VAN DE REDACTIE

Een nieuw seizoen gaat van start en wel op 20 september in onze eigen Corneliuskerk, met
beperkende maatregelen, die u in het blad kunt lezen. Na de vakantieperiode starten ook de
werkgroepen weer op. In dit eerste nummer heel veel informatie. Wij nodigen u uit het te
lezen en er met z’n allen een goed seizoen van te maken met het nieuwe jaarthema
”Het verhaal gaat…door”

MEDEWERKERS
VERSCHIJNINGSDATA
De redactionele medewerkers zijn:
Pastor J.Olling, Dusseldorperweg 74
Ria Nijman (lay-out) De Wieken 55
Rob Schijf, ’t Kieftenland 11
Hebt u vragen, op- en/of
aanmerkingen, richt u dan tot de
redactie
UITVOERING/VERSPREIDING
De ‘Rond de Limmer Toren’ wordt door
vrijwilligers gedrukt, geniet en
gebundeld in een oplage van circa
3250 stuks. Er wordt gebruik gemaakt
van apparatuur van de parochie.
De heer Joop Koppes organiseert de
verspreiding van ‘Rond de Limmer
Toren’ door huis aan huis aanreiking
door vrijwilligers. Elk adres in Limmen
krijgt een exemplaar, ongeacht of u wel
of niet tot de parochie behoort. Hebt u
‘Rond de Limmer Toren’ niet
ontvangen richt u dan tot:
De heer Joop Koppes
Kerkweg 57
1906 AV Limmen
Tel 0725051717 of e-mail:
koppesjoop@gmail.com

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

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

begin september
eind oktober
10 dagen voor Kerstmis
februari
10 dagen voor Pasen
voor Pinksteren

AANLEVEREN KOPIJ
Kopij voor de ‘Rond de Limmer Toren’ bij
voorkeur aanleveren per e-mail:
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl
Of in de brievenbus van/aan ‘Rond de
Limmer Toren’p/a Pastorie
Dusseldorperweg 74 1906 AL LIMMEN
Kopij voor de volgende uitgave kunt u
inleveren/insturen
tot dinsdag 6 oktober 2020
Zij verschijnt omstreeks
25 oktober 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

VANAF 20 SEPTEMBER ‘KERKEN’ WE WEER IN DE CORNELIUSKERK
Je leest het goed. Vanaf zondag 20 september ‘kerken’ we weer in de
Corneliuskerk. Meer dan twee jaar hebben we dankbaar gebruik gemaakt
van de gastvrijheid van de beheerders van ‘Heeren van Limmen’. We zijn
Marieke en René heel dankbaar en de band die er opgebouwd is zal
voortgezet worden. Maar ons streven om als geloofsgemeenschap het
nieuwe seizoen met het Corneliusfeest te openen, is gelukt. Het coronaprotocol is nog steeds van toepassing en we kunnen met niet meer dan
100 kerkgangers op zaterdagavond en zondagmorgen samenkomen,
maar het gaat om het verhaal van God ‘met’, ‘in’ en ‘door’ ons mensen.
Het gaat om dat verhaal. Daarom ook de keuze voor het nieuwe
jaarthema 2020-2021: Het verhaal gaat… door’. Onze Corneliuskerk
ademt al die geloofsverhalen van allen die vóór ons geleefd hebben en er
gevierd, geleerd, gedoopt, getrouwd en uitgedragen zijn.
JAARTHEMA 2020-2021: ‘HET VERHAAL GAAT….. DOOR’
Dat het verhaal door gaat, willen we ook duidelijk maken in de keuze van
het nieuwe jaarthema dat we op zondag 20 september gaan presenteren.
De bevrijdende geschiedenis die God schrijft in en door ons mensen gaat
door. Dat verhaal ging door na de brand van 3 mei 2018 in al zijn lerende,
dienende en vierende activiteiten waar we de schouders onder gezet
hebben. En dat verhaal gaat ook nu weer door als wij – hopelijk niet langer
dan tot Kerst - moeten improviseren met noodverlichting, geluid, stofvrijmaken en verbouwen van de kerk voor de weekendvieringen. Het
jaarthema zal gepresenteerd worden door een bibliotheek van 66 boeken
vol verhalen, die samen de bibliotheek vormen die ‘Bijbel’ heet. Ook heeft
Mia Ploegaert voor ons weer een jaarthema-lied geschreven.
‘HET VERHAAL GAAT… ‘
Als het gaat om verhalen en die bibliotheek die ‘Bijbel’ heet, willen we ons
het komend jaar ook laten inspireren door de zesdelige serie van Nico ter
Linden: ‘Het verhaal gaat…’. Bestsellers waar we in Limmen al 22 jaar
dankbaar gebruik van maken om het gesprek op gang te brengen in de
gespreksgroepen ‘snuffelen in de Bijbel’. De serie leerde ons dat we verhalen
in de Bijbel niet altijd historisch moeten verstaan. Ter Linden is een groot
verteller. Zo schreef hij ook over de opstanding van Jezus uit de dood: „De
Bijbelse verhalen wortelen in de historie, maar daarom zijn het nog geen
historische verhalen.” „Het is wel waar, maar niet echt gebeurd.” „Het is niet
leeg achter het wolkendek waarop wij projecteren.” Zo vertelde hij ook dat hij
als jongetje in de oorlogstijd voor het slapengaan altijd wilde horen over
Jezus die over het water liep. Hij droomde veel over water, dat had te maken
met de oorlog en de angst. Water, zo vertelt Nico ter Linden, staat in de
Bijbel voor chaos, dood, vanaf het water van Genesis 1 (waar God er paal en
perk aan stelt) tot het water van Openbaring 22 (waar de zee niet meer zal
zijn). Als Jezus over het water loopt, dan betekent het dat Hij de dood onder
de knie heeft. Dat verhaal is dus een prachtige vorm van angstbezwering en
kennelijk voelde Nico ter Linden dat als kind al aan. Zo gaan we het komend
seizoen het verhaal achter het geloofsverhaal ontdekken. Een bevrijdende
manier van Bijbellezen. ‘Het verhaal gaat… door’.
pastor Johan Olling

NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD
Als ik dit schrijf loopt de vakantieperiode op zijn einde. Een periode die niet alleen in
het teken heeft gestaan van een pas op de plaats, ruimte voor bezinning, maar ook
tijd waarin Covid-19 een belangrijke rol blijft spelen. Het virus dat ons beperkt in ons
dagelijks leven, minder contacten, minder uitstapjes, minder reizen, ‘Blijf zoveel
mogelijk thuis’. Ondanks dit nare virus hoop ik dat we met elkaar er een mooi
kerkelijk jaar van kunnen maken met het thema ‘Het verhaal gaat ……. door!’
Ingebruikname kerk
Goed nieuws. Ondanks dat de kerk nog niet ‘af’ is, mogen we, na goed overleg met
de diverse betrokkenen, per 20 september de kerk weer in gebruik nemen. Hier zijn
we uiteraard heel blij mee. Vanaf 26 september zullen ook de
zaterdagavondvieringen weer in onze kerk gehouden worden. Helaas wel met een
beperkt aantal parochianen en met in achtneming van de regels rondom corona. Als
parochie zijn we natuurlijk heel dankbaar dat we al die jaren gebruik hebben mogen
maken van de PKN kerk en ‘Heeren van Limmen’. Ondertussen zijn alle
machtigingen binnen vanuit het bisdom. We kunnen dus verder met de herbouw van
de kerk om zo de laatste fase van de gehele renovatie af te ronden.
Bestuurlijke situatie
In deze Limmertoren zult u een brief lezen van het bestuur van het
samenwerkingsverband Bron van Levend Water en de H. Cornelius. Het bestuur
heeft te kennen gegeven dat zij om meerdere redenen hun aandacht alleen op de
parochie Bron van Levend Water zal richten. Voor het besturen van onze parochie
heeft het bisdom een interim bestuur benoemd, te weten Mgr. dr. Bart Putter (vicarisgeneraal van het bisdom) als voorzitter/administrator en de heer Jan Mentink als
secretaris/penningmeester. Inmiddels zijn de eerste contacten tussen de laatst
genoemde en parochieraad geweest. Wij, als parochieraad, hebben er alle
vertrouwen in dat de renovatie van onze kerk tot een goed einde zal worden
gebracht en dat wij samen kunnen werken aan een helder besturingsmodel.
Het is wel de bedoeling dat de pastorale samenwerking zoveel mogelijk voortgezet
blijft worden.
Dankzondag
Dankzij de goede samenwerking tussen Johan Olling, het vocaal ensemble o.l.v.
Peter Rijs en C-TV Castricum heeft u allen kunnen genieten van een aantal mooie en
inspirerende vieringen. Zo ook van de dankzondag, waarin we traditiegetrouw de
vrijwilliger van het jaar in het zonnetje zetten. Dit jaar viel Leny Welboren – Koot deze
eer toe. Leny vervult al ruim 25 jaar de rol van kosteres tijdens huwelijken en
uitvaarten. Altijd op haar bescheiden, loyale, trouwe en humorvolle wijze. Leny, deze
eer is jou van harte gegund. Vanaf deze plaats nogmaals een hartelijke felicitatie.
Kerkbanken
Voor onze gerenoveerde kerk hebben we banken overgenomen van een kerk uit
Zaanstad. Onze eigen banken zijn tijdens de brand voor een deel verloren gegaan.
Echter zijn er ook nog banken die redelijk tot goed uit de brand zijn gekomen. Deze
banken willen wij te koop aanbieden voor een bedrag van € 50,00 per bank. Mocht u
interesse hebben, stuur dan een mailtje naar bestuur@corneliuskerk-limmen.nl.
Op deze manier hopen wij nog veel mensen blij te kunnen maken.

Kerk- en Jeugdveiling
Ondanks de vele beperkte maatregelen die Covid-19 met zich meedraagt zijn wij
toch zoekende naar mogelijkheden om de kerk- en jeugdveiling door te laten gaan. Ik
wil u dus vragen om vrijdag 6 november te reserveren voor deze traditie.
Nu maken we ons op voor het nieuwe seizoen met het thema ‘Het verhaal gaat…….
door.’ Ik wens u namens de parochieraad en Pastor Johan Olling een inspiratievol
kerkelijk jaar toe met mooie verhalen die doorverteld blijven worden.
Gerardine Vahl-Res

BESTUURLIJKE SITUATIE LIMMEN
Sinds 1 januari 2016 zijn de parochies Bron van Levend Water en H. Cornelius
verenigd in een Personele Unie c.q. samenwerkingsverband. Doel van het
samenwerkingsverband is een maximale samenwerking op de beleidsterreinen
Geloof, Pastoraat, Personeel, Financiën, Gebouwen en Besturen.
Het parochiebestuur, dat de beide parochies bestuurt, heeft recent, na een brede
evaluatie, de conclusie moeten trekken dat de samenwerking onvoldoende vorm en
inhoud heeft gekregen.
De aanloop naar en de afwikkeling van de twee gesloten kerken in de Egmonden en
de brand van de Corneliuskerk zijn hierbij een voorname oorzaak geweest.
Ook de pensionering van vrijwel het voltallige pastoresteam zoals dat al geruime tijd
binnen de parochies actief is speelt hierin mee. Pastoor Herman Helsloot is sinds 1
september jl. met emeritaat en de pastoraal werkers Johan Olling en Henk Hudepohl
zullen in mei 2021 met pensioen gaan. In de opvolging van pastoor Helsloot is
inmiddels voorzien door de benoeming van de onlangs tot priester gewijde Paul
Bindels.
Voor een effectievere besturing van de beide parochies heeft het parochiebestuur er
onlangs voor moeten kiezen haar aandacht vooralsnog alleen op de parochie Bron
van Levend Water te richten.
Voor het besturen van de H. Corneliusparochie heeft onze Bisschop Mgr. Hendriks
een interim bestuur benoemd. Dit bestuur wordt gevormd door Mgr. dr. Bart Putter,
vicaris-generaal van het Bisdom, voorzitter/administrator en de heer Jan Mentink die
benoemd is als secretaris/penningmeester.
De belangrijkste opdracht aan het interim bestuur is er voor zorg te dragen dat de
renovatie van de Corneliuskerk tot een goed einde wordt gebracht en een helder en
toekomstgericht besturingsmodel wordt uitgedacht en uitgewerkt.
Parochiebestuur ‘Bron van Levend Water’
Parochieraad Corneliusparochie
Vicaris generaal van het Bisdom: Mgr.dr.Bart Putter

AFSCHEID VAN PASTOR HERMAN HELSLOOT
Dertig jaar heeft pastor Herman Helsloot leiding gegeven aan het
pastoraat in Heiloo, en later in Akersloot, de Egmonden en Limmen. Het
takenpakket van een pastoor is breed en zeker de afgelopen decennia
niet eenvoudig. Het omvat naast het optreden als geestelijk leidsman voor
de parochianen, waaronder het voorgaan in de erediensten, ook de
bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de parochie,
waaronder de zorg voor de financiën, de gebouwen en de organisatie van
de vele vrijwilligersgroepen. Bij die tweede taak werd hij ondersteund door
een bestuur, maar formeel was hij daarvan ook de voorzitter, en dus
eindverantwoordelijk. Zijn hart lag duidelijk bij de eerste taak.
Afgelopen zondag 30 augustus heeft pastor Herman Helsloot
afscheid genomen van zijn taak als pastoor van onze parochies.
Ook vanuit de Corneliusparochie danken we hem voor het
voorgaan in de erediensten en zijn jarenlange inzet en
betrokkenheid bij het ‘wel en wee’ binnen de Limmer
geloofsgemeenschap. We wensen hem nog vele mooie jaren
toe in gezondheid en levensgeluk.
Parochianen Corneliusparochie
HET LABYRINT VOOR DE INGANG VAN DE WILLIBRORDUSKERK IS EEN MOOIE
HERINNERING AAN HET PASTORAAT VAN PASTOR HERMAN HELSLOOT
Het labyrint was het cadeau van de parochie bij het 25 jarig priesterfeest in 2007

Vertrouw je toe aan de weg.
Wanneer je besluit een labyrint te gaan lopen,
hoef je verder geen keuzes meer te maken.
De weg neemt je mee.
De weg door een labyrint lijkt in veel opzichten
op je levensweg:
Er zijn onverwachte keerpunten,
die je plotseling een ander perspectief bieden.
Soms lijk je heel dicht bij het doel,
maar even later ben je verder verwijderd dan ooit.
Als je met meerdere mensen loopt,
loopt iemand soms een stukje metje op,
dan weer is men uit het gezicht verdwenen.
Een labyrint leent zich uitstekend voor meditatie.
Het lopen van de vastgelegde route maakt ruimte.
Als je je toevertrouwt aan de weg
kun je bij je tocht naar het middelpunt proberen om ‘los te laten’.
In het middelpunt neem je de tijd
om ‘open te staan’ en te ‘ontvangen’.
Tijdens de weg terug kun je proberen
het ontvangene ‘toe te laten’.
Je toevertrouwen aan de weg
brengt velen de ervaring van geluk.

