische afrikaan met een baardje, en daarmee staat hij symbool voor 
de universele liefde en barmhartigheid van God. 
 
Zo heb ik u aan de hand van de beschrijving van vijf beeldjes in mijn huiskamer iets 
laten zien van de inspiratie die in de loop van mijn leven van deze beeldjes is 
uitgegaan. Moge de zorg van God voor al zijn mensen, een wit of een zwart schaap, 
mij steeds weer opnieuw inspireren tot echte herderlijke zorg voor mensen, die aan 
mijn zorg zijn toevertrouwd, en vooral ook moge die zorg ons vergezellen op ons 
aller levensweg, juist in deze dagen. 
    Pastor Herman Helsloot 
 

 
 

 
GEDICHT: HET KOST NIET ZOVEEL 
 
Het kost niet zoveel iemand een glimlach te schenken  
of je hand op te steken voor een vriendelijke groet.  
Zoiets kan opeens de zon laten schijnen  
in het hart van de mens die je zomaar ontmoet.  
 
Het kost niet zoveel om een hand uit te steken,  
om een ander een beetje behulpzaam te zijn.  
Een dankbare blik is vaak de beloning,  
al was de moeite voor jou toch maar klein.  
 
Het kost maar weinig: je arm om een schouder.  
Het is zo weinig wat een ander verlangt:  
alleen maar een zachte druk van je hand,  
iets wat je zelf op zijn tijd graag ontvangt.  
 
De ander ervaart jouw attente gebaren,  
als een mantel om hem heen geslagen.  
Wat aandacht kan een zieke doen opklaren;  
Je geeft weer vreugde en zin aan zijn dagen.  
 
Je geeft iets, waar ieder mens naar verlangt,  
door wat van je vriendschap weg te schenken.  
Je bent als een engel op iemands levenspad.  
Door voor hem te zorgen en aan hem te denken.  
                                       Uit gedicht van Wendy Baetens  

 



BIJ JE LURVEN GEGREPEN !  
 
‘Zal ik je eens flink bij je lurven grijpen?’ riep mijn vader in een jolige bui. Maar 
waar zitten je ‘lurven’ eigenlijk? En je falie, je sodemieter en je donder dan? 
Waar moet je die zoeken? We lachten vroeger vrolijk om deze niet-aanwijsbare 
plekken van ons lijf. Wat vreemd, dat zulke woorden ineens een heel andere 
betekenis krijgen, als je ze ‘uit hun verband’ haalt. Wat betekenen ze dan 
eigenlijk nog? 
Zo las ik kort geleden hoe wetenschappers eeuwenlang gezocht hebben naar 
de plaats van de ‘Geest’ in ons lichaam. Waar moet je die Geest eigenlijk 
zoeken? In je hersenen natuurlijk!, zeggen de meeste mensen. Daar vindt 
immers het zogenaamde denkwerk plaats. Maar is dat wel zo? Omdat ons 
denkwerk, ons verstand sedert de verlichting in de 17de eeuw een steeds 
belangrijker plaats in ons bestaan heeft gekregen? Wie je bent, wat je bent 
wordt vooral bepaald door wát je denkt en hóe je denkt. ‘Durf na te denken’, 
schreef de filosoof Kant ruim 200 jaar geleden. Nou, dat hebben we geweten! 
Ons onderwijs leert onze kinderen niet anders. Het woord ‘Geest’ raakte zo in 
de verdrukking. Het werd wat zweverig. We gebruiken tegenwoordig liever het 
woord ‘bewust-zijn’. Maar waar moeten we dat nou zoeken? Ook in je hoofd? 
Tegenwoordig menen onderzoekers dat ons hele lijf zoiets als een Tv-toestel is. 
Het zendt vooral uit; het slaat soms programma’s op. Maar of de geluiden en 
beelden die je hoort ziet, louter uit je hoofd afkomstig zijn, dat is nog maar de 
vraag.  
Een gedachten-experiment: Stel je nu eens voor, dat alles in en om ons heen 
geleid wordt door een alomvattende Geest. Een soort Wereldgeest, dus. Of 
beter nog een kosmische Geest, die alles wat bestaat omvat. Zij geeft richting 
en koers aan ons bestaan, door gebruik te maken van alle mogelijkheden en 
kansen die zich in dit ondermaanse aan ons voordoen. Een soort collectieve 
voor- en achteruitkijkspiegel! Sommige mensen bezitten het vermogen, om iets 
van die ‘Geest’ te bespeuren in hun eigen levensverhaal. Zij kunnen zowel in 
het verleden als in de toekomst kijken. Zij zien helder wat een ‘normaal’ mens 
niet opmerkt. Zij zien vaak ook een groter verband. Wij zeggen dan: zij zijn ‘met 
de helm op geboren’.  
Of ook: stel je de Wereldgeest voor als een gigantisch groot warenhuis. Maar 
de meeste mensen kijken en kopen alleen vlak bij de ingang. Zij weten vaak 
niet eens wat er ‘verderop’ te koop is. Maar de ‘helmdragers’ weten méér! Niet 
altijd tot hun eigen genoegen, hoor! De Geest heeft hen geraakt en – vaak 
ongevraagd- bezit genomen van hun leven. Zij zijn vaak voorbeeld en ‘licht-
dragers’ voor de mensheid.  
Zoiets moet de leerlingen van Jezus van Nazareth overkomen zijn. Ongevraagd 
waaiden de deuren en ramen open, een flinke bries stak op en veranderde 
gaandeweg in een pittige storm. Petrus en zijn kompanen werden als het ware 
bij hun lurven gegrepen. En de Geest heeft hen niet meer losgelaten…………!    
 