Liturgie voor de komende
maanden (vieren)
Liturgisch kalender
Weekendvieringen in de Corneliuskerk (via de hoofdingang van de pastorie)
WEEKEND 19 en 20 september STARTZONDAG
Zaterdag
geen viering
Zondag

10.00 uur

Eucharistieviering met klein koor
Voorgangers: Mgr J. Hendriks, pastor P. Bindels en Pastor J.Olling

WEEKEND 26 en 27 september-VREDESWEEK
Zaterdag 19.00 uur meditatieve viering met vocaal ensemble
Voorganger: Pastor J.Olling
Zondag

10.00 uur

Woord- en Communieviering met zangroep A
Voorganger: Pastor J.Olling

WEEKEND 3 en 4 oktober
Zaterdag 19.00 uur meditatieve viering met vocaal ensemble
Voorganger: Pastor K.Kint
Zondag

10.00 uur

Woord- en Communieviering met zanggroep B
Voorganger: Pastor K.Kint

WEEKEND 10 en 11 oktober
Zaterdag 19.00 uur Gezins- woord- en communie viering met kinderkoor
Voorganger: Pastor J.Olling
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met zanggroep C
Voorganger: Pastor J.Olling
WEEKEND 17 en 18 oktober MISSIEZONDAG
Zaterdag 19.00 uur meditatieve viering met vocaal ensemble
Voorganger: Pastor J.Olling
Zondag

10.00 uur

Woord- en Communieviering met zanggroep D
Voorganger: Pastor J.Olling

WEEKEND 24 en 25 oktober
Zaterdag 19.00 uur meditatieve viering met vocaal ensemble
Voorganger: Pastor B.Leurink
Zondag

10.00 uur

Woord- en Communieviering met zanggroep A
Voorganger: Pastor B.Leurink

Datum
Zaterdag 12 sept.
24e zondag d.h.j.
Zondag 13 sept.
24e zondag d.h.j.

Zaterdag 19 sept.
25e zondag d.h.j.
Zondag 20 sept.
25e zondag d.h.j.

H. Willibrordus
Heiloo

H. Jacobus Major
Akersloot

Zondag 10.00

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

H. Cornelius
Limmen
Zaterdag 19.00
en
Zondag 10.00

Zondag 10.00

Eucharistieviering
P. Bindels

W&C-viering
parochianen

Eucharistieviering
N. Mantje

W&C-viering
J. Olling
herenkwartet

Eucharistieviering
N. Mantje
W&C-viering
H. Hudepohl

Eucharistieviering
P. Bindels

Eucharistieviering
P. Bindels

W&C-viering
H. Hudepohl

W&C-viering
J. Olling
Corneliusfeest
klein koor
Meditatieve viering
vocaal ensemble

Zaterdag 26 sept.
26e zondag d.h.j.
Zondag 27 sept.
26e zondag d.h.j.
Zaterdag 3 okt.
27e zondag d.h.j.
Zondag 4 okt.
27e zondag d.h.j.
Zaterdag 10 okt.
28e zondag d.h.j.
Zondag 11 okt.
28e zondag d.h.j.
Zaterdag 17 okt.
29e zondag d.h.j.
Zondag 18 okt.
29e zondag d.h.j.
Zaterdag 24 okt.
30e zondag d.h.j.
Zondag 25 okt.
30e zondag d.h.j.

Eucharistieviering
P. Bindels
Start Sch.doos aktie

W&C-viering
H. Hudepohl

Eucharistieviering
N. Mantje

W&C-viering
Zanggroep A

W&C-viering
H. Hudepohl
W&C-viering
H. Hudepohl

Meditatieve viering
vocaal ensemble
W&C-viering
Zanggroep B

Eucharistieviering
P. Bindels

Gezins- W & C
viering kinderkoor
W&C-viering
Zanggroep C

Eucharistieviering
N. Mantje
Eucharistieviering
N. Mantje

W&C-viering
parochianen

Eucharistieviering
P. Bindels

W&C-viering
H. Hudepohl

Meditatieve viering
vocaal ensemble
W&C-viering
Zanggroep D

W&C-viering
parochianen

Meditatieve viering
vocaal ensemble
W&C-viering
Zanggroep A

Eucharistieviering
N. Mantje

VANAF 20 SEPTEMBER WORDT ER WEER ‘GEKERKT’ IN DE CORNELIUSKERK
DE CORNELIUSKERK WORDT INGEZEGEND DOOR BISSCHOP JAN HENDRIKS
Zondagmorgen 20 september zal bisschop Jan Hendriks de Corneliuskerk inzegenen
voor gebruik tijdens de weekenden. (Doordeweekse vieringen en uitvaarten – ook
niet op zaterdag overdag - kunnen er nog niet plaatsvinden) Vóór Kerst hopen we dat
de belangrijkste bouwactiviteiten afgerond zijn en we ook doordeweeks weer de kerk
kunnen gebruiken. Het grote her-inwijdingsfeest zal pas plaats vinden als we elkaar
weer kunnen knuffelen. Tot die tijd mogen we in deze coronatijd op 1 1/2 meter
afstand met 100 kerkgangers 'kerken'. Wel zal er gefilmd worden door C-TV
Castricum (Ziggo 46) voor diegenen die er niet bij aanwezig kunnen zijn. Men dient
zich te houden aan de anderhalve meter regel, hygiëne - handen reinigen bij
binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren
zakdoekjes - en gezondheid - bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven en zich van tevoren aanmelden om een viering bij te wonen.
Ook is er een registratieplicht.
CORNELIUSFEEST EN STARTZONDAG MET NIEUW JAARTHEMA
Rond 16 september vieren we ook altijd het patroonfeest van onze heilige Cornelius.
Het schilderij over de legende van Cornelius dat door Tebbe Tebbens nageschilderd
is, zal dan weer op zijn vertrouwde plek boven het Corneliusaltaar hangen. Tevens
starten we het nieuwe seizoen 2020-2021 met het nieuwe jaarthema: “Het verhaal
gaat… door”.
CORONA-REGELS
Vanzelfsprekend worden alle Corona regels strikt in acht genomen. Doordat de
hoofdingang van de kerk nog niet gebruikt kan worden, is de ingang door de
pastorie, zodat bij het wachten bij slecht weer iedereen droog staat. Zo is er een
veilige looproute. De gemeente Castricum heeft ons een voorlopige
gebruikersvergunning verleend. Bij aankomst wordt de bezoeker geregistreerd en
indien nodig (rollator e.d.) naar de plaats begeleid. Daar is de vereiste 1,5 m afstand
geregeld.
ZANGKOOR
De luchtventilatie in de Corneliuskerk maakt het mogelijk om met een klein zangkoor afgescheiden en op zigzag formatie op afstand van elkaar en de aanwezigen – weer
te zingen. Er mag jammer genoeg nog niet door de kerkgangers gezongen worden.
AANMELDING EN REGISTRATIE
Met diegenen die de afgelopen maanden ‘gekerkt’ hebben in ‘Heeren van Limmen’
zijn afspraken gemaakt. Diegenen die wekelijks komen (A-groep) melden zich af als
ze een keer niet kunnen. En diegenen die zich aangemeld hebben dat ze zo nu en
dan komen (B-groep) melden zich aan als ze een weekendviering mee willen maken.
Deze kerkgangers zijn bij de parochie bekend en worden via de email of telefonisch
op de hoogte gehouden. Zij staan ook geregistreerd.
Een ieder die zich niet aangemeld heeft of geregistreerd staat en bij een viering
aanwezig wil zijn (zo ook de viering van 20 september) moet zich dus van te voren
aanmelden. Dat kun je doen per email pastor@corneliuskerk-limmen.nl of schriftelijk
(d.m.v. een briefje in de brievenbus van de pastorie met vermelding van adres en
telefoonnummer) of op vrijdagmiddag bij de administratie van 14.00 uur tot 16.00 uur
op de pastorie. Voorgangers, vrijwilligers, iedereen staat enthousiast in de startblokken om weer te gaan “kerken” in de vertrouwde omgeving van het eigen gebouw.

KOFFIE DRINKEN IN ‘HEEREN VAN LIMMEN’
Meer dan twee jaar hebben we voor de weekendvieringen dankbaar
gebruik mogen maken van de protestantse kerk aan de Zuidkerkenlaan
(zaterdagavonden) en ‘Heeren van Limmen’ (zondagochtenden). Liturgievieren en ontmoeting horen bij elkaar. We zijn dan ook heel blij dat René
en Marieke van Zilt ons de gelegenheid geven om na de zondagvieringen
vanuit de Corneliuskerk over te steken om in ‘Heeren van Limmen koffie te
kunnen drinken. Op 20 september natuurlijk met gebak! Dit alles natuurlijk
met inachtneming van de horeca-corona-richtlijnen. Allemaal goed nieuws.
Weer een grote stap vooruit voor Limmen en onze geloofsgemeenschap.
Liturgisch Beraad Corneliusparochie.
VIERING VAN GEBED EN STILTE OM 17.00 UUR VERSCHOVEN VAN
DE DONDERDAGMIDDAG NAAR DE VRIJDAGMIDDAG
Na de openingszondag beginnen we weer met de wekelijkse vieringen
van ‘Gebed en Stilte’ in de Mariakapel van de Corneliuskerk. In het nieuwe
seizoen zullen deze vieringen van ‘Gebed en Stilte’ plaatsvinden op
vrijdagmiddag i.p.v. donderdagmiddag.
Vanaf vrijdag 25 september staan de kerkdeuren om 16.45 uur wekelijks
open. Om precies 17.00 uur beginnen we met de viering. De viering duurt
een half uur. Een weldadige vorm van bidden die u een keer zou moeten
proberen. De stilte ondergaan. Onthaasting. Een moment in de week om
samen met anderen tot rust te komen. Kom een keer meebidden in de
Mariakapel van de Corneliuskerk.
VIERING IN DE CAMEREN
Elke dinsdagochtend om 10.00 uur is er een viering in de Vita Nova-zaal
van de 'De Cameren' met daarna koffiedrinken in de ontmoetingsruimte.
We gebruiken tijdens deze vieringen de lezingen uit het liturgieboekje van
het weekend ervoor. De vieringen zijn voor iedereen toegankelijk.
MARIAKAPEL IS DAGELIJKS OPEN
De Mariakapel van de Corneliuskerk is dagelijks open van 9.00 uur tot
18.00 uur. U kunt de dagkapel in om een kaarsje aan te steken, een
gebed of gedachte op te schrijven, dierbare overledenen te gedenken, of
om gewoon even stil te zijn. U kunt de kapel betreden via de hoofdingang
van de kerk.
COMMUNIE-RONDBRENGEN
Kunt u niet meer naar de kerk en wilt u communie ontvangen, neem dan
contact op met pastor Johan Olling. Ook voor een huisbezoek of een
kennismakingsgesprek kunt u de pastor altijd aanspreken of bellen.

GEZINSVIERINGEN HET KOMEND SEIZOEN
NIEUW THEMA: “HET VERHAAL GAAT…. DOOR”
Net zoals de afgelopen seizoenen werken we het komend seizoen tijdens de
gezinsvieringen, schoolparochievieringen en speciale vieringen met een vast thema.
Een ‘rode draad’ zal de gezinsvieringen weer met elkaar verbinden. Mia Ploegaart,
heeft ook dit jaar weer een speciaal lied geschreven.
De thema’s even op een rijtje:
-de ‘tijdmachine’ in 2001-2002;
-de ‘slaapkamer’ in 2002-2003;
-de ‘verkeersborden’ in 2003- 2004,
-de ‘tulpen’ in 2004-2005
-de ‘schelpen’ in 2005-2006
-de ‘tafel’ in 2006-2007;
-de ‘maquette van ons dorp’ in 2007-2008
-de ‘vrouwen uit de Bijbel’ in 2008-2009,
-‘op de pedalen’ in 2009-2010
-‘ook jij maakt het verschil’ in 2010-2011;
-‘hart voor een ander’ in 2011-2012
-‘bouw je mee aan Gods huis?” in 2012-2013
-‘zoek God met al je zintuigen’ in 2013-2014
-‘Samen kunnen we een bron zijn’ in 2014-2015
-‘Geef de wereld kleur’ in 2015-2016
-‘Er zit muziek in’ in 2016-2017
-‘Omzien naar de ander’ in 2017-2018
-‘Leven in verbondenheid’ in 2018-2019
-‘In vrijheid kiezen’ in 2019-2020
Komend seizoen: ‘Het verhaal gaat… door’.
Kom naar één van de vieringen
Of zaterdagavond 10 oktober om 19.00 uur naar de eerste
gezinsviering van het nieuwe seizoen in de Corneliuskerk. Neem een
ingepakte schoenendoos mee voor de schoenendoosactie en vier
mee met het nieuwe thema: ‘Het verhaal gaat… door’.
ROOSTER GEZINS-/JEUGD VIERINGEN
De volgende data zijn onder voorbehoud. Raadpleeg ook het liturgisch
rooster in 'Rond de Limmer Toren' of de website.
zon 20 september
zat. 10 oktober
zat. 31 oktober
do. 24 december
zat. 27 maart
zat. 3 april
zat 17 april
zon 18 april
vrij. 21 mei
zon 23 mei

10.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
19.30 uur
10.00 uur

Openingszondag
gezinsviering + schoenendoos
met jeugdkoor
Kerstviering.
Palmpasen met 1e Communicanten.
Paasviering
met jeugdkoor
Eerste Communieviering
Vormselviering
Dankzondag

VANAF ZATERDAGAVOND 26 SEPTEMBER BEGINNEN
OOK DE MEDITATIEVE VIERINGEN OM 19.00 UUR IN DE CORNELIUSKERK
Meer dan twee jaar zijn we voor de zaterdagavondvieringen te gast
geweest in de PKN-kerk aan de Zuidkerkenlaan. Vanaf zaterdag
26 september zullen de zaterdagavondvieringen weer in de Corneliuskerk
plaats vinden.
Voor deze vieringen hoef je je niet van te voren aan te melden, omdat er
niet meer dan 100 mensen verwacht worden. Je kunt de kerk op
zaterdagavond bereiken via de hoofdingang van de pastorie. Ook hier
gelden de corona-voorschriften. We dienen ons te houden aan de
anderhalve meter regel, hygiëne- handen reinigen bij binnenkomst van de
kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes en gezondheid - bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven- en
er is ook een registratieplicht.
RUST EN RUIMTE
De kernwoorden van de meditatieve zaterdagavondvieringen zijn rust en
ruimte. We willen rust en sfeer creëren, waardoor kerkgangers eerder bij
hun gevoel kunnen komen. We zitten vaak zo vol met gedachten en
dagelijkse zorgen dat we maar moeilijk tot gebed komen. We willen door
middel van een rustgevende sfeer, stilte en meditatieve Taizé-muziek,
ruimte maken voor onszelf en God. Er zullen geen voorgangers zijn die
tegenover de mensen staan die u kunnen afleiden. Alle aanwezigen kijken
één kant op naar rustpunten in het liturgisch centrum. Er branden
waxinelichtjes en bij de opstanding-icoon kunnen kaarsjes aangestoken
worden. De volgorde van de viering is voor vaste kerkgangers zo
herkenbaar mogelijk gehouden. Er is geen tafeldienst, maar er is wel (net
zoals in Taizé) gelegenheid communie te ontvangen. Er zijn momenten
van stilte, meditatieve orgelmuziek en liederen. Een vorm van liturgievieren waar we u allen uitnodigen bij aanwezig te zijn.
Dit seizoen zijn alle zaterdagavondvieringen (naast de gezinsvieringen,
jeugdkoorvieringen en themavieringen van het liturgisch koor) meditatieve vieringen.
Data van meditatieve vieringen op de zaterdagavonden
in de maanden september en oktober
in de Corneliuskerk om 19.00 uur
26 september
3 oktober
17 oktober
24 oktober
De vieringen beginnen om 19.00 uur. Om in de sfeer te komen is het verstandig
zeker 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn en stil te worden.
Liturgisch Beraad van de Corneliusparochie

WAT KUNT U HET KOMEND SEIZOEN VERWACHTEN
JAARTHEMAVIERINGEN VAN ORGEL, ZANG,
BEELD EN SCHRIFT m.m.v. LITURGISCH KOOR:
‘HET VERHAAL GAAT…. DOOR’
Komend seizoen zal het liturgisch koor o.l.v. Peter Rijs drie vieringen van
‘orgel, zang, beeld en Schrift’ verzorgen rond het jaarthema: ‘Het verhaal
gaat … door’. Er zal een orgel-improvisatie gespeeld worden, passende
liederen ten gehore worden gebracht door het koor en een schriftlezing
uitgekozen worden. Ter ondersteuning zullen tijdens de viering ook
bijpassende beelden met behulp van een beamer getoond worden.
Liederen van het Nieuwliedfonds zullen centraal staan. De eerste viering
kan hopelijk voor Kerst nog ingepland en de tweede viering in 2021.

LITURGIE EN DIACONIE
1) Het contact met de noden dichtbij huis.
Het weekend van 14 en 15 november 2020 is omgedoopt tot Diaconaal
weekend. Het werk van de werkgroep Caritas, de zorg voor mensen in
onze directe omgeving, staat dan centraal. U kunt contact opnemen met
de werkgroep Caritas van de Corneliusparochie d.m.v.
caritas@corneliuskerk-limmen.nl
2) Het contact Noord-Zuid (Limmen en Burkina Faso) zal in 2021
ingepland worden om dan stil te staan bij het werk van de Werkgroep
Ontwikkelingssamenwerking Limmen (WOL). De werkgroep die al jaren
vanuit Limmen contacten onderhoudt en projecten ondersteunt in Burkina
Faso. We hebben ook al jarenlang contact met het Jambokoor uit
Westfriesland. Zij zijn bereid dat weekend in de Corneliuskerk te komen
zingen.
JEUGD- JONGERENKOOR GEEFT INHOUD AAN HET JAARTHEMA:
‘HET VERHAAL GAAT…. DOOR’
Al zestien jaar bestaat er een jeugdkoor in de Corneliusparochie.
Als je van zingen, toneelspelen en musicals houdt dan is er de
mogelijkheid lid te worden van het jeugd- jongerenkoor.
Het komend seizoen zal er door de leden van het koor weer enkele
vieringen verzorgd worden. De eerstkomende jeugdviering is voor Kerst
en een tweede viering in 2021.
Dit jaar wordt geprobeerd met het jaarthema: ‘Het verhaal gaat…. door’
aan de gang te gaan. In een veilige en vertrouwde sfeer komt de groep
jongeren op vrijdagavonden samen. Thema’s worden besproken, teksten
geschreven, muzieknummers beluisterd en vooral veel gezongen. Elk jaar
weer wordt je verrast door het enthousiasme, creativiteit, geloof,
betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschap en… vooral de kwaliteit van
de groep jongeren. Dit alles onder de inspirerende en muzikale leiding van
Mia Ploegaert en Marja Kraakman.
Heb je interesse of wil je meer weten, neem dan contact op met:
Mia Ploegaert
fhploegaert@kpnplanet.nl of
pastor Johan Olling
pastor@corneliuskerk-limmen.nl

TAIZÉ-PROJECT-KOOR
MEDITATIEVE VIERINGEN DOOR HET JAAR HEEN
Hou je van zingen? En spreken de vierstemmige Taizé-acclamaties je
aan, kom dan naar de meditatieve vieringen, zie data in dit blad.
SPECIALE TAIZÉ-REPETITIE VOOR PINKSTERZATERDAGVIERING
Maandag 22 mei 2021 is er een speciale repetitie samen met het liturgisch
koor om de vierstemmige acclamaties van Taizé in te studeren voor de
Pinksterzaterdagviering van 22 mei. De repetitie staat onder leiding van de
dirigent-organist/pianist van het liturgisch koor: Peter Rijs.
Geef je naam en adres door dan krijg je tegen die tijd nog een herinnering
toegestuurd. pastor@corneliuskerk-limmen.nl
HUWELIJKSJUBILEUMVIERINGEN
NEEM OP TIJD CONTACT OP
Limmen is een vierend dorp en de parochie doet daar ten volle aan mee.
Van ma. t/m vr. kan er dan ook op de dag van het jubileum een viering
vastgelegd worden. Omdat een jubileumfeest vaak doorgeschoven wordt
naar het weekend - en de weekenden voor pastores en koren al ingevuld
zijn - is er binnen de parochie afgesproken dat jubilea en verjaardagen
dan samenvallen met de vaste weekendvieringen van zaterdagavond of
zondagmorgen. Steeds meer mensen stellen het erg op prijs een moment
van bezinning en dankbaarheid in te plannen. Ook de koren willen graag
hun medewerking daaraan verlenen. Neem echter wel op tijd contact op
met de pastor. We kunnen dan - in overleg - rekening houden met uw
wensen: koor, voorganger, persoonlijke inbreng, Ave Maria en
jubileumkaars etc. We werken in de Corneliusparochie met een
seizoenplanning, waar speciale weekendvieringen, koren en voorgangers
ver van te voren al ingeroosterd staan.

DE WERELDWINKEL TE GAST
De wereldwinkel in Limmen is gestopt, maar twee keer per jaar zullen de
vrijwilligers van Wereldwinkel Heiloo te gast zijn bij ons om na de viering
hun producten te verkopen.
Het gaat om zondag 15 november 2020 en zondag 14 maart 2021
Door artikelen bij de Wereldwinkel te kopen, steun je direct de mensen die
het nodig hebben en verdienen.
Van harte aanbevolen. Werkgroep MOV Corneliusparochie

KERK EN SAMENLEVING
VERAF EN DICHTBIJ (dienen)
DE WEKELIJKSE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK
NIET LATEN VERSLOFFEN.
De kerk heeft alleen maar toekomst als we meer en meer een kerk
worden die zorg heeft voor de wereld en de ander. Het coronavirus vraagt
ons om elkaar extra in de gaten te houden. We hebben elkaar namelijk
nodig. Christen-zijn heeft daar alles mee te maken. Het gaat om delen en
rekening houden met onze mede mensen die het niet zo breed hebben.
Daar proberen we als geloofsgemeenschap ook handen en voeten aan te
geven en daarom vragen wij u ook te denken aan de Voedselbank. Dat
kan elke keer als je naar een weekendviering gaat op zaterdagavond of
zondagmorgen of als je doordeweeks iets neerzet op de kerk-voedselbank in de Mariakapel die elke dag open is. We kennen de collecte tijdens
de vieringen voor de pastorale zorg, maar heel concreet zou het ook een
pak koffie, thee, rijst, pannenkoekmix, koek of drinken kunnen zijn. Het
gaat om producten die lang houdbaar zijn. Alles wat ingeleverd wordt, zal
dan na het weekend naar de Voedselbank gebracht worden waar ook
mensen in Limmen gebruik van maken. Drie jaar geleden zijn we met dit
initiatief begonnen en wordt er wekelijks gehoor aan gegeven. Het is
nodig, dus laten we het volhouden. Namens velen: Dank.
Werkgroep Caritas Limmen caritas@corneliuskerk-limmen.nl

ELKE ZONDAG ZIEN WE OM NAAR DE ANDER DOOR EEN BOS
BLOEMEN TE BRENGEN BIJ IEMAND IN HET DORP
Vanaf 20 september beginnen we elke zondagochtendviering weer met het
wegbrengen van een bos bloemen naar iemand in het dorp. Wie die bos
bloemen zal ontvangen wordt vrijdagmiddag tijdens de inloopmiddag in de
pastorie van de parochie bepaald. Het kan iemand zijn die ziek is of een
steuntje in de rug goed kan gebruiken. Maar het kan ook iemand zijn die
weer thuis is gekomen na een lang ziekenhuisbezoek of een moeilijke tijd
op zijn werk achter de rug heeft. Bij de parochie-administratie houdt men
een namenlijst bij. Met dit initiatief van de werkgroep Caritas willen we
concreet invulling geven aan waar Christus voor staat. De Caritas samen
met de Parochieraad dragen de kosten waarbij Bloembinderij Suus er
wekelijks nog wat extra bloemen bij doet.
U kunt dit initiatief tot een succes maken door op vrijdagmiddag langs te
komen op de pastorie om namen door te geven van mensen die een
bloemetje kunnen gebruiken of/en door ook op zondagmorgen een keer bij
iemand een bloemetje te brengen namens de geloofsgemeenschap.
Parochieraad en werkgroep Caritas Limmen

WEEK TEGEN DE EENZAAMHEID van 1 oktober t/m 8 oktober 2020.
In deze week wordt onze bijzondere aandacht gevraagd om tot actie te
komen om mensen die zich eenzaam voelen of dat dreigen te worden, te
betrekken bij onze samenleving – ons ‘samen leven’. Eenzaamheid is een
gevoel van leegte, verdriet en soms van angst. Iemand met weinig
contacten hoeft niet per se eenzaam te zijn. Terwijl iemand die veel
mensen om zich heen heeft zich toch eenzaam kan voelen. Wanneer je
zorgzame mensen om je heen hebt kun je je gedachten en gevoelens met
elkaar delen. Maar als je eenzaam bent, dan moet je alles in je eentje
uitvechten.
‘Sterke eenzaamheid’ komt voor onder jongeren, ouderen maar zeker ook
onder alleenstaande ouders, een op de vijf voelt zich zo. Geen partner
hebben is een bron van eenzaamheid. De zorg voor kinderen, werk en
inkomsten niet kunnen delen kan dat gevoel versterken. Alleenstaand
ouderschap kan een fysieke en emotionele uitputtingsslag zijn. In de
avond wint de vermoeidheid het van de sociale contacten, isolement ligt
dan op de loer.
Laten we in deze week en de dagen daarna wat extra om ons heen kijken
en omzien naar elkaar, laten wij even tijd nemen, een luisterend oor
geven, op de koffie bij onze buur gaan, een helpende hand reiken als het
gaat om de tuin of ziekenhuisbezoek. Een bos bloemen, een
schouderklopje, een goed gesprek. Het gevoel ‘Je mag er zijn’ geeft de
ander vertrouwen.
Werkgroep eenzaamheid Corneliusparochie/PKN kerk Limmen

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

WEEK VAN DE EENZAAMHEID EN ZWAAISTENEN
Naar elkaar zwaaien betekent even contact, elkaar zien staan, verbinding,
glimlachen, gezelligheid en hel veel meer. Het is een powergebaar! Juist
in de tijden van corona en de week waar aandacht wordt gevraagd voor
de eenzaamheid in onze samenleving en dorp, kunnen we elkaar een
plezier doen door vaker en bewuster naar elkaar te zwaaien.
Er wordt toch al veel naar elkaar gezwaaid en op elkaar gelet in Limmen,
maar de actie vanuit de gemeente om zwaaistenen te plaatsen in het dorp
kan ons de waarde van het elkaar groeten en zwaaien stimuleren.
Een zwaaisteen is een stoeptegel met een vrolijke zwaaihand die
voorbijgangers uitnodigt om naar elkaar te zwaaien. Door het Limmen
heen zullen zeker 15 zwaaistenen te vinden zijn.
Waar de zwaaisteen ook ligt: hij stimuleert je altijd om naar anderen te
zwaaien. Zwaaien is een kort moment van contact. Het doet je glimlachen
en misschien elkaar in contact brengen. Laten we zorg hebben voor elkaar
en elkaar respecteren.
De zwaaisteen kan daarbij een mooi opstapje zijn.
Dus: ZWAAI NAAR ELKAAR EN DOE MEE.