BILL VAN SCHIE  



MIJN ROEPINGSVERHAAL 
 
 Nu ik kort voor de wijding van het priesterschap sta heeft pastoor Helsloot mij 
gevraagd nog iets over mijn roeping te vertellen. Dit zou ik doen op donderavond 14 mei in 
het Willibrordushuis, maar wegens de Corona maatregelen kan dit nu niet doorgaan. Mijn 
verhaal heb ik daarom in grote lijnen voor u opgeschreven. 
Ik wil u graag iets over mijzelf vertellen en over de Geest die in mijn leven aanwezig is. Voor 
mij begon de weg naar het diaconaat en de priesterwijding al op heel jonge leeftijd. Ik was 
een jaar of zeven toen ik een hondje kreeg van mijn ouders. U weet wel zo'n lief klein beestje 
waar je veel mee moest lopen en dat deed ik iedere dag trouw.  
 Wij woonden in die tijd dicht bij een grote Katholieke Kerk, waar ik ontelbare keren 
langs was gelopen. Maar toen, op een avond, gebeurde er iets bijzonders! Ik liep met mijn 
hondje weer langs de kerk en het was al donker. Ik ervaarde daar iets. Er was iets in die kerk 
aanwezig, ik wist het zeker. Ik voelde daar Gods aanwezigheid.  
 Ik wist niet veel van de kerk en was er ook nog nooit geweest, maar van dat moment 
af wist ik dat God daar aanwezig was. Het was een ervaring die de rest van mijn leven bij mij 
zou blijven. Het was een cadeau, een cadeautje van God. Want het was het begin van mijn 
weg met God. Het was een mystieke ervaring zou je kunnen zeggen, een Gods ervaring.  
 Vanaf dat moment zou God niet meer uit mijn leven weggaan. Het maakte mijn leven 
als opgroeiende tiener, met al zijn hoogte en dieptepunten die je dan doorleeft, niet 
makkelijker. Maar ik voelde mij wel gedragen door een kracht, een aanwezigheid, een liefde. 
Het was ook het begin van de liefde voor de grote Mystici van onze kerk. Al leerde ik die pas 
veel later kennen. Johannes van het Kruis en Teresia van Avila, maar vooral de kleine 
Theresia van Lisieux. Zij hadden ontdekt waartoe de Geest van God werkelijk in staat is en 
zij wilden niets liever dan die Geest navolgen, ja zelfs najagen. Ongeacht wat het kostte. De 
wind waait waarheen die wil en zo is het met de Geest ook. Als je de Geest wilt volgen dan 
zal je met hem mee moeten trekken. Dat wisten deze heiligen heel goed. Maar voor gewone 
mensen zo als ik, is het vaak moeilijk de Geest te begrijpen. Wat wil Hij nu met mijn leven? 
 Ik wilde graag missionaris worden, spannend, in verre landen werken, China of 
Roemenië. Dus ging ik op weg ….Eerst naar Roemenië, toen naar China. De Geest van God 
was daar zeker met mij maar het werd wel duidelijk dat het niet mijn roeping was. God had 
iets anders voor mij in gedachte. 
 Het is nu ongeveer 12 jaar geleden dat ik in een benedictijnenklooster in retraite was. 
Daar, in de viering, zag ik diakens en priesters aan het werk. Dat was wat ik wilde, dat was 
mijn roeping. Ik voelde toen diezelfde Geest weer in mijn leven. Maar ik wist niet eens wat 
dat nu eigenlijk waren die mannen die het evangelie lazen de Eucharistie vierden. Toen ben 
ik naar de gasten pater gegaan om het te vragen. “O” , zei de gastenpater, “dat zijn diakens 
en priesters”. Daar was ie dan, de roeping, maar dan ben je er nog niet. 
 Nee, dan begint het pas.  Net zoals bij de leerlingen met Pinksteren. Zij moesten ook 
wachten op de Geest. Zij dachten aanvankelijk dat ze er al waren. Toen Jezus ze voor de 
eerste keer riepen daar aan het meer van Genezareth. Jezus zou Koning worden en zij 
zouden dan de beste baantjes krijgen dachten ze. Dan was alles voor elkaar. Nee, het was 
een begin. Het begon toen de Geest van Pinksteren hen riep.  
“Heer Jezus, wanneer gaat u het koninkrijk van God herstellen?” vroegen de leerlingen aan 
Jezus. Toen zei Jezus: “Júllie gaan het koninkrijk van God herstellen”.  
 Lopend langs de kerk met mijn hond op zeven jarige leeftijd, ervaarde ik Gods 
aanwezigheid in de Kerk. Maar het was op één plaats het sterkst. Op de plaats vlak bij de 
apsis. Toen ik later in mijn leven die kerk binnen ging zag ik, dat de plaats waar ik Gods 
aanwezigheid het sterkst voelde, die avond toen ik daar als jongen met mijn hond wandelde, 
dat dat de plaats was waar het tabernakel stond en nu nog staat!  Het was God die door de 
aanwezigheid in het Heilig Sacrament mij als kind riep. Daar begon mijn roeping. Op mijn 
weg heb ik nog vele malen de Geest mogen ervaren en herkennen in mijn leven. Want daar 
waar de mens zwak is, is God sterk en kan Hij ons bereiken. Wat een mooi cadeau! 
 

Paul Bindels 
De priesterwijding van diaken Paul Bindels is door de maatregelen tegen Corona uitgesteld. 
In het volgende parochieblad hopen we u de datum te kunnen berichten. 



PINKSTEREN 2020 
 
Ik zit achter mijn computer om te schrijven. Het is 27 april. Koningsdag. Woningdag! 
Nou ja, dat is het eigenlijk al sinds 13 maart. Tenminste, de aanwijzingen om zoveel 
als mogelijk thuis te blijven, het fysiek contact te beperken tot een minimum nemen 
we in acht. Ook ik heb mijn verjaardag (mijn 65ste) in de huiselijke kring gevierd met 
alleen mijn echtgenote. 
Maar vandaag mogen we allemaal feest vieren. Zonder vrijmarkten, concerten, 
kroegentocht of wat er allemaal bij koningsdag komt kijken. Zojuist de toespraak van 
de koning gehoord. En, o ja, niet te vergeten, het Wilhelmus horen en zien spelen 
onder leiding van leden van het Concertgebouworkest. Gehoord en gezien hoe 
mensen op eigen wijze, met eigen mogelijkheden, met eigen kennis en kunde, bezig 
zijn met één ding. En dan heb ik het niet over nationalistische gevoelens, niet over 
aanhankelijkheid aan het Huis van Oranje. 
Ik doel dan juist op het overstijgende karakter van deze uitvoering van ons volkslied. 
Mensen van allerlei pluimage, van alle rangen en standen, van welke politieke, welke 
religieuze overtuiging dan ook, blijken ineens in staat om elkaar te vinden. Om 
zogezegd de handen ineen te slaan en samen op te trekken. Terwijl dat laatste in de 
fysieke zin van het woord nu niet mogelijk is. 
De behoefte om ergens bij te horen is kennelijk groot en wordt juist nu als urgent 
beleefd. En mensen gaan kennelijk op zoek naar datgene wat verbindt. Of ze 
gebruiken een bepaald moment (koningsdag) om juist die verbondenheid gestalte te 
geven.Kennelijk is dat wat ons met elkaar verbindt, of datgene wat voor verbinding 
kan zorgen, ineens veel belangrijker in ons leven. Belangrijker dan vooral de 
individuele vrijheid die al jarenlang zo hoog in het vaandel staat. Belangrijker dan het 
gevoel van de volledige maakbaarheid van het leven (als die na de uitbraak van het 
virus nog bestond). 
Behalve rond koningsdag horen we ook om ons heen dat mensen juist nu manieren 
zoeken om met elkaar in contact te blijven. Zeker voor mensen die met de moderne 
media gewoon zijn om te gaan, zijn de mogelijkheden legio. Maar mensen zoeken 
ook wegen om nabij te zijn met daadwerkelijke hulp bij die mensen die aan huis 
gebonden zijn door ziekte of ouderdom. 
Mag ik zo brutaal zijn om hier te spreken over het waaien van een geest? Misschien 
wel De Geest? Die geest die mensen in beweging zet. Om elkaar met raad en daad 
terzijde te staan. Een geest die verbindt, juist daar waar mensen van elkaar 
gescheiden zijn. Zoals in dat oude verhaal ineens mensen van allerlei komaf elkaar 
bleken te kunnen verstaan. 
We hoeven helemaal niet blij te zijn met de uitbraak van het virus. Veel mensen zijn 
aan de gevolgen bezweken en voor mensen die intensive care nodig hebben gehad 
wacht nog een lange weg van moeizaam herstel, waarvoor we hen alle sterkte 
wensen. 
Maar laten we ondanks dat toch ook beseffen dat het vruchtbaarder is te zoeken 
naar datgene wat mensen met elkaar verbindt. Opdat we mogen leven met elkaar, 
verenigd, verbonden met elkaar, geleid door een goede geest. 
 
Zalig Pinksteren.  
Henk Hudepohl. 



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 . 
 

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 

 

GEEF JUBILEA EN HUWELIJKEN OP TIJD DOOR 
 

Deze zomer wordt er weer een planning gemaakt voor het seizoen 2020-
2021. We hopen als geloofsgemeenschap en samenwerkende parochies 
in september weer te kunnen vieren. Als het gaat om data en planning dan 
denken we vooral aan de Eerste Communievieringen, gezinsvieringen, 
meditatieve vieringen en themavieringen. Ook data waarop de koren 
zingen worden vaak al op tijd vastgelegd. Als u uw huwelijk of jubileum 
ook in de Corneliuskerk wilt vieren, vragen we u op tijd contact op te 
nemen met de pastor en/of de parochieadministratie in de pastorie. Al ver 
van te voren worden namelijk ook de voorgangers al voor de 
weekendvieringen ingeroosterd.  
Ook als u vermeld wilt hebben dat uw jubileum of huwelijk in de ‘Rond de 
Limmer Toren’ wordt afgedrukt, stellen we het op prijs dat u dat schriftelijk 
(met vermelding van roep- en achternamen) op tijd aan ons doorgeeft.  
 