VREDESWEEK 19 T/M 27 SEPTEMBER: VREDE VERBINDT VERSCHIL
Wat is daar plots een explosie aan solidariteit. Het coronavirus breekt los
en vanuit alle hoeken van de samenleving wordt de gemeenschapszin
zichtbaar, hoorbaar. Spandoeken, applaus en simultaan luidende
kerkklokken. Invoelende toespraken van de leiders van het land en die
extra tas met boodschappen voor de buurvrouw. Initiatieven die
plaatselijke kleine ondernemers door de storm moeten helpen. Ook
worden de al bestaande verschillen nog duidelijker, bij de voedselbank en
bij het meisje dat veel liever naar school gaat dan in haar ontwrichtende
thuissituatie te moeten zijn. Het verschil in toegang tot zorg, tussen ons
hier en al die vluchtelingen daar, ver weg. En juist over verschil gaat de
Vredesweek van 2020.
Niet vanzelf
De solidariteit die nu in Nederland weerklinkt, is hopelijk blijvend én groter
dan het mooie gebaar van een applaus. Wellicht blijkt het virus een
gezamenlijke vijand die ervoor zorgt dat mensen zich meer één voelen.
Dat we beter begrijpen hoe mensen zich voelen die moeten vluchten en
zo hun familie niet meer kunnen zien. Hoe het ook uitpakt, we moeten
altijd blijven werken aan solidariteit. We leven in Nederland al 75 jaar in
vrede en vrijheid. Die zijn er niet vanzelf gekomen, en blijven ook niet
vanzelf zo bestaan. En ja, er zijn spanningen in de samenleving,
weerspiegeld in het politiek landschap. Maar gelukkig weten veel mensen
dat diversiteit goed kan zijn voor een samenleving, ook al zien ze de frictie
die het met zich meebrengt. Mensen die verschil zien als een zegen, een
aanvulling op zichzelf.

Missio Wereldmissiemaand 2020
Gelukkig de vredestichters Stemmen van hoop in West-Afrika
Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9) richt Missio de aandacht
op de regio West-Afrika, in het bijzonder Niger en Nigeria.
Niger en Nigeria waren lange tijd, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van
mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen
als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste
jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden
zich over steeds meer landen uit. Te midden van oplaaiende conflicten en problemen
als honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken echter ook stemmen van
hoop. Stemmen van zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk
die zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische
groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden.
Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen.
MISSIO ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika, ook nu in tijden van corona.
Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag
18 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio
Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl

ACTIE SCHOENENDOOS

Ook dit jaar gaan we als Corneliusparochie weer mee doen met de actie
Schoenendoos. Opnieuw zullen er weer duizenden kinderen verrast worden met
een versierde en gevulde schoenendoos. In september zullen we via de
basisschool en tijdens de vieringen het startsein gegeven worden voor de actie..
We gaan de komende maanden weer een tijd tegemoet van geschenken; denk
maar aan St. Maarten, Sinterklaas en Kerst. Dit jaar richt de actie zich op kinderen
in Sierra Leone, Malawi, Togo, Roemenië, Moldavië het vluchtelingenkamp Moria
op Lesbos. Kinderen kunnen kinderen helpen, maar ook ouders en grootouders,
samen met hun kinderen en kleinkinderen kunnen een steentje bijdragen. Geven
is ook een leerproces.
Even een opfrissertje, wat te doen. Haal bij een schoenenzaak een
schoenendoos, normale maat. Versier die mooi. Ga gezellig met je ouders of opa
en oma winkelen, om die versierde doos te vullen met leuke en praktische
cadeautjes..
* Gezellige cadeautjes zijn bijv: klein speelgoed; een knuffelpop, pet,
autootje, puzzel, springtouw;
* Praktische cadeautjes zijn bijv: schoolspullen; puntenslijper, een etui met
potloden, gum, liniaal, pennen, kleurboek, schriften, sokken, kunststof beker;
* Toiletartikelen, bijv; zeep, tandpasta en -borstel, kam, washandje,
toilettasje.
* Wat er niet in mag: koek, batterijen, deodorant, spullen die snel uitdrogen:
stiften, klei, lijm en verf, vloeibare producten, zoals bellenblaas en shampoo
i.v.m. lekken, chocola en snoep.
VIJF EURO PER SCHOENENDOOS
Aan de folder die verspreid wordt via school en Corneliusparochie zit een geldenvelop waarop je kunt aangeven of je de bijdrage van 5 euro overmaakt of dat je die
bijdrage in de envelop doet. De envelop lever je samen met de schoenendoos in.
Tijdens de feestelijke gezinsviering op zaterdag 10 oktober om 19.00 uur worden
alle volle schoenendozen verzameld en de werkgroep zorgt voor de verdere
afwikkeling.
Laten we ons bewust zijn, dat er kinderen op de wereld zijn, die nog nooit
cadeautjes hebben gehad met Sinterklaas of Kerstmis. Daarom, vul een
schoenendoos, zodat ook deze kinderen één keer de vreugde mogen beleven van
een onverwacht geschenk. Wij zullen trots zijn óm te kunnen geven en zij zullen
trots zijn óp die gever. Voor meer informatie raadpleeg de folders achter in of in de
Mariakapel bij de ingang van de Corneliuskerk. De kapel is dagelijks open. Je mag
de gevulde schoenendoos met envelop daar ook neerzetten vóór 10 oktober.
Namens de werkgroep: ‘actie schoenendoos’

GELOOFSVERDIEPING (leren)
SNUFFELEN IN DE BIJBEL
HET VERHAAL ACHTER HET VERHAAL
De afgelopen 21 jaar zijn er verschillende praatgroepen ontstaan die
onder de naam ‘snuffelen in de Bijbel’ tientallen parochianen rond
geloofsverhalen bij elkaar hebben gebracht.
Ben je ook niet nieuwsgierig er achter te komen wat het verhaal is achter
het verhaal in de vele geloofsverhalen in de Bijbel.
HET CORONA-PROTOCOL
We willen in het nieuwe seizoen (met in achtneming van de 1 ½ meter
regeling en hygiëne-voorschriften) de verschillende bijeenkomsten weer
starten. Op het moment dat we dit artikel inleveren bij de redactie weten
we niet of het corona-protocol veranderd is en nog ruimte geeft voor deze
Bijbel-bijeenkomsten.
WOENSDAGMORGENGROEP
Je kunt meedoen met de wekelijkse woensdagmorgen groep in de
pastorie van Limmen van 9.30 uur tot 11.00 uur. Daar wordt gelezen uit de
laatste hoofdstukken van het boek Genesis, waarna we beginnen met het
boek Exodus. In series van vier bijeenkomsten wordt er elke bijeenkomst
een stuk uit de Bijbel gelezen, vragen gesteld en over de teksten met
elkaar gesproken en geluisterd. Al pratend en luisterend kom je dan
terecht bij je eigen geloof- en levensverhaal. Als het coronavirus het
toelaat beginnen we op woensdag 16 september en wordt daar de nieuwe
serie van vier bijeenkomsten gestart.
(16, 23 en 30 september en 7 oktober van 9.30 tot 11.00 uur)
Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten waarbij Bijbelkennis niet nodig is
om aan deze ochtenden mee te doen. De koffie en thee staan klaar.
Laat even weten dat je komt.
Begeleiding: Pastor Johan Olling, pastor@corneliuskerk-limmen.nl
DONDERDAGAVONDGROEP
Bij deze groep kunt u eén keer in de maand op de donderdagavond
aanschuiven. Een inspirerende groep. Ben je katholiek of protestant of
alleen maar leergierig? Je bent welkom. Deze zogenaamde Mozesgroep
is in april 2007 met het boek Genesis begonnen en gaat nu beginnen aan
het boekje Esther. Naast het geloofsverhaal uit de Bijbel gaat het vooral
om de eigen verhalen. I.v.m. het coronavirus en de inachtneming van
1 ½ meter hebben we donderdagavond 24 september om 20.00 uur |
in de pastorie in ons agenda gezet.
Mocht je belangstelling hebben, neem dan contact op.
pastor Johan Olling, pastor@corneliuskerk-limmen.nl

KERK EN BASISSCHOLEN
Het komend schooljaar 2020-2021 zullen er drie school-parochie-vieringen
gehouden worden. Vieringen waarbij verschillende groepen van basisschool
‘De Kerkuil’ betrokken zullen worden en waar Mia Ploegaert (met assistentie van
Marja Kraakman en Wilma Ploegaert) verschillende groepen bezoekt om liederen in te
studeren. Ook is er een aanbod om buiten schooltijd deel te nemen aan koorrepetities.
1)
2)
3)

vrijdagmorgen 2 oktober BOEKENWEEKTHEMA: ‘En toen…’
vrijdagmorgen 18 december KERSTVIERING
donderdagmorgen 1 april 2021 PAASVIERING

Ook zijn er drie momenten het komend seizoen waar de leerlingen
van basisschool ‘De Kerkuil’ de kerk bezoeken.
1) Met Kerst worden de onderbouwgroepen uitgenodigd om onder leiding
van de pastor al wandelend door de kerk naar het kerstverhaal te
luisteren en de kerststal te bezoeken.
2) In de Goede Week voor Pasen worden de middenbouwgroepen
uitgenodigd stil te staan bij het verhaal van Jezus. De groepen
wandelen dan langs de kruiswegstaties in de Corneliuskerk.
3) En de bovenbouwgroepen gaan rond 2 november (Allerzielen) een
bezoek brengen aan het kerkhof om uitleg te krijgen hoe
verschillende mensen omgaan met doodgaan.
Daarnaast zullen alle groepen (zoals was beloofd) nog een rondleiding krijgen door
de gerestaureerde Corneliuskerk zo gauw dat mogelijk is.
Pastoraal Overleg
EERSTE COMMUNIE 2021
Vorig seizoen is de Eerste Communievoorbereiding en het
H. Communiefeest door het coronavirus niet doorgegaan. Dus het komend
seizoen gaan we twee groepen samenvoegen. De kinderen die zich voor
2020 al opgegeven hadden, worden voor dit seizoen uitgenodigd en de
kinderen die nu in groep 4 zitten, mogen zich opgeven.
Wilt u uw kind in maart en april 2021 mee laten doen met de Eerste
Communievoorbereiding binnen de Corneliusparochie en het Eerste
Communiefeest op zondag 18 april 2021, stuur ons dan alvast uw emailadres. Wij sturen u dan begin 2021 een herinnering en uitnodiging
voor de inhoudelijke informatieavond die in maart 2021 gehouden zal
worden. We beginnen daarna meteen met het project waarbij we naast de
speurtocht en de presentatieviering enkele bijeenkomsten organiseren van
kind met ouder(s).
Stuur je aanmelding naar communiewerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl

ALVAST AANMELDEN VOOR INFORMATIEAVOND VORMSEL 2021
In februari 2020 waren we al met een groep van acht jongeren begonnen
met de Vormselvoorbereiding toen het coronavirus uitbrak en we het
project noodgedwongen moesten stoppen. We pakken de draad nu weer
op.
Zit je (zoon of dochter) in het eerste of tweede jaar van de brugklas op
het voortgezet onderwijs en wil je meedoen aan het Vormselproject en
het Vormsel ontvangen op vrijdagavond 21 mei 2021 om 19.00 uur in de
Corneliuskerk, stuur ons dan je e-mailadres. Wij kunnen jou en je ouders
dan begin januari d.m.v. een e-mail een herinnering en uitnodiging sturen
voor de informatieavond begin 2021. Pas na deze informatieavond over
het project kun je je als ouder en jongere aanmelden.
Stuur je aanmelding naar vormselwerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl
JE ALS VOLWASSENE LATEN DOPEN EN/OF VORMSEL DOEN
IN DE HERINGEWIJDE CORNELIUSKERK
Het is het een mooie gelegenheid voor volwassenen of jongvolwassenen
om gedoopt en/of gevormd te worden tijdens het Paasfeest in april 2021 in
de herbouwde Corneliuskerk. Doe mee! We kunnen met elkaar een
zoektocht houden naar dat wat ons aanwakkert en inspireert. Dat kan een
persoonlijk traject zijn of door gezamenlijke bijeenkomsten.
Neem contact op met de pastor. Laat je uitdagen om op zoek te gaan naar
jezelf en de Ander. Misschien is de geloofsopvoeding van je kinderen een
mooie aanleiding. Sta eens stil bij de vraag waar je zelf in gelooft, welk
Godsbeeld je hebt, hoe je tegen de kerk aankijkt en de betekenis van de
woorden in de geloofsbelijdenis voor jou.
pastor Johan Olling – 072-5051275
pastor@corneliuskerk-limmen.nl

DE WATERPUT
De afgelopen 16 jaar werkten de leden van de commissie ‘rond de waterput’
ieder voorjaar hard om een mooi programma voor het volgende seizoen voor
te bereiden. Op de eerste zaterdag van september verscheen er dan een
boekje vol cursussen, lezingen, voorstellingen en andere activiteiten.
Dit voorjaar is het er, zoals u zult begrijpen, niet van gekomen. Maar het bloed
kruipt waar het niet gaan kan en in juli heeft de commissie een middag om
tafel gezeten om wat plannen te maken, voorlopig alleen voor het eerste deel
van het seizoen 2020-2021. Gepoogd wordt om in de loop van september een
folder gereed te hebben waarin u het aanbod tot de jaarwisseling kunt vinden.
Ook op de website www.ronddewaterput.nl zal dit programma dan
gepubliceerd worden. Zo blijven we ‘in de lucht’ en hopelijk kunnen we in
januari 2021 het programma voor de tweede seizoenshelft presenteren.
De folder zal eind september in alle kerken van de regio voor u klaar liggen.
Oecumenische commissie ‘Rond de Waterput’

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

DRAAK OP DE NOORDKANT VAN DE VOORGEVEL
VAN DE CORNELIUSKERK
WAT MOET EEN DRAAK OP EEN KERK?
Vorige zomer, toen we nog vrij door Europa konden reizen, was ik op
stedentrip door de Baltische Staten toen ik op het marktplein van
Tallinn (de hoofdstad van Estland) kleurrijke drakenkoppen uit de
kerk zag steken. Ik dacht eerst nog dat het iets carnavalesks was dat
hoorde bij een lokale folklore, maar niets was minder waar. Deze
draken hoorden helemaal bij de kerk. Toen ik daar zo naar zat te
kijken, bedacht ik me dat er op de Corneliuskerk ook wel eens een
draak zou kunnen zitten. Ik had mij namelijk altijd al verwonderd over
wat dat, met mors bedekte, grijze ding aan de noordkant van de
voorgevel nou precies voorstelde. Was het een waakhond of een
leeuw, ik wist het niet. Omdat de steigers van de leidekkers er nog
stonden, hebben we het beest schoon laten maken en ben ik naar
dat grijze ding geklommen om er achter te komen wat het was. En ja
hoor, van heel dichtbij, werd duidelijk dat het een draak was. Hij had
zijn vleugels opgevouwen tussen zijn voorpoten liggen. Maar wat
moet een draak op onze kerk?
IN 1902 MOET MEN EEN STUKJE ZEKERHEID HEBBEN WILLEN INBOUWEN
Onderzoek wees uit dat beesten op een kerk in de meeste gevallen
technische constructies zijn voor de afvoer van regenwater. Maar op
onze Corneliuskerk is dat zeker niet het geval. Wat verder lezend,
kwam ik er achter dat een draak op een kerk vooral diende ter
afschrikking van het kwaad. Bij deze uitleg hoort een legende. Een
legende die vertelt dat de hofmeier Romanus (de latere bisschop van
Rouen) die namens zijn koning Clotharius II de stad bevrijdde van
een monster dat bekend stond als de draak van Gargouille. Het land
rondom de Seine was deels nog onontgonnen en bestond uit
drassige grond en moerassen. Hier huisde een monster dat vreselijk
huis hield onder de bevolking. Het monster had een lange nek, de
vleugels zoals een vleermuis en het spuwde vuur. Een draak dus. Zo
trok Romanus op naar het monster en met behulp van een kruis wist
hij het ondier te onderwerpen en mee te voeren naar de stad
(Rouen). Daar werd het dier onthoofd en verbrand. Het hoofd met de
lange nek werd ter afschrikking van alle kwaad opgehangen aan de
muur van de nieuw gebouwde kerk. Deze legende is overigens een
gekerstende versie van een oudere heidense Germaanse sage. De
heidense draak op de Corneliuskerk is er in 1902 opgezet om de
geloofsgemeenschap en Limmer bevolking te beschermen tegen
mogelijk kwaad. Men moet in die tijd gedacht hebben dat het geen
kwaad kon om in tijden van mogelijke onbekende virussen toch een
stukje zekerheid in te bouwen.
pastor Johan Olling

DRIE MAANDEN LANG ALLE KERKEN DICHT
HET KERK-ZIJN ANNO 2020
De bel wordt geluid en de organist zet het openingslied in. Ik eet nog
snel mijn laatste sneetje brood op. Als de voorganger de
schuldbelijdenis inzet, schenk ik nog even een kop koffie in voor
mezelf. Later, tijdens de geloofsbelijdenis, sluip ik naar het toilet.
Ruim voor de slotzegen zit ik weer op mijn plek. Koffie tijdens en niet
pas na de dienst, het kan in deze door corona gedomineerde
maanden. Thuis meekijkend op mijn laptop zie ik mijn collega-pastor
voorgaan in een verder akelig lege kerk. Naast hem zie ik een
lectrice en een stuk verder op zie ik een voorzanger die onder
begeleiding van de organist de liederen zingt. Het is het kerk-zijn
anno 2020 en het is behelpen. Drie maanden lang alle kerken dicht.
Iets wat zelfs tijdens de Tweede Wereldoorlog niet is gebeurd en ook
onze organist, die al meer dan 55 jaar bij de Corneliusparochie
betrokken is, nooit heeft mee gemaakt.
WE KRIJGEN WEER ZUURSTOF EN KUNNEN WEER ADEMEN
Het kraakt en piept, zo’n dienst in beeld. Je bent er thuis vanaf de
zitbank bij aanwezig maar ook weer heel erg niet. Geen vertrouwde
gezichten om je heen, geen momenten van samenzang, geen
interactie in de viering: de groet, de vredeswens, de reacties tijdens
de overweging, de communie. En, zeker niet onbelangrijk: de ‘derde
helft’ ontbreekt. Voetbalsupporters zijn er gek op, kerkgangers zijn
dat ook. De groep die na afloop van de viering blijft ‘hangen’ is altijd
groot. En die ontmoeting kon nu niet. Sinds begin juni waren er dertig
mensen welkom en vanaf juli tussen de zestig en zeventig. En met
dat aantal hielden we afgelopen maanden in ‘Heeren van Limmen’
de zondagochtendvieringen. Heel voorzichtig, alle
voorzorgsmaatregelen goed in acht nemend, begonnen we eerst met
gebedsdiensten. De ruimte is coronaproef gemaakt en de rijen
stoelen zijn vervangen door ‘stoeleneilandjes’, in een anderhalvemeterzaal. De kerkbezoekers moeten zich van te voren opgeven, bij
binnenkomst een gezondheidsverklaring tekenen. Gelukkig kunnen
we de laatste weken – met in achtneming van de afstandsvoorschriften – ook nog even nablijven voor een bakkie koffie. We
moeten er rekening mee houden dat dit de komende maanden ‘het
nieuwe normaal’ wordt, waarbij bijvoorbeeld ook niet meer
gezamenlijk gezongen mag worden. Het is wennen, maar we zijn blij
dat we weer wekelijks samen mogen vieren. ‘We mogen weer’. En
als je voorlopig liever nog even thuisblijft op de zondagmorgen, dan
is dat te begrijpen. We willen als geloofsgemeenschap veiligheid
bieden, maar ieder moet zich daarbij ook veilig voelen. We krijgen
weer zuurstof en we gaan als geloofsgemeenschap weer ademen.
pastor Johan Olling

NIEUWS ROND DE KERK
(kerkopbouw)
WWW. CORNELIUSKERK-LIMMEN.NL
Al jaren wordt de site van onze parochie door velen bezocht. U heeft de
nieuwe frisse website natuurlijk ook al bekeken. Wekelijks kunt u er het
pastorale woordje van de pastor lezen. Er staan actuele berichten en een
overzichtelijk agenda over alles wat staat te gebeuren. Het parochieblad
‘Rond de Limmer Toren’ kun je er ook digitaal te lezen en je kunt er de
misintenties terug vinden. De site wordt wekelijks bijgewerkt en
onderhouden door Dhr. Wim en Ronald Hageman. Zo zijn er foto’s van
Nico Snel over de herbouw van de kerk etc. Ook kunt u er filmpjes
bekijken van Kees Bos. De website van de Corneliuskerk op het internet
vindt u onder: www.corneliuskerk-limmen.nl
PRIVACYWET
Tijdens activiteiten en vieringen in onze parochie kunnen er foto’s en video
gemaakt worden voor de website. In het kader van de AVG vermelden wij u
dit. Wilt u niet gefotografeerd of gefilmd worden laat het ons weten.
administratie@corneliuskerk-limmen.nl
DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE CORNELIUSPAROCHIE
WORDT WEER VERSTUURD
Nu de schoolvakantie voorbij is, pakt pastor Johan Olling de pen weer op
om wekelijks een pastoraal woordje te schrijven en de laatste nieuwtjes
vanuit de Limmer geloofs- en dorpsgemeenschap door te geven. Als u ook
de wekelijkse nieuwsbrief van onze parochie wilt ontvangen, geef dat dan
door. De meer dan 300 al bestaande nieuwsbriefontvangers krijgen
automatisch de wekelijkse nieuwsbrieven in september weer toegestuurd.
Ga naar onze nieuwe frisse website en type uw e-mailadres in of stuur uw
e-mailadres door naar pastor@corneliuskerk-limmen.nl . Wees betrokken
en blijf op de hoogte.www.corneliuskerk-limmen.nl
EEN DOORSTART MET DE HERBOUWDE CORNELIUSKERK
VRIJWILLIGERS GEZOCHT
U zult begrijpen dat we het als vitale geloofsgemeenschap
alleen maar redden als we er met elkaar onze schouders onder blijven
zetten. Na de brand op 3 mei 2018 hebben we twee tropenjaren achter de
rug. We hebben geprobeerd alle aspecten van ‘kerk-zijn’ levend te houden,
en dat is ons redelijk gelukt. We gaan nu een doorstart maken in een nieuw
herbouwde kerk. Daar hebben we op elk gebied uw hulp nodig. Denk maar
eens aan kosters, lectoren, werkgroepen en koren. Als u meer wilt weten
dan kunt u contact opnemen met de contactpersonen die staan vermeld
achter in ons parochieblad. Ook kunt u de pastor altijd aanspreken. Voor dit
moment zoeken we vooral kosters en hulp rond de vieringen. Wilt u meer
weten of wilt u helpen bel dan pastor Johan Olling.072-5051275

DE KOREN GAAN WEER BEGINNEN

Nieuwe start van het nieuwe seizoen (kerkelijk jaar)
Het voornemen is dat we de kerk geleidelijk aan weer in gebruik gaan nemen. Het is
de planning om in het weekend van 20 september a.s. weer te gaan starten met de
vieringen in de CORNELIUSKERK. Er zijn uiteraard nog bouwwerkzaamheden in de
kerk maar die worden volledig afgeschermd.
Wat gaat er nu gebeuren rond het ‘zingen’ in de coronatijd in de kerk.
Op de eerste plaats heb ik het plan om alle koorleden te betrekken bij de verdere
planning. Zoals de situatie nu is, mogen en kunnen wij zingen in de kerk met kleine
groepen zoals ook in andere parochies gebeurt. Er zijn duidelijke richtlijnen vanuit
het bisdom Haarlem waar wij ons aan dienen te houden. Zo is er voldoende en
goede ventilatie in de kerk. Wat betreft de manier van zingen: Wij zullen op een
mediterende en ingetogen manier moeten zingen in een zig-zag opstelling met de
1,5 meter afstand.
Mijn voorstel
De koorleden van gemengd/liturgisch koor, die zich hebben opgegeven worden
ingedeeld in kleine zangroepen van niet meer dan 8 koorleden. Drie zanggroepen
van alleen dames en een groep van heren.
Belangrijk
Als er leden zijn die het vanuit hun eigen persoonlijke situatie niet verantwoord
achten te zingen, dan heeft het bestuur, Johan en ondergetekende er alle
begrip voor.
De repetitie en de vieringen
Op de eerste plaats zullen we de zondagsvieringen en de meditatieve vieringen op
de zaterdagavonden voorbereiden. Het definitieve repetitierooster, locatie en de
invulling van de vieringen zullen gemaakt worden nadat bekend is hoeveel koorleden
zich hebben opgegeven om te komen zingen tijdens de coronaovergangssituatie
naar het nieuwe normaal.
Peter Rijs

KERK- EN JEUGDVEILING 2020
Hou vrijdagavond 6 november vrij in je agenda.
Ondanks de vele beperkte maatregelen die Covid-19 met zich meedraagt
zijn wij toch zoekende naar mogelijkheden om de kerkenveiling door te
laten gaan. Ik wil u dus vragen om vrijdag 6 november te reserveren voor
deze traditie. Meer informatie over de invulling van de kerk- en
jeugdveiling volgt.