JUBILEA-VIERINGEN IN DE CORNELIUSKERK 
Het beleid van onze parochie is om jubilea die in het weekend worden 
gevierd gemeenschapsvieringen te laten zijn. Op zaterdagavond 19.00 uur 
en zondagmorgen 10.00 uur zijn de pastores en onze koren van harte 
bereid een jubileum met het bruidspaar samen in te vullen. Het feest kan 
daar dan mooi op aan sluiten. Op elke weekdag (behalve dus op zaterdag 
en zondag) is het ook mogelijk uw jubileum te vieren. Neem in alle gevallen 
op tijd contact op met de pastor om teleurstellingen te voorkomen. 

 

MISINTENTIES 
 

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

 

Je kunt misintenties opgeven voor de PINKSTERVIERING die zondag 31 mei wordt 
uitgezonden op C-TV Castricum. Je kunt dat schriftelijk doen door de misintenties in 
de brievenbus te doen op de pastorie van de Corneliuskerk: Dusseldorperweg 74 
1906 AL of per email: misintenties@corneliuskerk-limmen.nl 

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


CORONA-UPDATES VANUIT HET BISDOM  

 Er wordt momenteel door de bisschoppen 
nagedacht over een beperkte openstelling van de kerken voor liturgie met een 
beperkte deelname, binnen de grenzen die door de burgerlijke overheid 
worden gesteld en in lijn met verantwoorde verruiming die op andere terreinen 
plaatsvindt. Het overleg daarover is gaande. Veel priesters en gelovigen 
vragen daar momenteel naar, maar we moeten nog (even) geduld vragen. We 
wachten op nieuwe mededelingen van de bisschoppen over het kerkelijk 
Corona-beleid (onder voorbehoud), in overeenstemming met het beleid van de 
burgerlijke overheid. 

 De priesterwijding wordt verplaatst (op dit moment is een priesterwijding 
vanwege de afstandsregel van 1½ m. niet mogelijk). Een nieuwe datum wordt 
bekend gemaakt, wanneer er voldoende zicht is op de ontwikkeling van de 
crisissituatie.  

 De viering van 1 juni van afscheid mgr. Punt en intrede nieuwe bisschop zal 
later worden gepland. Formeel-juridisch treedt de nieuwe bisschop aan op het 
moment dat ontslag wordt verleend aan mgr. Punt; daarvoor is geen 
canonieke akt meer nodig. 

 Het uitreiken van de heilige communie brengt door de geringe fysieke afstand 
besmettingsgevaar met zich mee. De afstand van 1½ m kan dan niet goed 
bewaard blijven. Daarom hebben de Nederlandse bisschoppen besloten dat 
geen communie wordt uitgereikt, ook niet in de besloten vieringen aan de 
noodzakelijke assistenten en niet aan mensen thuis, met uitzondering van het 
Viaticum (maatregel van 26 maart, tekst van de bisschoppen hieronder n. 11). 

 Uitvaarten en huwelijken (dus zonder communie) moeten zo sober en zo 
klein mogelijk gehouden worden, met zo min mogelijk aanwezigen en nooit 
meer dan 30. De reden om deze vieringen - anders dan de doordeweekse vie-
ringen - onder genoemde stringente condities wél doorgang te laten vinden, is 
gelegen in het bijzondere, emotionele karakter van deze vieringen. 

 De bisschoppen hebben besloten dat alle publieke liturgievieringen tot 
31 mei (Pinksteren) zijn afgelast (met uitzondering van uitvaarten en hu-
welijken). Kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers. Die 
kunnen een kaars opsteken, komen bidden en/of een gave voor de voedsel-
bank brengen. 

 De Mis kan natuurlijk in ieder geval via livestream worden uitgezonden. De 
Dagelijkse Mis wordt om 9.00 uur in de kathedraal via de live stream worden 
uitgezonden (https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4093). 
Ook andere vieringen worden via de livestream van de kathedraal 
uitgezonden, zoals aanbidding, boeteviering, lezingen. Zie het programma op 
de bisdom site (https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/) 

 De vieringen in de kathedraal in Haarlem en andere activiteiten van het 
bisdom zullen vooral via de kathedraal TV plaats vinden; Zie de planning op 
de bisdom website. 

 Groepsactiviteiten worden zoveel mogelijk afgelast; het zoveel mogelijk 
beperken van sociaal contact is van belang om verspreiding van het virus te 
voorkomen. 

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4093
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4093&t=Live+vanuit+de+kathedraal
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4093&t=Live+vanuit+de+kathedraal


STUUR EEN KAART VAN JE VAKANTIE-KERK 
 
De afgelopen jaren waren de vakantiegroeten een groot succes. De 
vakantiekaarten met afbeeldingen van kerken van over de hele wereld 
werden met veel interesse gelezen en bekeken. We houden de traditie 
‘vakantie-kerk’ levend. Ook als u door het coronavirus niet ver weg kunt, 
vragen we u toch ons een kaartje te sturen met de afbeelding van een 
kerk erop. Er is altijd wel een kaart van een kerk te krijgen. Stuur naar: 
   Corneliusparochie Limmen 
   Dusseldorperweg 74 1906 AL Limmen 
Wij zorgen er dan voor dat al die kaarten straks bij de opening van de kerk 
een mooi plekje krijgen bij de entree van de kerk.  

 
 
 
TERUGBLIK TV UITZENDINGEN IN DE GOEDE WEEK 
 
GOEDE WEEK-GEVOEL MET HULP VAN C-TV CASTRICUM 
De weken voor Pasen liep ik met regisseur en filmer Henk Waal, onze 
parochiefotograaf Nico Snel en het vocaal kwartet o.l.v. Peter Rijs bijna 
dagelijks door de Corneliuskerk i.v.m. opnames voor C-TV Castricum over 
de Goede Week. Het hielp mij - en velen met mij binnen onze 
Corneliusparochie – de verschillende kleuren en klanken van 
Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen op je in te laten 
werken. Elke uitzending sloten we af met gebed en het ontsteken van de 
‘Kaars van Hoop en Troost’. Licht dat we in de Paasviering vanuit een 
vuurkorf buiten de kerk binnen brachten om er de nieuw geschilderde 
Paaskaars mee te ontsteken. Vuur is een belangrijk symbool in de 
geschiedenis van God met mensen. God die warmte, licht en leven wil zijn 
voor ons mensen. Jezus heeft ons dat voorgeleefd door aan een ieder die 
op een of andere manier in het donker of in de kou zat, aan zieken en 
gehandicapten, maar ook aan de verschoppelingen van zijn tijd, Gods 
warmte en liefde te zijn. Toen zijn vuur uit leek te gaan op Goede Vrijdag, 
gedoofd door zijn vijanden, hebben zijn vrienden van toen dat in eerste 
instantie als een ramp ervaren. Maar ze gingen zich gelukkig realiseren 
dat zij dat vuur verder moesten dragen. Dat is wat er gebeurd is met 
Pasen en daarna met Pinksteren. Het vuur laaide weer op en werd zo 
verder gedragen de geschiedenis in, tot in onze tijd nu.  

 
JUBILEUM 
 
Op donderdag 11 juni is het 60 jaar geleden dat pastor Jan Veldt de 
priesterwijding heeft ontvangen. Aanvankelijk zou het feest plaatsvinden 
op zondag 14 juni. Maar de komst van Covid19 maakt dat niet mogelijk. 
Het feest zal daarom doorgeschoven worden naar juni 2021 waarbij 
hopelijk de eucharistieviering uit dankbaarheid zal plaats vinden in onze 
eigen her-ingewijde Corneliuskerk. 
  