HULP GEVRAAGD BIJ STOFVRIJMAKEN VAN DE KERK VOOR DE VIERINGEN
Wie wil er op vrijdagmiddag vanaf 16.00 uur helpen om de kerk en
honderd stoelen stofvrij te maken voor de zaterdagavondviering van 19.00
uur en zondagmorgenviering om 10.00 uur. Doordeweeks wordt er achter
in de kerk nog zeker tot begin december gewerkt en gebouwd. Dat maakt
elke week weer opnieuw de kerk stoffig en vies. Het gaat dus om het
gedeelte van de kerk waar we de viering gaan houden. Die ruimte is leeg.
De vloer moet gedaan worden en de stoelen willen we met een natte doek
stofvrij maken. ‘Vele handen maken licht werk’.
De drie ‘Marthagroepen’ van onze parochie zijn bereid te helpen en ook
hebben zich na de zondagviering al enkele vrijwilligers aangemeld.
We denken aan 4 personen per vrijdagmiddag. Hoe meer mannen of
vrouwen zich opgeven, hoe minder vaak je een beurt hebt. Help mee en
geef je op d.m.v. een briefje in de brievenbus van de pastorie of d.m.v.
een mailtje naar pastor@corneliuskerk-limmen.nl
TV- UITZENDINGEN VANUIT DE CORNELIUSKERK
SAMENWERKING MET C-TV CASTRICUM
Het afgelopen seizoen hebben wij in de coronatijd acht uitzendingen
gemaakt samen met C-TV Castricum. In de periode dat we geen vieringen
mochten houden in onze parochie, hebben we vanaf Palmzondag in maart
tot en met Pinksteren en de Dankzondag in juni prachtige opnames
gemaakt waar de herbouw van de Corneliuskerk ten volle verwerkt is.
Uitzendingen van niet meer dan 30 minuten die nog steeds terug te zien
zijn op de website van de Corneliusparochie www.corneliuskerk-limmen.nl
in de rubriek ‘viering gemist’ op de homepage. Wekelijks liep ik met
regisseur en filmer Henk Waal, onze parochiefotograaf Nico Snel en het
vocaal kwartet o.l.v. Peter Rijs door de Corneliuskerk. Het zijn acht unieke
‘pareltjes’ geworden met elke keer een andere catechetische boodschap,
liturgische kleur en ander plek in de Corneliuskerk. Opnames die tijdens
de weekenden om de paar uur uitgezonden werden door C-TV Castricum
en ook nu nog via Youtube bekeken kunnen worden.
KOMEND SEIZOEN 2020-2021 ELKE MAAND EEN TV-UITZENDING
In overleg met C-TV Castricum en met de bereidheid en medewerking van
regisseur en filmer Henk Waal gaan we op verzoek van velen het komend
seizoen een vervolg geven aan deze acht opnames. We houden de zelfde
opzet aan. Er is elke keer een thema, leden van het koor o.l.v. Peter Rijs
zullen medewerking verlenen, we sluiten af met korte gebedjes en het
Onze Vader en laten elke keer een ander gerestaureerd gedeelte van de
Corneliuskerk zien. Thema’s die we willen behandelen, zijn: het nieuwe
parochiejaarthema ‘Het verhaal gaat…door’, de school-parochievieringen
samen met basisschool ‘de Kerkuil’, het gedenken van de overledenen
van het afgelopen jaar met Allerzielen, het Cecilafeest met de koren,
Kerst, het in gebruik-nemen van het nieuwe orgel, een uitleg over het
nieuwe hongerdoek, een thema-uitzending m.m.v. het jeugdkoor, de herinwijding van de Corneliuskerk, een concert van Harmonie Excelsior die
de Cornelius Saga ten gehore gaan brengen. etc…. Het belooft een
inspirerend seizoen te worden want in alle onzekerheid en alles wat er
misschien nog boven ons hoofd hangt en gebeuren kan:
‘het verhaal gaat… door’.
pastor Johan Olling

LENIE WELBOREN VRIJWILLIGSTER VAN HET JAAR
Al heel wat jaren kennen we de traditie binnen onze parochie dat er één
iemand in het bijzonder door de Parochieraad in de schijnwerpers wordt
gezet. Tijdens de Dankviering-opname van C-TV Castricum afgelopen 14
juni werd Mevr. Lenie Welboren onverwachts voor de camera geroepen.
(Je kunt deze opname nog bekijken op de website www.corneliuskerklimmen.nl onder de rubriek ‘uitzending gemist’. Terwijl ze als
doordeweekse koster assisteerde met wierook voor de opname, werd ze
door Gerardine Vahl-Res, de voorzitter van de parochieraad, naar voren
geroepen. Tegelijkertijd kwamen haar man en kinderen binnen geslopen
om haar te verrassen. Ze heeft deze uitverkiezing ten volle verdiend. Al
vele jaren is zij de vaste en betrouwbare weekend koster bij huwelijken en
uitvaarten. Ook nu we moeten kerken in ‘Heeren van Limmen’ zie je haar
heen en weer lopen om de klok te luiden en om spullen op te halen met
hulp van een winkelwagentje Lenie gefeliciteerd en bedankt namens ons
allemaal.

FAMILIEBERICHTEN
Door het Heilig Doopsel zijn in onze gemeenschap opgenomen
Op 23 augustus 2020
TIMO
zoon van Frank Winder en Berdien Olling

Op 31 oktober 2020. zal Diaken Bert Glorie tot priester worden gewijd.
U kunt de wijdingsplechtigheid volgen via Kathedraal TV
(www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl)

Adrianus Johannes - Aad - Apeldoorn
Overleden op 12 april 2020
op de leeftijd van 83 jaar
Het levensverhaal van mijn man AAD.
Aad is geboren in de gemeente Uitgeest op Busch en Dam en wel op ’n boerderij
aan het water. Busch en Dam is ’n buurtschap, gelegen tussen Uitgeest en
Krommenie en is overwegend agrarisch. Zo is hij ook opgegroeid tussen de koeien
en weilanden. De boerderij is gelegen aan ’t water “De Ham”, waar je in vroegere
tijden leerde zwemmen. Zo heeft hij ook ‘n voorliefde gehad voor het water, zowel
schaatsen op natuurijs als zwemmen in het Uitgeestermeer. Ook fietsen was zijn
passie, heel wat kilometers zal hij hebben afgelegd, naar zijn werk bij redelijk weer
en voor recreatie. Aad heeft 1 oudere broer, die nog leeft. Zijn lagere schooltijd was
in Krommenie, daarna ging hij naar een kostschool in Medemblik en vervolgens naar
de analistenopleiding in Beverwijk en is daardoor in de scheikunde terecht gekomen.
Om op jonge leeftijd zijn horizon te verbreden heeft hij o.a. nog een jaar in Duitsland
gewerkt.
Aad was ’n beminnelijke man met humor. In 1967 ontmoetten wij elkaar op ’n bruiloft
van zijn vriend en van ’n bruiloft komt ’n bruiloft …. In ons geval dus wel. Wij zijn
getrouwd op 29 oktober 1970, dit jaar 50 jaar geleden. Aan de Rijksweg, nabij de
stoplichten, hebben we als eerste gewoond. Daar hebben we ons 12 ½ jarig
huwelijksfeest gevierd; daarna zijn we al snel verhuisd naar onze droomplek aan de
Oosterzijweg, waar onze 3 dochters: Mariëlle, Gerdine en Adriënne, zijn opgegroeid.
Intens gelukkige jaren waren ons gegeven met o.a. ook mooie vakanties. Een
hoogtepunt was de reis met onze kinderen naar Rome bij gelegenheid van ons 25
jarig huwelijksfeest. Ook zijn we verrijkt met 6 kleinkinderen, waar ook Aad heel erg
van heeft mogen genieten.
Heel verdrietig was het de laatste jaren, dat hij en ook wij allen werden
geconfronteerd met de ziekte van Alzheimer met al zijn kenmerken maar toch bleef
hij lieflijk voor ons en anderen. Ook zijn leven had toen nog waarde …. Ondanks alle
inspanning thuis waren we toch genoodzaakt voor hem een plaats te zoeken in ’n
verpleeghuis en dat werd toen Amberhof in Heiloo.
Daar hebben we ook nog vele geluksmomenten met hem mogen beleven, tot het
moment, dat hij besmet is geraakt met het coronavirus wat hem fataal is geworden …
moe gestreden door het virus is hij gestorven op paasmorgen. Hij zal gedacht
hebben dit is het moment van de verrijzenis naar een nieuw leven. Ondanks alle
coronaperikelen hebben wij ’n intieme, waardige en waardevolle afscheidsviering
gehad.
Afscheid van onze allerliefste lieverd doet pijn maar onze dankbaarheid is groot, dat
wij hem in ons midden hebben gehad.
Marianne Apeldoorn-Schilder

Ina Revers - Groot
Overleden op 13 april 2020
op de leeftijd van 87 jaar

Mijn moeder is geboren in Bakkum en in Amsterdam Oost opgegroeid. Mijn vader
(Jan) heeft ze in Castricum leren kennen tijdens een van haar schoolvakanties. Hij
was haar grote liefde. In 1953 heeft mijn vader met de buurman het huis gebouwd
aan de Dusseldorperweg (hoek Bogerdlaan). In 1954 zijn ze getrouwd en heeft ze op
de Dusseldorperweg 64 jaar met veel plezier gewoond. Mijn vader had zijn eigen
tegelzettersbedrijf en ze had een gezin draaiende te houden met 5 kinderen.
Ze was creatief en sociaal, ze vond het belangrijk om veel aandacht te geven aan
alles wat er te vieren viel, zoals verjaardagen en feestdagen. Ze heeft zich ook
jarenlang ingezet voor de Zonnebloem, zat bij het Vrouwengilde, Bridgen, jeu de
boules, groei en bloei, snuffelen in de Bijbel. Bij het 1250 jaar bestaan in Limmen had
ze gepaste klederdracht gemaakt voor dit festijn. Verder natuurlijk de
mozaïekendagen waaraan ze jarenlang hebben deelgenomen en diverse prijzen in
ontvangst hebben genomen. De hele week het huis gevuld met familieleden,
klasgenoten, buren, iedereen was welkom en alles kon.
De tijd nadat Jan in 1993 is overleden is niet makkelijk voor haar geweest. Ze heeft
diverse gezondheidsproblemen gehad, zowel lichamelijk als mentaal, maar met haar
wilskracht kwam ze er altijd weer bovenop.
Op haar 84e begon haar geheugen haar teveel in de steek te laten door dementie en
kon ze niet meer zelfstandig thuis wonen. Het heeft haar heel veel energie gekost om
uiteindelijk naar de Cameren te verhuizen. Elke vezel in haar ging in verzet, maar
ergens diep van binnen wist ze dat het niet anders kon. Ze moest haar huis, met de
vele mooie herinneringen aan Jan, loslaten.
Haar 86e verjaardag hebben we nog feestelijk kunnen vieren bij mij thuis, dat redde
ze nog net. Ze was blij met de spaarzame gelegenheid dat ze door haar vijftal
omringd was.
De gesprekken werden minder maar het leek dat hoe minder er gesproken werd hoe
meer betekenis het aanraken kreeg. Ze was altijd heel blij als wij haar gingen
bezoeken op afdeling De Tulp. Haar ogen gingen dan glinsteren en ze had een
glimlach van oor tot oor. Ze hield ervan als je samen met haar naar buiten ging. Haar
wereldje werd steeds kleiner, maar genoot van de kleine dingen om haar heen.
In het laatste levensjaar bleek ze nog altijd over veel wilskracht te bezitten, in februari
2019 kreeg ze een hele zware longsteking, in juli 2019 is ze gevallen waardoor ze
haar heup brak. Hieraan ze is geopereerd en iedereen keek ervan op hoe snel ze
herstelde. Begin dit jaar werd het echter duidelijk dat haar kaarsje langzaam begon
uit te gaan. Ze wilde niet meer eten en drinken. Dankbaar voor alles wat ze voor ons
betekend heeft, is ze 13 april tweede paasdag op 87e jarige leeftijd, vredig
ingeslapen. Wat blijft zijn de mooie, liefdevolle en dierbare herinneringen. Na 27 jaar
is ze weer samen met haar Jan.

Jacintha Bijwaard-Revers

Agnes Min - Zandbergen
Overleden op 13 mei 2020
op de leeftijd van 93 jaar
Agnes is op 15 oktober 1926 geboren op de Vennewatersweg te Heiloo als één van de 10
kinderen van Agnes Liefting en Willem Zandbergen. Bij het huisje was de tuinderij waar hard
in gewerkt werd. Een gezin dat om elkaar gaf, waar gelachen, gezongen en gedeeld werd.
Rondom haar twaalfde jaar werd ze van school gehaald omdat er geld in het laatje moest
komen. Ze vond het verschrikkelijk om te werken in huizen die smerig waren of bij mensen
die het hoog in hun bol hadden. Daar hield ze het dan ook niet lang uit.
Op haar 15e verongelukte haar vader tijdens werkzaamheden op een boerderij. Traumatisch
voor het gezin waarin haar moeder haar tweede echtgenoot verloor. Hoezeer onze moeder
hem miste liet ze blijken door regelmatig over die tijd te praten.
Met haar zussen en vriendinnen ging ze regelmatig op pad. Menig familiebezoek en
dansavond werd bezocht. Aanbidders waren er wel degelijk maar niemand vond ze goed
genoeg. Totdat ze op een dansavond Piet Min uit Limmen tegenkwam. Zus Gré nodigde
hem spontaan uit om op Agnes haar verjaardag te komen. Ze had haar twijfels of dat nou
wel nodig was maar die avond stond hij toch echt voor haar deur. Menig dansavond samen
werd daarna bezocht. En als het vroor deden ze de schaatsen om en zwierden over het ijs.
Trouwplannen werden gemaakt en in de winter van 1952 gingen ze met een gehuurde auto
naar het gemeentehuis om te trouwen voor de wet. Een koude dag en het sneeuwde. Deze
dag werd een speciale herinnering want ze kregen helaas pech met de auto. Er moest
geduwd worden.
Het echtpaar ging wonen op Oosterzijweg 3. Er werden daar 5 kinderen geboren. Agnes,
Karin, Piet, Wilma en Anja.
Zo klein als het huisje was, iedereen kon binnenlopen en kreeg een kop koffie aangeboden
of een borreltje. Ze hielden van die gezelligheid. Onderwijl werden er spelletjes gedaan zoals
kaarten, sjoelen of patiencen. Met hun vrienden van de kaartclub hebben ze ook menig
gezellig avondje of reisje gehad.
Een mooie en zorgzame vrouw, een lieve moeder, oma en omi voor ons. Hapjes, soep,
drankjes etc. alles werd door elkaar aangeboden. Ze was bescheiden en integer,
respecteerde iedereen zoals die was, oordeelde nooit of veroordeelde niemand.
Accepteerde wat er op haar pad kwam. Een gevoelige vrouw wiens tranen snel konden
vloeien maar ook ergens de humor van inzag.
Het geloof is heel belangrijk geweest en door tegenslagen in het leven heeft het zich nog
meer verdiept. Toen onze vader Piet naar "de Hout" moest verhuizen ging moeder Agnes
elke dag trouw naar hem toe. Weer of geen weer, bewonderenswaardig. Na zijn overlijden in
1995 trok onze moeder zich meer terug. Ze hield ervan om thuis te zijn, te studderen of
lekker in de tuin te wieden. Dankbaar voor de kleine dingen in het leven. Genoot van de
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen die langs kwamen, en hield gebeurtenissen
rondom haar huisje goed in de gaten. Genoot van muziek en kon fluiten als de beste. Ze
zwaaide naar elke bekende die langskwam.
De laatste maand in haar leven gaf haar lichaam het langzaam op. En toen pastor Olling
langs kwam om haar te bedienen kreeg ze vrede en rust. Ze voelde dat ze kon gaan. Op 13
mei is ze ingeslapen. Dankbaar dat ze kon sterven in haar eigen huisje, de regie zelf in
handen gehouden.
Lieve mam, oma en omi
Nooit klagen
Nooit vragen
Altijd maar geven in jouw leven
Als alle mensen zouden zijn zoals jij
Wat zou de wereld er dan anders uit zien

Jan Al
Overleden op 17 mei 2020
op de leeftijd van 79 jaar
Jan Al werd geboren op zaterdag 28 december 1940 aan de Westerweg met als huisnummer
C11 wat later nummer 14 werd. Hij was de oudste uit een agrarisch gezin van 8 kinderen. Je hebt
je hele jeugd aan de Westerweg doorgebracht. De oude Cornelius jongensschool achter het
Maria-Oord werd bezocht. Vanaf de lagere school bestond er al een hechte vriendengroep die
ook tot het laatst lief en leed hebben gedeeld.
Na de ULO school in Alkmaar ging je werken en avondopleidingen volgen om je verder te
ontwikkelen op het gebied van boekhouden en accountancy. Naast het werken op administratie
kantoren hielp je in je vrije tijd mensen met hun administratie en vragen. Zo heb je o.a. jarenlang
de administratie gedaan van de H. Corneliuskerk en was je actief als penningmeester in het
bestuur Groot-Limmerpolder. Je was voor velen een vertrouwd gezicht, je bracht rust en regelde
wat nodig was. Er was niet gauw wat teveel, niet oordelend of veroordelend.
In de loop van het jaar 1961 heb je Tini ontmoet. Na een verkeringstijd van vier jaar werd er op 3
augustus 1965 getrouwd en was er door woningnood een huisje gekocht aan de Middenweg in
Heerhugowaard. Na twee jaar werd een huis aan de Metiusstraat in Alkmaar gekocht. Hier is
zoon Jan geboren op 17 augustus 1972. Toen Tini in verwachting was van zoon André was het
huis in Alkmaar te klein en werd een groter huis aan de Kon. Wilhelminalaan in Castricum
gekocht. Hier hebben we ruim 25 jaar naar tevredenheid gewoond. Na een korte periode in
Heiloo gingen jullie wonen aan het ‘t Kieftenland in Limmen. Ook hebben jullie beide gelukkig een
groot deel van de kleinkinderen Gijs en Rens meegekregen. Als ze langs kwamen altijd even een
centje in de spaarpot van meneer de Uil en met Sinterklaas cadeautjes uit bijzondere winkeltjes.
Na het overlijden van mam in december 2012 werd het stil in huis. De verzorging van haar heb je
tot een waardig einde volbracht. Zelf werd je ook niet ontzien met je gezondheid. Na wat flinke
tegenslagen kwam je er weer telkens bovenop. Ook dit moest je alleen verwerken ondanks de
hulp van de kinderen en familie die altijd klaar stonden. Het viel je zwaar maar langzaamaan
merkte we dat je je draai begon te vinden. Je werd zelfs lid van de biljartclub in Limmen en je
bent 2 keer mee geweest met een georganiseerde vakantiereis vanuit de KBO naar Drenthe en
Noord-Brabant. Hierbij gezellig met bekende herinneringen ophalen over vroeger en genieten van
de uitstapjes. Je had ook goed contact met je woonomgeving, menig buurtje is langs geweest
voor een koppie of een praatje en een rondleiding langs de vele verzamelingen. Je hield je
scherp door veel te puzzelen en te lezen. Ook het uitzoeken van stambomen van naaste families
had jouw interesse. Ook na je pensioen hield je nog steeds van je werk en had je nog enkele
klantjes waarvan sommige meer dan 50 jaar over de vloer kwamen. Je genoot van de relaties en
vriendschappen die hier uit zijn ontstaan.
Je miste Tini nog elke dag maar genoot ervan om hier nog te mogen zijn. Zo werd ook elke
verjaardag buiten de deur gevierd met een vast koppel waarbij alles keurig was verzorgd.
Je bleef al die tijd zelfstandig wonen met wat huishoudelijke ondersteuning en aanpassingen in
het huis. Weliswaar werd de tuin je te veel en het huis te groot, ondanks dat genoot je nog van
alle verzamelingen om je heen die je samen met mam overal en nergens bij elkaar hadden
gebracht. Zelf vulde je het nog hier en daar aan na een bezoek aan de eierenbeurs in Zeijen
zodat de huishoudelijke hulp nog meer werk had om het bij te houden. Altijd was er nog wel een
“lege” stolp om gevuld te worden. Fietsen deed je graag maar het laatste half jaar werd het
minder met de gezondheid. De conditie ging hard achteruit en moest je regelmatig voor
artsenbezoek naar het ziekenhuis. Er werd niet echt een concrete diagnose gesteld. Na enkele
ziekhuisopnames en een kort verblijf in verpleeghuis Meerstate hebben we toch nog vrij snel
afscheid moeten nemen.
Bij de In Memoriam van Tini schreef je al over het hopelijk weerzien. Nu is je leven voltooid en
ben je bij mam. Wij zullen jouw, je scherpte, je humor en belangstelling missen.
Kinderen en kleinkinderen.

Alie Oudhoff – Hageman
Overleden op 3 juli 2020
op de leeftijd van 89 jaar
Vrijdag 3 juli, het leven gaat zijn gangetje. Half 12, telefoon dan is wat wij in stilte al een
beetje verwachten plotseling werkelijkheid.
Mam is overleden. Dan is het stil aan de Nijverheidsweg 20 want daar wonen ze, Mams tekst
zeker 5 keer in een dagelijks telefoon gesprek met ons.
Door uw hoge leeftijd en diabetes zijn er best wat dingen niet meer helder. Maar dat u bijna
90 bent en een heel goed leven heeft gehad met Pap dat weet u nog steeds heel goed.
Bijna 90 jaar oud en 65 jaar getrouwd, dat gaan we vieren en de regie van dit feest of wat we
ook gaan doen deze dag geeft ons mam echt niet uit handen. Nee, die woorden kennen we
wel hé meiden “moeders wil is wet”.
Mam is geboren op 11 juli 1930 aan de Achterweg in Limmen als oudste dochter van Arie en
Trien Hageman – Vrugt. U had 1 zus Nel en 3 broers de drieling Arie, Bertus en Chris.
Helaas is Bertus al snel na de geboorte overleden.
Een fijne jeugd bij de gidsen samen met Nel en de zorg over elkaar want vader is ziek en
komt op 39 jarige leeftijd te overlijden. Dit is iets wat u altijd bij is gebleven en wat u ook vaak
opnoemde.
Oma Hageman was jong, alleen en ondanks de oorlog en barre arme tijden kon oma
Hageman het gezin bijeen houden.
Daardoor was het altijd de zoete inval aan de Achterweg waar vader Cobus vaak kwam. Ja,
en of Cobus kwam voor Nel of Alie dat wist niemand. Op 18-8-1955 bleek toch echt dat ons
mam de grote liefde van ons pap is. Ze krijgen 3 dochters, 3 schoonzoons en 3
kleinkinderen.
Er bleef nog één wens van ons mam en dat is dat ze graag in Limmen wilde wonen. Maar
ach ze kon florten naar Limmen, koffiedrinken bij oma Hageman en Nel, naar de kerk in
Limmen dus ook die wens ging iets naar de achtergrond.
Haar meiden wonen ook allemaal in Heiloo en wat maakt het ook uit als iedereen maar langs
komt, koffiedrinken met een Jodenkoek (mam sprak dit uit als jiodekoek) dan was ons mam
in haar element.
Uw grootste hobby was en bleef toch florten maar doordat de jaren gaan tellen wordt fietsen
steeds lastiger. Tot dat niet meer gaat. Maar ach we hebben een auto dus Pap rijdt u overal
naartoe. Maar ook voor Pap wordt dit lastiger en neemt het wijze besluit te stoppen met
autorijden.
Dan wordt het leven wel lastig voor ons mam, je moet je onafhankelijkheid steeds meer
inleveren.
En dan,……vrijdag, Mam is niet lekker neemt nog een pilletje tegen maagzuur en gaat nog ff
naar bed. Stiekem ook één van haar grootste hobby’s. Niemand verwacht daarom nog enig
onheil. Pap gaat ook nog ff lekker naast haar liggen en hand in hand vallen ze in slaap.
Maar Mam wordt niet meer wakker. Iedereen droomt hiervan mam je hebt het goed gedaan.
Wij brengen u nu na 90 jaar terug naar uw roots “Limmen”.
Bedankt mam en wat u en pap ons hebben geleerd wij houden ons koppie omhoog.

Elly Swart - Bosch
Overleden op 10 augustus 2020
op de leeftijd van 72 jaar
Op 9 september 1947 is Elly in Alkmaar geboren. Ze was nummer 8 in de rij. Na haar kwamen
nog twee broers. Met tien kinderen en haar ouders woonden ze aan het Hofplein in Alkmaar
boven de fotozaak van haar vader. Ze heeft een heerlijke jeugd gehad door de zorgzaamheid
van haar zussen, het altijd buiten kunnen spelen, op zondag voor een paar centen snoepjes
halen tot het helpen in de fotozaak.
Op 15 jarige leeftijd leerde ze Wim al kennen, na vijf jaar samen hadden ze voldoende gespaard
voor de bruiloft en een nieuw gebouwd huis aan de Den Burglaan. Zo trots als zij hierop waren!
Een hele fijne tijd hebben ze gehad in deze straat met lieve buren. De vier kinderen zijn hier
geboren. Deze periode was druk met de kinderen en met de zaak, eerst alleen Secom, later
Secom/Lute en als laatste weer Secom, hier hebben Carolien, Janwillem en Bernard gewerkt.
Ook vulde ze haar tijd met verschillende projecten rondom de kerk.
In 1991 zijn Elly en Wim verhuisd naar de Visweg waar ze een huis hebben laten bouwen. Wat
heeft ze hier genoten, zo’n fijn huis met zo’n fijne tuin. Hiervoor hoefde ze niet op vakantie…
Natuurlijk deden ze dit wel want ook daar genoot ze enorm van. In 1977 hebben ze samen met
opa en oma Swart een vakantiehuisje in Italië aan het Lago Maggiore overgenomen. “Dut is ’t”
stond erop. Hier gingen ze heel regelmatig naar toe. Een heerlijke tijd. Elly en Wim hebben de
kinderen op jonge leeftijd aangestoken met het ski virus. Al bleef ze het zelf altijd heel spannend
vinden, ze genoot van het samenzijn, de bergen en de zon. Samen met Wim heeft ze
fantastische reizen gemaakt naar Mexico, Australië, verschillende keren Amerika, Canada en
veel plekken voor lange en korte tijd in Europa, waarbij ze heel graag in Duitsland kwam. Aan
Amerika beleeft ze hele fijne herinneringen vanwege de familie die er woont, het zijn haar
Amerikaanse zussen.
Nadat de zaak was verkocht en de kinderen uit huis waren, kwam er meer ruimte voor vrije tijd.
Ze ontdekte het golfen. Hier genoot ze enorm van, het spel, het heerlijk buiten zijn en samen
koffie drinken met haar vriendinnen. Ook zat ze in de wedstrijd commissie. Daarnaast hield ze
heel veel van fietsen. Ze probeerde zoveel mogelijk overal op de fiets naar toe te gaan.
Ze was heel gelukkig met haar vier kinderen, hun partners, elf kleinkinderen en twee bonus
kleinkinderen. Het fijnst vond ze het als ze bij haar kwamen. Lekker met ze knuffelen en kroelen
en snoepjes toestoppen ongeacht hun leeftijd. Ze vond het belangrijk om bij alle hoogtepunten
van de kleinkinderen te zijn, van afzwemmen, musical tot diploma uitreiking. En natuurlijk de
verjaardagen.
Verjaardagen en alle andere dagen die maar enigszins gevierd konden worden werden gevierd
en vergat ze nooit. Dat ze zorgzaam, betrokken en geïnteresseerd is in de ander blijkt onder
andere uit dat de deur altijd open stond voor iedereen, en ze konden ook altijd blijven eten. En
het klankboord dat ze was voor Wim toen hij in de gemeentepolitiek actief was en hoe trots ze
was toen hij een lintje kreeg.
Eind maart 2019 is de diagnose borstkanker vastgesteld, een grote schrik. Ze is een heel zwaar
traject in gegaan, wat hele diepe dalen heeft gekend. Echter kregen ze haar er niet onder, alles
voor herstel. Zo positief, het is niet in woorden uit te drukken. Met zoveel wilskracht heeft ze dit
doorstaan. En met zoveel bewondering over hoe ze dit gedragen heeft, door velen. Op 12 juli,
Wim’s verjaardag is met het hele gezin gevierd dat de behandeling eindelijk afgelopen was en dat
ze opbouwende heen kon naar de toekomst. Plannen voor vakanties werden weer voorzichtig
gemaakt. Alleen werd ze steeds vermoeider. Vrijdag 7 augustus bleek na onderzoeken dat het
acute leukemie was, niet te genezen maar misschien kon met behandeling haar
levensverwachting wel verlengd worden. Dit mocht niet zo zijn, het ging zo snel achteruit, dat ze
maandagochtend 10 augustus de ziekenzalving heeft ontvangen van Pastor Johan Olling in het
bijzijn van haar gezin en hebben zij daarna afscheid genomen. Maandagavond in het bijzijn van
Wim heeft ze haar laatste adem uitgeblazen.
Heel veel liefs, Annemieke en familie