Je kunt pastor Jan Veldt natuurlijk altijd een felicitatiekaartje sturen: 
pastor Jan Veldt  
Lage Weide 36  
1906 XC  Limmen 
 



 
 

 
 

Jaarverslag 2019 secretariaat Parochieraad  
RK H. Cornelius – Limmen 

 
Januari:  
Tijdens de eerste vergadering van 2019 wordt met voldoening teruggekeken op alle activiteiten 
voorafgaand en tijdens Kerstmis 2018. Het heeft weer dierbare en feestelijke hoogtepunten 
opgeleverd.  
Er was een grote variëteit in vieringen, van kleuterkerst tot kerstmusical, verzorgd door het kinderkoor 
en een feestelijke viering met het Liturgisch koor.  
Alle 7 vieringen waren in “Heeren van Limmen” en zeer goed bezocht.  
Tweede Kerstdag een mis onder begeleiding van Harmonie Excelsior en ’s middags bracht de familie 
Valkering als vanouds weer kerstliederen ten gehore.  

 Op vrijdag 18 januari werd de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden. Een dank je wel aan al onze 
vrijwilligers.  
Op deze avond werd de trimploeg in het zonnetje gezet met een prachtig boeket bloemen. Bijna 30 
man/vrouw zet zich, verdeeld over de dinsdag- en de donderdagochtend, wekelijks in voor het 
onderhoud van het kerkhof en de pastoorstuin. Naast het onderhoud wordt de trimploeg ook 
ingezet voor allerlei hand- en spandiensten, maar na de brand vooral voor diverse werkzaamheden 
in en rond de verbrande kerk. 

 De actie Kerkbalans 2019 is van start gegaan.  

 De godslamp, kandelaars en schilderijen zijn door Gerard Beentjes opgeknapt. 

 De begroting 2019 is vastgesteld door het Parochiebestuur. De resultaten over 2018 waren 
positief. 

 De nieuwe website van Bron van Levend Water is op 24 januari jl. officieel de lucht in gegaan. 

 De viering op 26 januari van orgel, zang, beeld en schrift rond Ramses Shaffy was zeer succesvol 
verlopen. 

 Wederopbouw Corneliuskerk: 
o Voor het Parochiebestuur is Nico Kaandorp  het aanspreekpunt. 
o Bij drie glazeniers zijn offertes aangevraagd voor het herstel van de gebrandschilderde ramen. 
o Tevens is er een offerte aangevraagd voor het herstel van de kruiswegstaties en het 

Corneliusaltaar. 
o Voor overname van het koororgel uit de RK Parochiekerk van O.L. Vrouwe Onbevlekte 

Ontvangenis te Valkenburg is offerte aangevraagd voor het demonteren, noodzakelijk herstel 
en plaatsen van het orgel bij drie orgelbouwers. Het advies is opgesteld door de heer Ton van 
Eck van KKOR. 

o De dakkapellen zijn klaar en worden geschilderd op de werf in Warmenhuizen. 
o Het leiwerk van het schip van de kerk is bijna klaar, de nok wordt nu afgewerkt en na het 

plaatsen van de dakkapellen zal het leiwerk aan geheeld worden. 
o Onze eigen kerkbanken komen niet meer terug, die verkeren in zeer slechte staat.  
o Opnames van TV Noord-Holland,  foto’s, films en documentatie over de brand en 

wederopbouw zijn op de website geplaatst. 

 Nu John de Boer afscheid heeft genomen van de parochieraad, zijn we op zoek naar een nieuwe 
parochieraadslid. 

 Traditiegetrouw toosten we aan het eind van de 1e vergadering in januari op het nieuwe jaar. 
 
Februari: 

 In de vergadering van februari komt Theo Al als potentieel lid, drie keer bij ons snuffelen. 

 Pastor Olling geeft aan dat sommige parochianen er moeite mee hebben om een uitvaart en of 
avondwake te houden in de “Heeren van Limmen” of in de PKN kerk. Daaruit blijkt dat een 
kerkgebouw toch heel belangrijk is.  

 Op 9 februari is er een herdenkingsviering in de PKN kerk. Stilgestaan wordt bij de overledenen 
van het afgelopen jaar. 



 Het orgel uit de RK Parochiekerk in Valkenburg wordt gedemonteerd en overgebracht naar de 
orgelbouwer in Hillegom voor noodzakelijk herstel en aanpassing. 

 Om kinderen meer te bereiken voor de kerk wordt drie keer in het jaar in samenwerking met de 
Kerkuil gewerkt rond een thema: de Boekenweek, Kerstmis en Pasen worden als uitgangpunt 
genomen. 

 Het kinderkoor gaat de hoofdrol spelen in de “Paas” musical. 

 Er wordt een discussie “Kerk” opengesteld voor verschillende doelgroepen met de vraag, waar 
staat het kerkgebouw voor. Het gaat vooral om de zingeving en het spelen met het sacrale en 
profane gedeelte (ontmoetingsruimte) van de kerk.  
De bedoeling hiervan is om jongeren meer te betrekken bij de kerk. 

 Op 25 februari geeft Peter Rijs een muzikale bloemlezing over liederen van het Nieuwliedfonds 
rond het thema: “Leven in verbondenheid”. 

 Wederopbouw Corneliuskerk: 
o De dakkapellen zijn inmiddels geplaatst.  
o Er is een start gemaakt met het stucwerk.   
o De kapconstructie van het Priesterkoor is men aan het intimmeren.  
o Firma de Graaf is bezig met het plaatsen van de kabelgoten en elektrabuizen, alsmede het 

inbrengen van de kabels. 
o De kap is geïsoleerd evenals de zijbeuken. 
o Het leiwerk is voor 90% gereed. 

 
Maart: 

 We kunnen terugkijken op een geslaagde Parochieavond. Tijdens deze avond werd er een film 
vertoond van Kees Bos over de brand en de herbouw van onze kerk. De film liet ons een kijkje 
nemen in de schuur van Gerard Beentjes, die dagelijks bezig is met de restauratie van de 
kroonluchter, dat een hoopje schroot was na de brand.  

 Het hongerdoek wordt tijdens de vieringen in de veertigdagentijd gepresenteerd. Dit jaar wordt het 
hongerdoek uit Peru gebruikt.   

 Tijdens de regioviering op 10 maart in de Jacobus Major-kerk te Akersloot werd een vastenactie 
gehouden, waarin Yvonne Zomerdijk een presentatie heeft gegeven over een project in Burkina 
Faso. 

 De start van het 1e Communieproject is inmiddels geweest. Er zijn 14 á 15 communicanten dit jaar. 
Deze groep communicanten doet ook mee met de paasmusical. 

 Wegens te weinig aanmeldingen wordt het vormselproject een jaar doorgeschoven. 

 De Pastorale zaken verlopen prima, het pastoraat gaat gewoon door en iedereen zet zijn 
schouders eronder.  

 Wederopbouw Corneliuskerk: 
o Donatus heeft toestemming gegeven voor fase 2a, hiervoor is o.a. aan de firma Pronk de 

opdracht verstrekt om de bouwkundige herstelwerkzaamheden aan de muren en natuurstenen 
raamlijsten uit te voeren. 

o Er is een begin gemaakt met het repareren van de schade aan het glas-in-lood van de 
gebrandschilderde ramen. 
 

April: 

 In de vergadering van april wordt teruggekeken op de actie Kerkbalans 2019. De actie is relatief 
goed verlopen, ondanks een tekort aan wijklopers. De stand tot nu toe is € 37.000,00.  

 Met de basisschool De Kerkuil is afgesproken dat de les rondom de kruiswegstaties voor de 
middenbouw in de PKN kerk zullen plaats vinden. 

 De Palmpasen viering wordt gehouden in de PKN-kerk. Daar wordt het  en het eerste deel van de 
Paas-musical opgevoerd. 

 Op Goede Vrijdag worden twee schoolvieringen gehouden, waarin de gehele Paasmusical wordt 
opgevoerd met medewerking van leerlingen van de Kerkuil in “Heeren van Limmen”.  

 Paaszaterdag wordt het derde deel van de musical gespeeld in de PKN-kerk.  

 Tot nu toe zijn er 18 communicanten. 

 De beoogde kandidaat Theo Al heeft de Parochieraad voor de derde keer bijgewoond, waar 
wederzijds een goed gevoel aan overgehouden is.  
Theo is vanaf nu officieel toegetreden tot de Parochieraad. De Parochieraad wenst hem een 
warm welkom en succes toe. 

 Wederopbouw Corneliuskerk: 
o De machtiging voor fase 2A is ontvangen van het Bisdom en de werkzaamheden voor fase 2 

zijn inmiddels gestart. 
o Bij de firma Pronk zijn offertes aangevraagd voor het regulier onderhoud aan de gevels en het 

onderhoud van de schoorsteen. 



Mei: 

 In de week van 13 mei gaat de implementatie van DocBase van start. Dit is een nieuw programma 
voor de ledenadministratie. 

 Op 19 mei vind de Eerste H. Communie plaats met 18 communicanten in de “Heeren van Limmen” 

 De Parochieraad gaat akkoord met de offerte van David van Diepen voor het realiseren van een 
nieuwe website voor de Corneliuskerk. 

 De penningmeester meldt dat het resultaat van de kerkbalans 2019 totaal € 40.500,00 heeft 
opgebracht. Nagenoeg hetzelfde bedrag als vorig jaar. Een mooi bedrag is weer bij elkaar 
gebracht. Een dank je wel aan de wijklopers en aan de gulle gevers is zeker op zijn plaats. 

 De kerkhofcommissie doet het voorstel om op de pastoorsgraven van pastoor Schmedding, 
pastoor Peeperkorn, pastoor Scholte en pastor Ruiter een speciale tekstbordje te plaatsen met de 
verhalen van weleer over de betreffende pastoors. De parochieraad gaat akkoord.  

 Wederopbouwkerk Corneliuskerk: 
o Omdat de steigers er nog staan, hebben vrijwilligers van de gelegenheid gebruik gemaakt om 

de beelden van Cornelius en Willibrordus aan de voorkant van de kerk schoon te spuiten.  
Zij kwamen er achter dat de beelden ernstig beschadigd waren en aan het scheuren zijn. De 
beelden zijn voor reparatie naar de beeldhouwer in Bergen op Zoom gebracht die ook de 4 
zwaar beschadigde staties en het Corneliusaltaar aan het repareren is.  
Ook de wakende draak op de linkerhoek aan de voorkant van de kerk is door de vrijwilligers 
van mos en viezigheid ontdaan. 

o Voor Fase 2b zijn offertes aangevraagd voor de opbouwende fase, bij Pronk, Bos en Tromp. 
o Voor de vloerverwarming en de heaters voor de ontmoetingsruimte, moet eerst toestemming 

gevraagd worden aan het Parochiebestuur. 
o Het zwaar beschadigde orgel wordt niet gerestaureerd, maar als decoratie op het koor 

teruggezet. 
o Voor het geluid heeft de interieurcommissie gekozen voor Schaapssound. 
o De misdienaar bankjes, alsmede de bidstoeltjes worden opgeknapt. Een offerte wordt 

gemaakt door Zijlstra. Er wordt nog gezocht naar een credenstafel. 
o Er is subsidie aangevraagd bij de Piusstichting (een sociaal-maatschappelijke organisatie die 

financieel projecten ondersteunt ter verbetering van de leefsituatie van en voorzieningen voor 
oudere mensen) voor ringleiding voor onze doven en slechthorende kerkgangers en mede om 
de toegankelijkheid te verbeteren voor de ouderen. 
 

Juni: 

 Op 4 juni is het gezamenlijk overleg tussen Parochiebestuur en de Parochieraad.  

 Voor de officiële opening van de kerk wordt een feestcommissie samengesteld. 

 De Pinksterviering wordt op het veldje bij PKN kerk gehouden en in de meditatieve 
herdenkingsviering van  
15 juni worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. 

 Pastor Jan Bus is op 28 juni vijftig jaar priester. 

 Op de laatste zondag van juni (30) wordt een dankviering gehouden en muzikaal ondersteunt door 
alle onze koren. Tevens de bekendmaking van de vrijwilliger(ster) van het jaar.  
Dat is Riet Bloedjes geworden. Riet onze hoofdkoster is tijdens deze viering gehuldigd als 
vrijwilligster van het jaar. Zij verzet als koster vele werkzaamheden. Riet zorgt ervoor dat alle 
liturgische benodigdheden op de juiste plaats en tijd aanwezig zijn.  
De eer “vrijwilligster van het jaar” is Riet dan ook van harte gegund. Zij kreeg een klein kunstwerkje 
in de vorm van een tulpenbol en een prachtig boeket aangeboden.  
Na de viering was er gezellig koffie drinken. 

 Wederopbouw Corneliuskerk: 
o Machtigingen zijn gemaakt en doorgestuurd naar het Parochiebestuur. 
o Voor het middenpad van de kerk zijn nieuwe tegels besteld. 
o De elektriciens hebben de bekabeling aangebracht.  
o Alle leien zijn gelegd en in de komende weken gaat ook het luik dicht en zullen daar tenslotte 

de gesigneerde leien aangebracht worden.  
o De buitenmuren zijn schoongemaakt en in de kerk zijn de reparatie- en 

schoonmaakwerkzaamheden gestart. 
o De offertes voor Fase 2b (de opbouwende fase) zijn in behandeling, w.o. vloer, 

geluidsinstallatie, verlichting, nieuw priesterkoor etc. Het betreft de totale verbouw van de 
kerk. 



Juli: 

 Toekenning van subsidie door de Pius Stichting om de toegankelijkheid voor de ouderen te 
verbeteren door middel van automatische kerkdeuren te plaatsen bij de herbouw van de kerk. 

 Eenzaamheid is ook het speerpunt van de gemeente Castricum. Het Pastoraal Overleg zal samen met 
de SWOL (Stichting Welzijn Ouderen Limmen) mee participeren om dit thema verder vorm te geven. 

 Het jaarthema voor 2019 – 2020 is: “In vrijheid kiezen”.  

 De heer David van Diepen heeft een presentatie gegeven over de 1e opzet voor de nieuwe website 
van de Cornelius Parochie. 

 Vanwege het zomerreces vindt er geen vergadering plaats in augustus.  

 Wederopbouw Corneliuskerk:  
o De afgelopen periode is er niet veel gebeurd. 
o De metselaars zijn bezig geweest met het metselwerk buitenom.  
o De muren van het binnenschip worden schoongemaakt.  
o De steigers zijn gedeeltelijk weggehaald. 
o Voor een presentatie voor het Bisdom wordt een 3D film gemaakt van de wederopbouw van de 

kerk, een impressie van het geheel. De film kan ook gebruikt worden voor andere doeleinden. 
o De orgelpijpen worden gekist en opgeslagen en komen daarna terug naar Limmen. 
o De feestcommissie is inmiddels bij elkaar geweest. Voor de officiële opening zijn enige punten 

besproken. De officiële opening van de kerk heet “her-inwijding”. 
September: 

 In de vergadering van september zijn vertegenwoordigers van de werkvelden Liturgie, Diaconie, 
Catechese en Gemeenschapsopbouw uitgenodigd.  
De speerpunten 2019-2020 worden uiteengezet en zullen verder uitgewerkt worden, alsmede de 
uitwerkingen van het beleidsplan met de vier pijlers.  
De samenwerking tussen Caritas en Diaconie, PKN en MOV-HALE is verder aangehaald. Zij 
zoeken ook aansluiting bij het nieuwe jaarthema.  

 Het nieuwe jaarthema “In vrijheid kiezen” wordt gepresenteerd. 

 Op de startzondag van 15 september gehouden in “Heeren van Limmen” wordt het schilderij van 
de Heilige Cornelius onthuld door Tebbe Tebbens. Het schilderij is volledig verwoest door de brand 
en Tebbe Tebbens heeft toen aangeboden om het schilderij opnieuw te schilderen.  

 16 september is het patroonfeest van onze Heilige Cornelius. 

 De Mariakapel is dagelijks open van 9.00 uur tot 18.00 uur. 

 Inmiddels is het nieuwe ledenadministratie-programma DocBase geïnstalleerd. 

 Wederopbouw Corneliuskerk: 
o Aan het herstel van de binnenmuren wordt gewerkt, met speciaal gebakken vormstenen wordt 

het metselwerk hersteld. Het gewelf en het transept zijn geschilderd. 
o De trimploeg heeft de houten vloer in de zijbeuken verwijderd en afgevoerd. Ook de houten 

vloer en de tegels in het middenpad worden verwijderd. 
o Op het ogenblik gebeurt er niet veel. Er wordt gewacht op de goedkeuring door het Bisdom 

van de machtigingsaanvraag voor de herinrichting van de Corneliuskerk. 
 Oktober: 

 In de vergadering van oktober wordt teruggekeken op de week van de eenzaamheid, van 1 t/m 8 
oktober. In samenwerking met de werkgroep Caritas wordt warmte en aandacht gegeven. 

 Peter Rijs is uitgenodigd om een toelichting te geven over de ontwikkelingen rond het (Ypma) orgel 
van de Corneliuskerk uit 1882. 

 Op 3 oktober de start van het project ‘Eenzaamheid’. Voor dit project wordt een meldpunt opgezet. 
De praktijkondersteuner van de huisarts zal ook haar medewerking hieraan verlenen. 

 Er zijn twee jubilarissen die 25 jaar bij het koor zijn, Riek Holla en Lia Beentjes-Valkering, zij 
worden tijdens het Caeciliafeest in november gehuldigd. 

 12 oktober een gezinsviering in de PKN-kerk, tevens in deze viering de schoenendoosactie. 
Wederom een groot succes. Bij elkaar zijn er 40 dozen ingeleverd.  

 Op 15 oktober wordt een schoolparochieviering gehouden, waarbij 15 kinderen zich hebben 
aangemeld voor het instuderen van liederen.  

 Wederopbouw Corneliuskerk:   
o Ter voorbereiding van de vloerverwarming is door de trimploeg de houten vloer van het 

middenschip deels verwijderd. 
o In de doopkapel zijn de muren schoongemaakt en worden voorzien van een nieuwe laag 

stucwerk en schilderwerk. 
o Bij de sacristie worden de goten vernieuwd. 
o Op het nog staande deel van de steiger zijn de schilders bezig met de laatste werkzaamheden. 
o Het dak is inmiddels dicht, alleen de afwerking moet nog plaatsvinden. 
o Boven het gewelf wordt een branddetectie installatie aangelegd. 
o De werkgroep Interieur en inventaris wacht de bijgestelde ontwikkelingen rond de 

machtigings-aanvraag af. 



November: 

 In de vergadering van november wordt terug gekeken op Allerzielen. Twee prachtige vieringen, 
gehouden in “Heeren van Limmen” met veel mooie teksten en liederen.  

 De kerkenveiling op 8 november heeft het mooie bedrag opgebracht van € 36.110,00. Met dank 
aan een ieder die deze veiling mogelijk heeft gemaakt en aan de gulle gevers. 

 Diaconaal weekend op 16 en 17 november (werkgroep) Caritas.  

 Pastor Olling heeft een nieuwe woning gevonden aan de Brugstraat 16 te Limmen. Hij verwacht in 
het voorjaar te kunnen verhuizen. 

 Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (24 november) wordt het feest gevierd van de 
patroonheilige van de kerkmuziek St. Caecilia. Op deze dag worden 2 jubilarissen in het zonnetje 
gezet, te weten: Riek Holla van het gemengd koor en Lia Beentjes – Valkering van het Liturgisch 
koor. Beide zijn 25 jaar koorlid.  

 Tevens neemt het gemengd koor afscheid van mevrouw Bakker, 31 jaar koorlid, de heer Jan Rijs, 
68 jaar koorlid en de heer Siem Koot, 72 jaar koorlid. Zij worden hartelijk bedankt voor hun 
muzikale bijdrage aan de Corneliusparochie en ontvangen een mooi boeket voor hun inzet. 

 Wederopbouw Corneliuskerk: 
o Fase 1 is op 25 oktober opgeleverd.  
o Vanuit het Bisdom is onlangs de machtiging binnengekomen voor de nieuwe vloer, 

vloerverwarming en elektra.   
o Het wachten is nu op de goedkeuring door het Bisdom van de machtigingsaanvraag voor de 

herinrichting van het interieur. 
o De glas-in-lood ramen zijn geplaatst. 

December: 

 Er was een verrassing van de Sint voor de Parochieraad op 3 december. De goedheilligman had 
een pakketje met een fantastische rijm op de stoep van de pastorie gelegd en natuurlijk wat lekkers 
erbij.  

 De  mogelijkheid wordt onderzocht om gebruik te maken van de diensten van de heer Vincent van 
de Kerk met betrekking tot fondsenwerving.  

 De kerkhofcommissie heeft het voorstel gedaan om een gedenkplaat te laten maken, waarop de 
namen van overledenen komen te staan. Richtlijn is vanaf Allerzielen november 1999. 

 De adventstijd is begonnen met de regioviering op 1 december in de H. Jacobus Major in 
Akersloot. 

 De kerstvieringen zullen evenals vorig jaar plaats vinden in “Heeren van Limmen”. 

 De begroting 2020 is goedgekeurd. 
Wederopbouw Corneliuskerk: 
o In de bouwvergadering van 22 november jl. zijn afspraken gemaakt ten behoeve van 

afstemming van de verschillende disciplines. 
o Overleg met de gemeente ten aanzien van de omgevingsvergunning. 
o Afstemming over de her-inwijding van de Corneliuskerk vindt plaats met de werkgroep 

Interieur en inventaris. Pasen is waarschijnlijk niet haalbaar. De insteek is nu op 20 
september, Cornelius dag en tevens startzondag van het nieuwe seizoen.  
 

Algemeen: 
De Parochieraad vergadert in principe elke eerste dinsdagavond van de maand in de pastorie, alleen 
in augustus houden we geen vergadering. 
 
In 2020 zijn er weer voldoende zaken waar we ons mee bezig willen houden, zoals: 

 De eindfase van de wederopbouw van de kerk. 

 De her- inwijding van de H. Corneliuskerk. 

 Startzondag op 20 september, een nieuw kerkelijk jaar en de feestelijke opening van de H. 
Corneliuskerk. 

 
Wij voelen ons als Parochieraad zeer gesterkt door de trouwe achterban van vele vrijwilligers die 
iedere keer weer klaar staan om nieuwe initiatieven en projecten te omarmen. Wij kunnen hen niet 
genoeg bedanken. 
 
Tot zover mijn verslaglegging over 2019.  
 
Vol vertrouwen staan we aan het begin van 2020, een jaar waarin we het thema “In vrijheid kiezen”  
een extra plek willen geven en waarin de eindfase van de wederopbouw van de kerk centraal staat. 
 
Marianne Snel, 
Secretaris 



  
 

 
Gré Brakenhoff - Admiraal 

 
Overleden op 13 februari 2020 

op de leeftijd van 91 jaar 
 

 
Gré was een hartelijke, lieve en zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder. Altijd levendig, 
vrolijk en opgewekt. Ze kreeg in het verzorgingshuis Hoogduinen in Schoorl bijna dagelijks 
bezoek omdat iedereen graag bij haar was. De verzorgers waren eveneens erg op haar 
gesteld en de bewoners werden door haar geholpen alsof ze een vrijwilligster was. Ze 
voerde haar buurvrouw tijdens het eten en hielp verdwaalde bewoners hun huis weer terug 
te vinden.  
Iedere dag wandelde Gré door de duinen van Schoorl, op het pad achter het 
verzorgingshuis. Het moest wel heel slecht weer zijn wilde ze binnenblijven. Frisse lucht was 
belangrijk voor haar. Haar raam stond altijd op een kier, al was het hartje winter. 
Ze heeft in haar leven altijd hard gewerkt. Als oudste dochter van Cor Admiraal en Cornelia 
Admiraal-Admiraal moest zij al vroeg helpen bij de zorg voor haar 2 broertjes en 8 zusjes, 
het runnen van het huishouden en het uitventen van melk voor de winkel. Toen zij na de 
oorlog trouwde met Han Brakenhoff, runden zij samen een Spar kruidenierswinkel. Eerst in 
Hilversum, toen in Velsen-Noord en later in Beverwijk. 
Hoewel we nog erg veel verdriet hebben, en we Gré ontzettend missen, overheerst onze 
dankbaarheid voor alle mooie jaren die we met haar mochten delen. We zijn ook erg blij dat 
Gré de hele Corona-situatie bespaard is gebleven. Ze zou het vreselijk gevonden hebben om 
in quarantaine te hebben moeten leven en geen bezoek te hebben mogen ontvangen.  
Gelukkig konden wij tijdens de laatste dagen van haar leven nog dag en nacht bij haar zijn in 
het ziekenhuis en hebben we op een mooie manier afscheid kunnen nemen tijdens de 
uitvaart. De eerste zin uit de speech van dochter Marga, krijgt nu nog meer betekenis: 
“Lieve mama, 
U koos uw tijd zorgvuldig. Op een moment waarop het heel onlogisch leek dat het zou 
gebeuren. Maar wanneer is het tijd? Als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt? Waarvoor is 
het tijd? Wat is tijd?  
Op de laatste nacht dat ik bij u in de kamer sliep in het ziekenhuis, dacht ik hier over na.  
Tijd als graadmeter voor de resterende periode van leven. 
Een heel leven lang ben je tijdgebonden. Aan het begin wacht je op het moment dat de 
pauzes tussen de weeën in alsmaar korter en korter worden en aan het einde wacht je totdat 
de pauzes tussen de ademhalingen door steeds langer worden. Een golfbeweging van tijd. 
Ik telde urenlang de seconden van de pauzes tussen de ademhalingen in, en wachtte rustig 
af totdat u klaar zou zijn met deze tijd om een nieuwe tijdloze periode in te gaan in een 
andere dimensie waarbij tijd niet meer alles bepalend is. Waar heden, verleden en toekomst 
bij elkaar komen of dwars door elkaar heen vloeien.  
Waar tijd niet meer nodig is om wonden te helen. 

Wanneer komt het moment voor afscheid? En is dit tijdelijk, voor altijd, of bestaat er geen 
afscheid zolang je aan iemand blijft denken?  
Ik heb het gevoel dat ik nu geen afscheid hoef te nemen. Uw energie hangt nog als 
een warme deken om mij heen. Energie in de vorm van kostbare herinneringen en 
heel veel liefde. En omdat liefde tijdloos is, bent u er dus gewoon nog. Ik denk dat 
iedereen hier uw positieve energie met zich mee zal nemen.  

U bent voor mij dan ook niet in het hiernamaals, maar u blijft in het hiernumaals, met 
ons in liefde verbonden”.  



 

Jopie Castricum - Borst. 
 

Overleden op 28 februari 2020 
Op de leeftijd van 96 jaar 

 

Moeder, met haar 96 jaar, hoort bij de generatie mensen die ongelooflijk veel in de wereld 
hebben zien veranderen. Zo zag ze Limmen veranderen van een dorp dat bestond uit een 
aantal paralelwegen met bollenvelden ertussen, naar een bijna dichtgegroeid dorp. Als ik 
haar af en toe meenam in de rolstoel om een stuk door het dorp te lopen, herkende ze 
weinig meer terug van wat Limmen ooit was. Ze genoot dan vooral van de weidsheid van de 
polder als we even bij Pietje Dijkman het land in gingen om het jonge vee te bekijken. In die 
enorm veranderende wereld was er één echte stabiele factor. Dat was pap. Ze had hem 
leren kennen in de naoorlogse bevrijdingsfeesten. Beiden kwamen ze uit een behoorlijk groot 
gezin. Met de verjaardagen zat het huis dan ook echt vol. Met de sigaren en sigaretten op 
tafel stond de boel al gauw blauw van de rook. Als ik dan als klein jochie met tranende ogen 
in bed lag, was het beneden bar gezellig. Vooral vader kreeg zelfs de grootste chagrijnen 
aan het lachen. Naarmate het later werd, werden de verhalen steeds fraaier. Jullie hadden 
de grootste schik en moeder genoot ervan. Pap zorgde er ook voor dat er altijd verse 
groenten waren. Ik zie ons nog manden vol tuinbonen doppen. Moeder kon gelukkig heerlijk 
koken en menig pan met eten ging naar buren of familie die dat erg wisten te waarderen Ik 
denk met plezier terug aan onze uitstapjes op de brommer, moeder achterop, ik voorop. Zo 
ging dat in die tijd. Niet veel later gingen we voor het eerst naar Duitsland, naar Bad 
Wimphen. Met het hele gezin. Ze genoten ervan. In heel wat vakanties gingen ze samen met 
ome Jan en tante Truus op pad. Jan en Truus Droog voegden zich er later bij. Voor hen 
beiden was die vakantie het hoogtepunt van het jaar. Toch waren het vooral de gewone 
dingen waar moeder het meest van genoot. Met name als pap onder het eten begon te 
vertellen over vroeger. God wat hebben we wat af gelachen om de dwaze dingen die hij 
vertelde. Moeder was er wat trots op dat zij met vader getrouwd was. Ze keek ernaar uit dat 
pap met de vut kon. Heerlijk vond ze het, om hem elke dag bij haar in de buurt te hebben. 
Intussen waren ze opa en oma geworden van Linda, Petra en John. Jullie waren wat trots op 
ze. En toen kwam pap plotseling, na een kort ziekbed, te overlijden. Haar hele leven leek in 
te storten. De glans was eraf. Een leven zonder pap hoefde niet van haar. Maar het leven 
ging wel door. Kort erna bouwden wij onze huizen, had ze veel aanloop en afleiding, maar 
binnen anderhalf jaar tijd was ze ineens helemaal alleen in het huis aan de BN straat. Jaren 
lang kwamen we bijna dagelijks bij elkaar over de vloer, even een bakkie doen of klusjes. 
Met alle feesten was moeder bij ons. Alsof ze deel van ons gezin was. Met Kerst, oud op 
nieuw, Pasen, Pinksteren en Sinterklaas. Ze vond het dan fantastisch om onze kinderen te 
zien genieten. We vonden het verschrikkelijk toen ze op een gegeven moment aangaf dat 
het haar zwaar viel om te komen, doordat ze steeds slechter kon lopen. Intussen was 
moeder al 36 jaar alleen. Dat ze zo oud zou worden hadden we nooit verwacht. Haar 
gezondheid liet haar regelmatig in de steek. Na een paar lelijke valpartijen durfde ze niet 
meer te fietsen en werd meteen de mobiliteit een stuk minder. Even naar haar zus Rie toe, of 
naar Truus zat er niet meer in. Toen daar nog eens artrose bij kwam, redde ze het niet meer 
alleen thuis. Ze belandde in de Cameren waar ze het gelukkig al snel prima naar haar zin 
had. Nu al 20 jaar lang. In diezelfde periode overleden haar broers Aad, Kees en Jan, net als 
haar zus Rie en Nel. Gaande weg werd haar wereldje kleiner. Ook de dames waar ze 
regelmatig mee optrok, ontvielen haar. Het was helemaal een klap voor haar toen zoon Hans 
kwam te overlijden. Alweer bijna 11 jaar geleden. En opnieuw ging het leven door. Als 
Jeanette, de kleinkinderen of Annemarie en ik langskwamen zat ze meestal lekker te lezen 
of tv te kijken. Plezier ontleende ze vooral aan al de boeken die ze versleet. En het kijken 
naar natuurfilms. Ook dat vond ze fantastisch. Maar haar ogen en oren lieten haar 
uiteindelijk ook in de steek. Het lezen en tv kijken vielen weg. Waar ze de laatste jaren ook 
naar uitkeek was de bingo. Hopend dat ze met knuffels thuiskwam voor James of Joy. Hun 
berg knuffels werd dan ook steeds groter. De val, ruim een jaar geleden, was opnieuw een 
kantelpunt in haar leven. Dag in dag uit pijn. Het geheugen werd er al niet beter op, maar 
door de morfine leek ze alles vergeten en ging de communicatie erg moeizaam.  
En nu heeft moeder eindelijk de rust waar ze zo naar verlangde.  
Terug naar al je dierbaren die je voorgingen.  



 
 

Aaf Glorie - Sprenkeling 
 

Overleden op 20 maart 2020 
op de leeftijd van 89 jaar 

 
Aaf is op 17 januari 1931 geboren in Bakkum, maar groeide op in Limmen. Ze was het 
tweede kind van Joop en Griet Sprenkeling, een tuindersfamilie die vanaf 1938 woonde aan 
de Hogeweg in Limmen. Aaf woog slechts 2 pond en 1 ons bij de geboorte, maar dit kleine 
kindje zou uitgroeien tot een fantastische vrouw.  
 
Op 1 april 1951 kreeg Aaf verkering met Joop Glorie en ruim drie jaar later, op 26 augustus 
1954 zijn zij in Limmen getrouwd. De eerste acht jaren van hun huwelijk hebben zij in 
Alkmaar gewoond. Maar in 1962 zijn zij erin geslaagd om een huis te kopen in Limmen aan 
de Hogeweg, een paar honderd meter van het ouderlijk huis van Aaf. Er is heel hard gewerkt 
om dit mogelijk te maken. Vader werkte bij de Hoogovens en moeder had de zorg voor de 
kinderen en samen werkten ze in de tuin waar groenten werden verbouwd voor de veiling. 
Op die manier kon de rente en aflossing van het huis worden betaald. 
 
Aaf wilde altijd heel graag een groot gezin. Zij had de gezelligheid daarvan ervaren bij Joop 
thuis. Die reuring met zo’n koppel wilde zij óók! Gelukkig is haar vurige wens in vervulling 
gegaan. In Alkmaar zijn zes kinderen geboren; Cor, Jos, Ria, Theo, Ton en Margareth. En 
toen ze zeven jaar in Limmen woonden, werd in 1969 dochter Jolanda geboren. Een 
nakomertje, maar zeer welkom. En zo werd Aaf moeder. 
 
Moeder was samen met vader de spil van dit hechte gezin. Haar gezin was haar leven, daar 
genoot ze van. Niet voor niets is tijdens de begrafenis gezegd: “vandaag vieren wij het leven 
van moeder.” Want moeder hield van het leven. Ze vond dat ze een fantastisch leven had 
gehad, ze zou met niemand hebben willen ruilen. Ze hield zielsveel van vader, van haar 
kinderen, van haar kleinkinderen. Haar gezin was haar leven. Ze kon zo genieten als we op 
zondagochtend een kop koffie kwamen drinken. Voor iedereen een luisterend oor en een 
goede raad. En lachen, véél lachen. Want een dag niet gelachen was een dag niet geleefd. 
En doe alsjeblieft gewoon. Want moeder was niet alleen gewoon bijzonder, ze was ook 
bijzonder gewoon. Een echte Limmer dus.    
 
We hebben afscheid moeten nemen van moeder. Maar moeder is niet weg. Ze zal altijd bij 
ons blijven, in onze herinnering, maar ook in ons leven. Altijd. Moeder maakt nog steeds 
onlosmakelijk deel uit van het leven van mijn vader. Als ik naar mijn broers en zusters kijk 
dan zie ik ook mijn moeder. En als ik naar de kinderen van mijn broers en zusters kijk dan 
zie ik ook mijn moeder. Want we hebben allemaal een stukje van moeder meegekregen. Ze 
blijft bij ons. En je kunt je voorstellen hoe ze zou reageren als je haar iets geweldigs te 
vertellen hebt. Dat je bijvoorbeeld stilletjes aan haar denkt als je een vriendje of vriendinnetje 
krijgt, dat je gaat trouwen of dat je in verwachting bent. Een nieuwe baan of een nieuw huis. 
De echt belangrijke gebeurtenissen in je leven. En dat ze dan haar hand op je arm legt, even 
knijpt met haar ogen, je lachend aankijkt en dat ze zegt: ‘Oh ja? Ach kind, wat leuk!’.   
Of als je wat problemen hebt die je kwijt wilt. Als je dan op een stil plekje zit kan je met haar 
in gesprek en als je heel goed luistert dan hoor je weer die vertrouwde liefdevolle stem: ‘Ach 
kind, het komt allemaal wel weer goed’. En dan komt het goed. Kleindochter Kelly zei het 
treffend zo: 

Ik keek altijd op, op naar u. 
Maar u keek nooit op mij neer, 

u keek mij altijd aan. 
Nu kan dat niet meer. 

Maar ik kijk nog altijd op, op naar u. 
En nu, u kijkt op mij neer, 

om mij bij te staan. 



Bereikbaarheid Pastor Johan Olling 
 

Pastorie Dusseldorperweg 74 1906 AL Limmen 

Voor het maken van een afspraak kunt u altijd de pastorie bellen. 
HET TELEFOON NUMMER VAN DE PASTORIE IS: 072-5051275 
Het e-mail adres: pastor@corneliuskerk-limmen.nl 

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

___________________________________________________________________ 

E-mail-adressen H. Corneliusparochie te Limmen 
 

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

___________________________________________________________________ 

HET PAROCHIECENTRUM 
is gevestigd in de pastorie 

 

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

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

Pastores

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

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

Pastor H.Hudepohl Kerklaan 37 1921 BK Akersloot       0251312228

Pastor N.Mantje Traviatastraat 24  1827 RK Alkmaar 0722200347

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

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

Martien den Blanken Limmer Laen 1 Heiloo 0725331534 voorzitter

Kees v.Went Westerweg 267 1852AG Heiloo0725324143 secretaris

Karel Hennekens Zeeweg 43 Heiloo 0725320891 penningmeester

John de Boer Dusseldorperweg 47 0653840923 lid

Dick Krom Absalon 18 072505278 lid

Maria Overtoom Fr.Halslaan 32 Akersloot 0251311798 lid

Parochieraad van de Corneliusparochie

Pastor Johan Olling Dusseldorperweg 74 0725051275 pastor

Gerardine Vahl-Res Rinnegommerlaan 4 Egm.ad H.0725070488 voorzitter

Piet Valkering Pagenlaan 3 0725052588 penningmeester

Marian Snel-Kossen Koningsdam 37 0725051859 secretaris

Nico Kaandorp Middenweg 33 0610146440 lid, bouw- en grondzaken

Henk Boon Vredeburglaan 35 0728888094 lid, pastoraal overleg

Theo Al Westerweg 14 0725051573 lid

Pastoraal Overleg van de Corneliusparochie

Agaath van Veen Dampegheestlaan 33 0725054184 liturgie

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

 



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

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

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

 
Couplet: Gelijkheid: 

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

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

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

 
Couplet: Gods woord: 

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

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