De misintenties die door de Coronamaatregelen vanaf 14 maart tot en met 1
juni niet zijn gelezen omdat de vieringen niet plaats konden vinden, zijn nu één
jaar doorgeschoven. Wanneer u dit wilt aanpassen, kunt u de wijziging aan ons
doorgeven via misintenties@corneliuskerk-limmen.nl . Of telefonisch op
vrijdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur op 072-5053793

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

Zondag 13 september 10.00 uur: Marijke
Baltus-de Waard, Sam Beentjes en Aaf
Beentjes-Vlaarkamp, Gre Beentjes-Fatels,
Peter Beentjes, Antoon Duijkersloot, Rie
Duijkersloot, Jo Koot-Groot, Ben Kuilman,
Ed Kuijper en Anja Kuijper-Schagen,
Gerard Liefting, Jans Min, Cees Mous,
Kees Pepping, Pé Pepping, Rein Verver
en Corrie Verver-Zandbergen, Ben de
Swart en Tiny de Swart-Verver, Tiny WulpVergouw, Bank Wulp, Nico Wulp en Peter,
Hans Zwart, overleden familie AdmiraalCommandeur, Theo Dirkson, Dirk de
Winter, Ouders Keijzer-Winder en
kinderen, Nico van Haaster, Joke KuijperMin, Ada Beentjes, Cees Buter, Johan
Kerssens, Huub Kramer, Joke LouweDirkson

Zondag 27 september 10.00 uur: Pieter
Boon en Gré Boon-Tromp, Jan en Bea
Boon, Cock Groot en Riet Groot-Konijn,
Rie Duijkersloot, Gre Krom-Cornelisse,
Gre Min-Kaandorp, Gert Min en Truus
Min-Valkering, Henk Nijman en Clazien
Nijman-Van Diepen, Jan de Rooij en
Hannie de Rooij-Vaal, Yao Yao Wang, Piet
Kaandorp en Wil Kaandorp-Smit, Jan de
Zeeuw en Riet de Zeeuw-Groot, Nack
Kaandorp, Dina Hageman-Regtop, Dirk de
Winter, Nico van Haaster, Vok Groot en
Tiny Groot-Hes, Loek Rijs, Antoon Min

Zondag 20 september 10.00 uur: Wim
van Diepen en Rie van DiepenHenselmans, Tiny Hageman-Mandjes,
Dorus Keijzer, Afra Koot en overl.ouders,
Rem en Lies Pronk, Gerard Winder, Gerrit
en Nel Vleugel en kleindochter Lindy, Tiny
Wulp-Vergouw, Bank Wulp, Nico Wulp en
Peter, overleden leden van de Stille
Omgang, Ouders Keijzer-Winder en
kinderen, Nico van Haaster, Jan
Kaandorp, overl.fam. Wulp-Kaandorp

Zondag 4 oktober 10.00 uur: Joop
Admiraal en Jo Admiraal-de Jong en zoon
Wim, Lies Al, Martinus Augustijn en Maria
van Roode, Niek Baltus, Annie van der
Steen, Jan Bos, Jan Dekker en Tiny
Dekker-Molenkamp, Siem Droog, Siem van
Veen, Lia Goeman-van Veen, Jaap Groot
en Doortje Groot-Hes en zoons Cor, Ton en
Sjaak en schoonzoon Kees, Tim Baltus,
Wim Metzelaar en Jannie Metzelaarv.d.Maat, Susanna Nuijens-KuschAnthonius Nuijens overl.fam.NuijensKusch, Herman van der Sande en Truus
van der Sande-Sander, Ben de Ruijter en
Aat de Ruijter-Pronk, Antoon van der Steen
en Corrie van der Steen-Kaptein, Henk en
Thea Verver-Klepper, Frans Wempe en Nel
Wempe-van der Aar, Piet Winder Jzn, Cees
Winter en Alie Winter-Lute, Riet DekkerHollenberg, Jos Zomerdijk,

Zaterdag 26 september 19.00 uur:
Gerda Pepping-Bakkum, Piet van der
Steen, Jan Valkering, Corrie Borst, Piet
Weijers en Fien Weijers-Haaker, Jaap
Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn,
Henk Bruins en Alie Bruins-Visser, Jeanne
Keijzer-Ursem

Zaterdag 3 oktober 19.00 uur: Dick
Boon, Walt Pepping en Truus PeppingBuur, Theo Seignette, Jan Valkering, Cees
Dekker, Tiny van Dijk-de Moel

/

Bart Dirkson en Janie Dirkson-van der
Molen, Jacobus van der Steen en
Cornelia Catharina van der SteenMosch, Sjaak Seignette, fam. Van
Vlimmeren-Glorie, John Luttikhuizen,
Ank Stuifbergen-van Buggenum, Rie
Adrichem-van der Steen, Nico van
Haaster, Joke Kuijper-Min
Dinsdag 6 oktober 10.00 uur in de
Cameren: Jan Min
Zaterdag 10 oktober 19.00 uur: Ada
Beentjes, Cees Buter, Johan Kerssens,
Huub Kramer, Joke Louwe-Dirkson, Jaap
Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn,
Henk Bruins en Alie Bruins-Visser, Thijs
Bakker en Lien Bakker-Groot
Zondag 11 oktober 10.00 uur: Lies Al,
Sam Beentjes en Aaf Beentjes-Vlaarkamp,
Gre Beentjes-Fatels, Peter Beentjes,
Antoon Duijkersloot, Jan Hageman en Nel
Hageman-Winder, Rie Duijkersloot, Jo
Koot-Groot, Gerard Liefting, Jans Min,
Kees Pepping, Pé Pepping, Frans Wempe
en Nel Wempe-van der Aar, Piet Kaandorp
en Wil Kaandorp-Smit, Tiny WulpVergouw, Bank Wulp, Nico Wulp en Peter,
Hans Zwart, overleden familie AdmiraalCommandeur, Frans de Nijs , Theo
Dirkson, Dirk de Winter, Truus en John
Keijzer, Nico van Haaster
Zaterdag 17 oktober 19.00 uur: Lies Al,
Jaap Dirkson, Jos Liefting, IJs Dirkson
Zondag 18 oktober 10.00 uur: Siem
Admiraal en overl. fam. AdmiraalHageman, Jac. Boersen, Piet Buur, Wim
van Diepen en Rie van DiepenHenselmans, Tiny Hageman-Mandjes,
Afra Koot en overl.ouders, Ed Kuijper en
Anja Kuijper-Schagen , Gerard Winder,
Piet Nijman en Nel Nijman-van de Peet,
overleden leden van de Stille Omgang,
Nico van Haaster

Zaterdag 24 oktober 19.00 uur:
Gerda Pepping-Bakkum, Cees Dekker,
Tiny van Dijk-de Moel, Piet Weijers en
Fien Weijers-Haaker, Jaap Metselaar
en Joke Metselaar-Apeldoorn, Jeanne
Keijzer-Ursem
Zondag 25 oktober 10.00 uur: Pieter
Boon en Gré Boon-Tromp, Jan en Bea
Boon, Cock Groot en Riet GrootKonijn, Rie Duijkersloot, Gre MinKaandorp, Gert Min en Truus MinValkering, Henk Nijman en Clazien
Nijman-Van Diepen, Rein Verver en
Corrie Verver-Zandbergen, Johannes
Winder en Cornelia Winder-de Graaf,
Dina Hageman-Regtop, Dirk de Winter,
Nico van Haaster, Vok Groot en Tiny
Groot-Hes

Bereikbaarheid Pastor Johan Olling
Pastorie Dusseldorperweg 74 1906 AL Limmen
Voor het maken van een afspraak kunt u altijd de pastorie bellen.
Het telefoon nummer van de pastorie is: 072-5051275
Het e-mail adres: pastor@corneliuskerk-limmen.nl
De parochie heeft een eigen website op internet adres:
www.corneliuskerk-limmen.nl
Op de website kunt u het blad “Rond de Limmer Toren” ook digitaal lezen.
___________________________________________________________________

E-mail-adressen H. Corneliusparochie te Limmen
Administratie
administratie@corneliuskerk-limmen.nl
Bestuur
bestuur@corneliuskerk-limmen.nl
Caritas
caritas@corneliuskerk-limmen.nl
Kerkhofzaken
kerkhofzaken@corneliuskerk-limmen.nl
Limmertoren
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl
Misintenties
misintenties@corneliuskerk-limmen.nl
Pastor
pastor@corneliuskerk-limmen.nl
Penningmeester
penningmeester@corneliuskerk-limmen.nl
Vastgoed
vastgoed@corneliuskerk-limmen.nl
___________________________________________________________________

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

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

ADRESLIJST

H.CORNELIUSPAROCHIE

Pastores
Pastor J.H.Olling
Pastor P.Bindels
Pastor H.Hudepohl
Pastor N.Mantje

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

0725051275
0725330906
0251312228
0722200347

Parochiebestuur ad interim
Mgr.dr.Bart Putter, vicaris-generaal van het Bisdom
Jan Mentink

voorzitter/administrator
secretaris/penningmeester

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

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

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

Pastoraal Overleg van de Corneliusparochie
Agaath van Veen
Rob Schijf
vacature
Joke Kuijs

Dampegheestlaan 33
t Kieftenland 11

0725054184
0611262576

Westerweg 130

0725052371

liturgie
diaconie
katechese
gemeenschapsopbouw

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

Theebos 20
0725053054
Dampegheestlaan 23
0725051701
Hogeweg 49
0725051483
Rijksweg 182
0725052954
Vredeburglaan 35
0728888094
v.Alkemadelaan 4
0725054351
de Wieken 19
0725052798
Dusseldorperweg 86
0725051947
Dusseldorperweg 51
0622001437
Kerkweg 57
0725051717
Burg.Nieuwenh.str.77
0725054356
Dampegheestlaan 33
0630496661
Vijverlaan 4
0725052528
Koningsdam 29
0725052676
Achterweg 29
0725052602
Westerweg 130
0725052371
Paulingstraat 2 1902 CX C'cum 0251656430
Hogeweg 147
0725051671
Runxputteweg 18 Heiloo
0725053636
Kenn.str.weg 2i Alkmaar
0652663545

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

Voor geldzaken t.n.v. Parochieraad Corneliusparochie Rabobank NL46RABO0336400756
Voor steun aan R.K. P.C.I. Limmen Regiobank NL32RBRB0900833025

Rode draadlied 2020 2021: ‘Het verhaal gaat….. door!’
(Melodie en tekst: Mia Ploegaert)
Couplet 1:
Door alle eeuwen heen
vertellen mensen aan elkaar
verhalen over God,
niet altijd echt gebeurd,
wel waar!
Er schuilt een groot geheim in,
die je niet meteen zo ziet.
Maar stop je met vertellen, weet wel dan:
* * Is God er niet!
Refrein:

Een opdracht voor ons allen.
Doe mee en ga er voor.
En laat het niet meer stoppen:
‘Het verhaal gaat * * door!’

Couplet 2:
De Bijbel is bijzonder
en ook wereldwijd bekend.
Zo’n zesenzestig boeken
door auteurs ooit neergepend.
Het is voor menigeen
een grote inspiratiebron.
Geloofsverhalen
over hoe de band
* * met God begon!

Refrein:

Couplet 3:
Het Oude Testament,
beïnvloed door menig cultuur.
Vóór Jezus’ dood geschreven,
boek vol passie en vol vuur.
Het Oude Testament,
verdeeld in Wetten en Profeten,
hoe God met mensen optrekt
en ons nooit
* * meer zal vergeten.
Refrein:
Couplet 4:
Het Nieuwe Testament
-0

en Jezus staat hierin centraal.
De vier evangelisten
schreven ieder hun verhaal.
Dat God door Jezus ons laat zien,
hoe alles goed kan gaan,
Zijn dood en Zijn verrijzenis
maakt dat
* * we hem verstaan.
Refrein:

