VAN DE REDACTIE
Het kerstnummer van het parochieblad ligt voor u. Een kerst met 9 keer dezelfde
viering, in onze eigen Corneliuskerk. Wel aanmelden, u leest er alles over.
In deze decembermaand aandacht voor de medemens, adventsactie en de
kerstpakkettenactie van de werkgroep Caritas.
De redactie wenst u fijne kerstdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.

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 26 januari 2021
Zij verschijnt omstreeks
14 februari 2021

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

HET VERHAAL GAAT….. DOOR! OOK IN DE GEBOORTEVERHALEN.
Dat kan toch helemaal niet, dat Jezus uit een maagd geboren is? Nee dat kan
ook niet. Het is dan ook niet echt zo gebeurd, maar het verhaal is wel waar. Het
verhaal is waar omdat de schrijver ons duidelijk wil maken dat het met Jezus
anders zal worden. Dat in en door deze Jezus God aan het werk is. En om ons
daar op te wijzen, proberen de evangelisten ons dat in de geboorteverhalen al
duidelijk te maken. Een verhaal is waar als het gaat om vertrouwen, geloof en
het besef dat in en door ons mensen God zijn bevrijdende geschiedenis aan het
schrijven is. Maar om daar over te vertellen en te schrijven, hoeft het nog niet
echt precies zo gebeurd te zijn. Dat vinden wij gek en daar hebben we moeite
mee. Maar tweeduizend jaar geleden - zo oud zijn die geloofsverhalen - vond
niemand dat gek. Zij konden toen ook niet weten dat wij die verhalen zo letterlijk
zouden nemen. Ze schreven in die tijd namelijk geen krantentaal, maar
gedichtentaal, poëzie. Als ik zeg: ‘je moeder is een engel’. Is dat dan waar of
niet waar? Het is waar. Het is niet letterlijk waar, maar toch is het waar. Het is
namelijk verhaaltaal. Geloofstaal. En in geloofstaal gaat het om leven en liefde.
Wat is er dan niet mooier om in geloofstaal vanuit de Goddelijke hemel engelen
te laten neerdalen. Engelen die niet meer te houden zijn om licht te brengen
waar duisternis is. Dat vieren we met Kerst: De geboorte van Gods liefde In een
klein kind. Verrassend dat alleen Lucas en Mattheus daar zo over schrijven.
HET KERSTVERHAAL KENNEN WE VOORAL VAN LUCAS
Lucas had in de oude boeken verhalen gelezen over koning David. David
ging als koning nooit uit van macht maar van Gods wijsheid, liefde en
gerechtigheid. Om dat koningschap van David duidelijk te maken, schreef hij
een prachtig verhaal over de geboorte van Jezus in een stal. Hij bedacht
daarbij dat die stal moest staan in Bethlehem. Waar kan een koningszoon
beter het levenslicht aanschouwen dan in de stad van koning David? Als
Jezus net als David geboren wordt in Bethlehem zullen de lezers meteen
begrijpen dat Jezus in de voetsporen treedt van David. Lucas laat Jezus
geboren worden in het veld tussen de eenvoudige arme herders. Net zoals
David, die ook ooit een herder was geweest. Juist voor hén was Jezus
gekomen. De uitgestotenen en laagsten op de maatschappelijke ladder
zullen in het kerstverhaal de eersten zijn die Jezus in dit leven mogen
verwelkomen. Lucas zag het allemaal voor zich. En zo heeft hij het dan ook
allemaal opgeschreven. Lucas plakte dit geloofsverhaal over de geboorte
van Jezus aan het begin van zijn evangelie. Dit om ons meteen op het goede
spoor te zetten en nieuwsgiering te maken om de rest van zijn verhaal over
Jezus ook te lezen en te begrijpen.
MATTHEUS IS GEINSPIREERD DOOR DE DROOM VAN JESAJA
Mattheus had namelijk de oude teksten gelezen over de droom van Jesaja: hoe
het ooit beter zou worden. Schitterend vond Mattheus die teksten over
duisternis en een ster. Ook hij ging schrijven over koningen die net zoals de
koningen van de profeet Jesaja hun kamelen gingen zadelen en op reis gingen
beladen met goud en wierook. De mirre had Mattheus er zelf bij bedacht. Mirre
het geurige kruid dat geliefden elkaar geven en waarmee mensen hun geliefde
doden balsemen. Want een koningskind als Jezus leefde elke dag met de dood
voor ogen. Ja, Mattheus koppelde het geboorte verhaal aan Pasen.
Mag dat ons ook lukken. Een zalig Kerstfeest.
pastor Johan Olling

Nieuws van de parochieraad

Het jaar 2020 loopt bijna ten einde. Een jaar, dat voor altijd in ons geheugen gegrift
zal blijven. Het jaar waar Covid-19 de hoofdrol heeft gespeeld, waardoor onder
andere maandenlang geen kerkvieringen en koorzang konden plaatsvinden. Deze
pandemie heeft ons ook voor uitdagingen gesteld: hoe kun je toch de parochianen bij
de vieringen betrekken. De kans om samen te werken met C-TV Castricum is door
Johan dan ook met beide handen aangenomen en zo zijn er vanaf Palmpasen al een
12-tal vieringen samengesteld. Nog steeds via onze site en via YouTube terug te
kijken. Gelukkig zien we enkele lichtpuntjes aan de horizon verschijnen: het vaccin
dat in een heel vergevorderd stadium is, en wellicht hoop biedt op betere tijden.
Allerzielen
Ondanks dat we besloten hebben om geen fysieke vieringen te houden in verband
met het beperkte aantal mensen, dat we mogen binnen laten, is het toch een
bijzondere Allerzielen geworden. Allereerst de opname in samenwerking met C-TV
Castricum. Een viering met troostende teksten en liederen, als steun voor al
diegenen, die een dierbare verloren hebben. Ook was er 2 november de
mogelijkheid om de kerk te bezoeken om een kaarsje aan te steken, een
allerzielenprentje mee te nemen of het kruisje in ontvangst te nemen met een roos
en steentje van de overledenen van het afgelopen jaar. Velen hebben hier gehoor
aan gegeven. Daarnaast de onthulling van een plaquette op de begraafplaats met
alle namen van de overledenen van de laatste 20 jaar, opdat hun naam niet vergeten
wordt. En tot slot het bezoek van alle bovenbouwleerlingen van basisschool
De Kerkuil voor een rondleiding op het kerkhof.
Kerkenveiling 2020
Een kerkenveiling coronaproof en op afstand, heeft voor de commissie alle
verwachtingen overtroffen. Niet minder dan € 27.180,00 heeft de veiling opgebracht.
Een geweldig bedrag! Een resultaat om trots op te zijn. Hieruit blijkt dat Limmen ook
in tijden van corona Kerk en Jeugd blijft steunen.
Een groot woord van dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt en aan u, als
koper van een kavel.
St. Ceaciliafeest
Als vanouds wordt op de laatste zondag van het kerkelijk jaar het feest van de
patroonheilige van de kerkmuziek St. Ceacilia, gevierd. Op deze dag gedenken wij
ook de jubilarissen van de diverse koren. Dit jaar in een bijzondere uitzending in
samenwerking met C-TV Castricum. Dit jaar werden er maar liefst zes jubilarissen
van het Liturgisch Koor in het zonnetje gezet: Agnes Beentjes, Sylvia van Zanten
Agaath van Veen en Wim Punt, allen 25 jaar koorlid. Daarnaast Carla Bakker en
Sjaak Welboren, beiden 40 jaar koorlid.
Ook vanaf deze plaats een heel hartelijk woord van dank voor jullie muzikale bijdrage
aan de Corneliusparochie.

Herbouw Corneliuskerk
De herbouw van de kerk gaat gestaag door. Inmiddels is de kerk voorzien van mooi
dimbaar licht; spotjes zullen de kruiswegstaties extra belichten. Het wachten is nog
op de kroonluchter.
Vrijdag 13 november was het zover. Van de duizendstukjespuzzel, die Emiel
Wagemaker een jaar geleden kreeg aangeboden, wist hij de preekstoel weer te
herstellen. Een heidens karwei, dat aan een vakman als Emiel zeker was toe te
vertrouwen. Een zwarte waas over een deel van de preekstoel blijft ons herinneren
aan de brand van 2018.
De ontmoetingsruimte is inmiddels voorzien van een geluiddempend systeemplafond
en verdere voorbereidingen zijn getroffen om de glazen wand, waar nu het wachten
op is, straks te plaatsen.
Vrijwilligers hebben zich de laatste weken beziggehouden met het verplaatsen van
de orgelkasten op het koor. Deze zullen een decoratieve functie gaan vervullen. Ook
hebben deze mensen zich gestort op het timmeren van een liftschacht.
Stratenmakers werken hard aan het herstel van de parkeerplaats aan de noordzijde
van de kerk.
Op weg naar Kerstmis
De voorbereidingen op Kerst en het kerstfeest zelf zal dit jaar door corona anders
zijn dan andere jaren. We hebben nog steeds te maken met beperkingen. Maar toch
ontstaan er mooie ideeën. Veel leerlingen van de Kerkuil repeteren flink aan een
heuse kerstmusical onder leiding van Mia Ploegaert, Wilma Ploegaert en Marja
Kraakman. Van deze musical zullen opnamen gemaakt worden, die rond de
kerstdagen uitgezonden zullen worden via C-TV Castricum en via de link op onze
website.
Ondanks alle beperkingen wens ik u namens de parochieraad en pastor Johan Olling
een kerst met veel saamhorigheid en inspiratie en voor 2021 alle goeds en
gezondheid.
Gerardine Vahl-Res

ACTIE KERKBALANS
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen!’
Luidt het thema voor de kerkbalans 2021. De kerk is niet alleen een plek
om lief en leed met elkaar te delen, maar ook om te leren en zorg te
hebben voor elkaar. Daarnaast is de kerk ook een ontmoetingsplek voor
andere activiteiten, zoals de schoenendoosactie, gezamenlijk
koffiedrinken en Allerzielen.
Met al deze activiteiten gaan extra kosten gepaard. De actie ‘Kerkbalans’
is daar een welkome bijdrage in. In de periode van 16 januari tot 30
januari ontvangt u een enveloppe in de bus, die in deze periode ook weer
opgehaald wordt.
Wij zijn vol vertrouwen dat de Limmers onze Corneliuskerk willen blijven
steunen en zeggen u daarvoor alvast hartelijk dank.
De parochieraad

LITURGIE VOOR DE
KOMENDE MAANDEN (vieren)
WEEKEND 19 en 20 december – vierde week van de advent
Zaterdag
19.00 uur
Meditatieve boeteviering met meditatieve zang
Voorganger: Pastor B.Leurink
Zondag
10.00 uur
Woord- en Communieviering met het Octet
voorganger: Pastor B.Leurink

Liturgisch kalender voor de kerstdagen
AANMELDEN VOOR ÉÉN VAN DE NEGEN KERSTVIERINGEN
IN DE CORNELIUSKERK
In verband met het coronavirus gaan we komende Kerst in de Corneliusparochie
9 vieringen houden, verspreid over 4 dagen. De coronarichtlijnen worden in acht
genomen en tussen de vieringen door is er genoeg tijd om te ventileren en schoon te
maken. Inhoudelijk is het 9 keer dezelfde viering. Op deze manier geven we 9 keer
30 kerkgangers de gelegenheid Kerst te vieren in hun vertrouwde herbouwde eigen
kerk. (Dit houdt wel in dat je je moet aanmelden, je kunt een briefje met je
telefoonnummer in de brievenbus van de pastorie doen of per e-mail:
pastor@corneliuskerk-limmen.nl) Pas als je van ons bevestiging hebt gehad, en aan
de coronaregels voldoet, (mondkapje bij binnenkomst en verlaten van de kerk,
handen wassen, anderhalve meter afstand houden en je laten registreren bij
binnenkomst) zal je naar je plaats begeleid worden. Meld je dus aan. Vol is vol.
We hopen dat we verspreid over 4 dagen velen een goed kerstgevoel mee kunnen
geven, want Kerst zonder een kerkviering voelt leeg en inspiratieloos.
Je krijgt daarna een bevestiging. We hadden het liefst iedereen welkom geheten
samen te komen rond de kersstal, maar het is door het coronavirus nu even zo.
We rekenen op uw begrip en medewerking
KERSTAVOND donderdag 24 december
11.00 uur

Kerstviering in de Cameren
Voorganger: Pastor J.Olling

16.00 uur

Woord- en communieviering met dameszanggroep
Voorganger: Pastor J.Olling

20.00 uur

Woord- en Communieviering met gemengde zanggroep
Voorgangers: Pastor J.Olling en Pastor K.Kint

23.30 uur

Woord- en Communieviering met herenzanggroep
Voorgangers: Pastor J.Olling en Pastor K.Kint

Eerste kerstdag vrijdag 25 december
10.00 uur
Eucharistieviering met gemengde zanggroep
Voorganger: Pastor J.Veldt
14.00 uur

Woord- en Communieviering met Jeugdkoor
Voorganger: Dhr. K.Kroone

Tweede kerstdag zaterdag 26 december
10.00 uur
Woord- en Communieviering met ensemble Harmonie Excelsior
Voorganger: Pastor J.Olling
14.00 uur

Woord- en Communieviering met ‘Valkeringsingers’
Voorganger: Pastor J.Olling

Derde kerstdag zondag 27 december
10.00 uur
Woord- en Communieviering met gemengde zanggroep
Voorganger: Pastor J.Olling
14.00 uur

Woord- en Communieviering met zanggroep Limbeats
Voorganger: Pastor J.Olling
BIJ DE JAARWISSELING

OUDEJAARSAVOND donderdag 31 december
19.00 uur
Oecumenische gebedsviering met gemengde zanggroep
Voorgangers: Pastor J.Olling en Margreet Denekamp
NIEUWJAARSDAG woensdag 1 januari
10.30 uur
Eucharistieviering met gemengde zanggroep
Voorganger: Pastor J.Veldt
WEEKEND 2 en 3 januari – Openbaring des Heren
Zaterdag
19.00 uur
Geen viering
Zondag

10.00 uur

Woord- en Communieviering met gemengde zanggroep
voorganger: Pastor K.Kint

WEEKEND 9 en 10 januari – Doop van de Heer
Zaterdag
19.00 uur
Meditatieve viering met meditatieve zang
Voorganger: Pastor J.Olling
Zondag
10.00 uur
Woord- en Communieviering met gemengde zanggroep
voorganger: Pastor J.Olling

WEEKEND 16 en 17 januari
Zaterdag
19.00 uur
Meditatieve viering met meditatieve zang
Voorganger: Pastor B.Leurink
Zondag
10.00 uur
Woord- en Communieviering met herenzanggroep
voorganger: Pastor B.Leurink
WEEKEND 23 en 24 januari
Zaterdag
19.00 uur
Meditatieve viering met meditatieve zang
Voorganger: Pastor J.Olling
Zondag
10.00 uur
Woord- en Communieviering met dameszanggroep
voorganger: Pastor J.Olling
WEEKEND 30 en 31 januari
Zaterdag
19.00 uur
Meditatieve viering met meditatieve zang
Voorganger: Pastor J.Olling
Zondag
10.00 uur
Eucharistieviering met gemengde zanggroep
voorganger: Pastor J.Veldt
WEEKEND 6 en 7 februari
Zaterdag
19.00 uur
Meditatieve viering met meditatieve zang
Voorganger: Pastor K.Kint
Zondag
10.00 uur
Woord- en Communieviering met herenzanggroep
voorganger: Pastor K.Kint
WEEKEND 13 en 14 februari
Zaterdag
19.00 uur
Meditatieve viering met meditatieve zang
Voorganger: Pastor J.Olling
Zondag
10.00 uur
Woord- en Communieviering met dameszanggroep
voorganger: Pastor J.Olling

KINDER-KERSTVIERING OP C-TV CASTRICUM
Omdat we door het coronavirus geen kleuterkerst en kerstgezinsvieringen
kunnen houden, hebben we gekozen voor een TV-opname samen met
Henk Waal van C-TV Castricum. Mia en Wilma Ploegaert, samen met
Marja Kraakman zijn al vele weken bezig om samen met het
buitenschoolse kinderkoor van basisschool ‘de Kerkuil’ een kerstmusical in
te studeren. Deze musical is de basis van een kerstuitzending die op de
Kerstavond van 24 december om 17.00 uur en 19.00 uur, en op Eerste
Kerstdag 25 december om 10.00 uur en 15.00 uur wordt uitgezonden.
De opname zal vanaf Kerstavond ook te zien zijn op de website
van de Corneliusparochie: www.corneliuskerk-limmen.nl

ELKE VRIJDAGMIDDAG: 17.00 UUR
VIERING VAN GEBED EN STILTE
Elke vrijdagmiddag is er de wekelijkse viering van ‘Gebed en Stilte’ in
de pastorie (of in de Mariakapel). Vanaf 16.45 uur ben je welkom. Om
precies 17.00 uur begint de viering. De viering duurt een half uurtje.
Een weldadige vorm van bidden waar u een keer kennis mee mag
maken. De stilte ondergaan. Onthaasting. Een moment in de week om
samen met anderen tot rust te komen. Kom een keer meebidden in de
Mariakapel van de Corneliuskerk. Misschien net iets voor u.

VIERING IN DE CAMEREN
Elke dinsdagochtend om 10.00 uur is er een viering in de Vita Novazaal van de 'De Cameren' met daarna koffiedrinken in de
ontmoetingsruimte. We gebruiken tijdens deze goed bezochte vieringen
de lezingen en liederen uit het liturgieboekje van het weekend ervoor.

COMMUNIE-RONDBRENGEN
Kunt u niet meer naar de kerk en wilt u communie ontvangen, neem dan
contact op met de pastor. Een vast moment van communie rond brengen
is de eerste vrijdag van de maand.

MARIAKAPEL IS DAGELIJKS OPEN
De Mariakapel van de Corneliuskerk is dagelijks open. Vanaf ongeveer
9.00 uur tot 18.00 uur kunt u de dag-kapel in om een kaarsje aan te
steken, een gebed of gedachte op te schrijven, om een dierbare
overledene te gedenken, of om gewoon even stil te zijn. Op vrijdag is
de Mariakapel tot 16.00 uur open. U kunt de kapel betreden via de
hoofdingang van de kerk.

ROOSTER GEZINS-/JEUGD VIERINGEN IN CORNELIUSKERK
De volgende data zijn onder voorbehoud.
Raadpleeg ook het liturgisch rooster in de actuele 'Rond de Limmer Toren'.

zat. 27 maart
zat. 3 april
zat 17 april
zon 18 april
vrij. 21 mei
zon 23 mei

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

Palmpasen met 1e Communicanten.
Paasviering
met jeugdkoor
Eerste Communieviering
Vormselviering
Dankzondag

MEDITATIEVE VIERINGEN OP ZATERDAGAVONDEN
OM 19.00 UUR IN DE CORNELIUSKERK
RUST EN RUIMTE
De kernwoorden van de meditatieve vieringen zijn rust en ruimte.
We willen rust en sfeer creëren, waardoor kerkgangers eerder bij hun
gevoel kunnen komen. Een vorm van liturgie-vieren waar we u allen
uitnodigen bij aanwezig te zijn. Dit seizoen zijn alle
zaterdagavondvieringen (naast de gezinsvieringen, jeugdkoorvieringen
en themavieringen van het liturgisch koor) meditatieve vieringen.
Data van meditatieve vieringen op de zaterdagavonden
in de Corneliuskerk om 19.00 uur
19 december meditatieve boeteviering
9 januari 2021
16 januari 2021
23 januari 2021
30 januari 2021
6 februari 2021
13 februari 2021
De vieringen beginnen om 19.00 uur. Om in de sfeer te komen is
het verstandig zeker 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn, stil
te worden en mee te zingen. Na de viering is er koffie en
gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Liturgisch Beraad van de Corneliusparochie
MEDITATIEVE BOETEVIERING IN DE ADVENT
Op zaterdagavond 19 december, tijdens de meditatieve viering van 19.00 uur
in de Corneliuskerk zal de boeteviering ter voorbereiding op het kerstfeest
een onderdeel van de viering zijn. We staan zo vlak voor het kerstfeest op de
drempel van een nieuw jaar. Het is goed dan rond de Adventskrans, Schrift,
en Doopwater stil te worden en samen te komen en ons te verzoenen met
onszelf, de ander en met God.
KERSTSTAL BEZOEKEN IN DE CORNELIUSKERK
Rond de kerstdagen is het ook altijd een traditie om even de kerststal in
de Corneliuskerk te bezoeken met kinderen en/of kleinkinderen. Even
een kaarsje aan te steken voor een dierbare die je mist of om gewoon
even rust te vinden en te luisteren naar kerstmuziek. Ook hier vragen we
een ieder de coronaregels in acht te nemen.
- Op Kerstavond (24 december) is de kerk open van 17.30 uur tot 18.30
- Op eerste kerstdag (25 december) van 11.30 uur tot 12.30 uur
- En op Tweede Kerstdag (26 december) van 11.30 uur tot 12.30 uur en
na 15.15 uur tot 16.00 uur
Liturgisch beraad en pastor Johan Olling

HARMONIE EXCELSIOR OP TWEEDE KERSTDAG
De viering op tweede kerstdag om 10.00 uur wordt ook dit jaar
opgeluisterd door Harmonie Excelsior. Een ensemble bestaande uit
leden van de Harmonie heeft zijn medewerking toegezegd om er
een feestelijke viering van te maken. Meld je wel aan.

DE FAMILIE VALKERING ONDERSTEUNT DE
MIDDAGVIERING OM 14.00 UUR OP TWEEDE KERSTDAG
Op tweede kerstdag om 14.00 uur zal de familie Valkering de kerstviering
met hun bekende Engelse en oud-Nederlandse kerstliederen met
zang ondersteunen. Ze vullen de viering in met zang en gitaarspel.
Meld je wel aan

OECUMENISCHE OUDEJAARS GEBEDSVIERING
In de Corneliuskerk zal op oudejaarsavond om 19.00 uur een
gebedsviering worden gehouden. Ook voor deze viering moet je je
aanmelden Net zoals de afgelopen jaren zal het een viering zijn rond
een thema, waarin iedereen zich thuis kan voelen. Enkele leden van
het liturgisch koor onder leiding van Peter Rijs zullen de viering muzikaal
ondersteunen. Elk jaar weer een mooie viering waar goede reacties op zijn
ontvangen. U bent van harte uitgenodigd. Een waardevol
bezinningsmoment aan de vooravond van een nieuw jaar.

NIEUWJAARSVIERING
Op Nieuwjaarsdag is er om 10.30 uur een eucharistieviering met
pastor J.Veldt met ondersteuning van gemengde zanggroep.

BLASIUS-ZEGEN
Op 3 februari wordt altijd de heilige Blasius herdacht. Vanouds is Blasius
de patroonheilige tegen keelaandoeningen. Dinsdagmorgen 9 februari,
aan het eind van de wekelijkse viering van 10.00 uur in De Cameren is er
gelegenheid de Blasius-zegen te ontvangen.

Kerstgedachte bij ‘Het verhaal gaat door…’

Wij wensen je toe dat het kerstverhaal je zal raken
Dat het verhaal achter het verhaal ook jou mag ontwaken
Wat daar toen precies gebeurd is, zullen we nooit helemaal weten
Maar het is wel waar en we mogen de boodschap nooit vergeten

KERK EN SAMENLEVING
VERAF EN DICHTBIJ(dienen)
ADVENTSACTIE 2020
Adventsactie wil vrouwen en kinderen helpen ontsnappen aan die vicieuze
cirkel van armoede en ondervoeding. Jaarlijks voeren we campagne
tijdens de vier weken voor Kerstmis: de adventsperiode. We steunen dit
jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen
en fruit kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezond en
gevarieerd voedsel. Dit jaar staat een project ‘Akkers voor ontheemde
gezinnen in DR Congo’ centraal.
In april vorig jaar sloegen mensen in het oosten van DR Congo massaal op de vlucht
voor extreem politiek geweld. Ruim 20.000 ontheemden hebben hun toevlucht
gezocht in het Masisi gebied. Hun meest dringende probleem is gebrek aan voedsel.
In de dorpen die ze moesten achterlaten leefden ze van de opbrengst van hun land.
Mogelijkheden om op hun nieuwe woonplek werk te vinden zijn er nauwelijks.
Doel is de levensomstandigheden verbeteren van minimaal 250 kinderen en
jongeren uit 50 ontheemde en kwetsbare gezinnen in de gemeenten Butare en
Mweso in het Masisi gebied. In het Masisi gebied verbouwen 50 gezinnen nu voedsel
op gemeenschappelijke akkers. De lokale parochie heeft daarvoor grond
beschikbaar gesteld. Ze werken onder leiding van een comité van boeren, die
training krijgen in leiderschap, ondernemerschap en vreedzaam samenleven.
Meer informatie over dit project vindt u in het vorige parochieblad en op de website
https://www.vastenactie.nl/adventsactie
Wilt u dit project steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift
overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie
OPERATIE SCHOENENDOOS GROOT SUCCES
Operatie schoenendoos is ook dit jaar weer een succes geworden. Bij
elkaar zijn er 45 dozen ingeleverd tijdens de gezinsviering en de
schoolparochieviering samen met de basisschool ‘De Kerkuil’.
Vele kinderen in Limmen hebben een doos gevuld met schoolspullen en
speelgoed voor leeftijdgenoten in arme landen. De dozen zijn ondertussen
aangekomen op het eiland Lesbos waar vele vluchtelingenkinderen
verrast worden. Alle kinderen en hun ouders bedankt. Ook dank aan
diegenen die de actie georganiseerd hebben.
MISSIO COLLECTE 2020
In het weekend van 17 en 18 oktober vond er de jaarlijkse collecte plaats
voor MISSIO. Missio ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika met
name in Niger en Nigeria, ook tijdens de corona-pandemie. De opbrengst
van deze collecte was € 214,-. Iedereen die hieraan bijgedragen heeft,
hartelijk dank hiervoor!
werkgroep MOV van de Corneliusparochie.

KERST 2020
SAMEN ETEN
Sta jij open voor spontane ontmoetingen?
Schuif dan aan bij een etentje of organiseer er zelf een in de week voor Kerst.
Laat je verrassen door mooie gesprekken en nieuwe, sociale contacten.
Of je nu je kennissenkring wil uitbreiden of je eenzaam voelt maakt niets uit. Samen
zorgen jullie voor verbinding en gezelligheid.
Aanmelden kan bij Kees Kroone
Telefoon 072 - 505 17 01
of 06 - 53 72 42 45
email: cg.kroone@quicknet.nl
De SWOL maakt de match en onderling wordt afgesproken wat de wensen zijn.
Uiteraard onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen.
Max. 1-2 gasten aan tafel. Vergoeding € 7,50 per persoon.
Wilt u geen fysieke ontmoeting maar wel online "samen eten", dan is dat ook
een mogelijkheid.

TAFELEN VOOR DE VASTENACTIE OP ZONDAG 14 MAART 2021
GASTGEZINNEN EN KOOKTALENTEN GEZOCHT. GEEF JE OP.
Ook al weten we niet of er al een vaccin is tegen het coronavirus en wat
wel en niet kan in maart 2021, we willen toch alvast de organisatie rond
‘Tafelen voor de Vastenactie’ op gang zetten. In het volgend parochieblad
zullen we er meer over vertellen. Een prachtig initiatief dat naast het
goede doel voor de Vastenactie ook de verrassende ontmoetingen met
elkaar laat plaats vinden. En het zijn deze ontmoetingen waar we allen
naar uitzien. Voor nu zijn we vooral op zoek naar gastgezinnen, die hun
tafel en kooktalenten gratis open willen stellen voor drie keer vier gasten.
Het vindt plaats op zondag 14 maart 2021 en de opbrengst is voor het
Vastenactieproject.
MOV-HALE

LATEN WE MET KERST WAT EXTRA AAN ELKAAR DENKEN
VERLOOCHEN JE AFKOMST NIET
“Hij is zeker vergeten dat ze vroeger met z'n vieren één fiets moesten
delen. Hij weet zeker niet hoe zijn ouders, eenvoudige mensen, hebben
gewerkt en geleefd”. Zo'n houding vind ik liefdeloos. Dat soort mensen zijn
met al hun geld arm. En wat moet je zeggen over mensen die een goed
stel hersens hebben meegekregen, die gestudeerd hebben en niet meer
met hun ongeletterde familie kunnen praten. Met al hun titels zijn ze niet
goed wijs. Heerlijk is het als je mensen ontmoet die echt iets bereikt
hebben, maar hun eenvoudige afkomst niet verloochenen. “Dit is de
badkamer”, vertelde me iemand die vol trots zijn nieuwe huis liet zien.
“Hier moet ik altijd aan ons moeder denken, die ons in bad deed in een teil
op twee stoelen”. En iemand die al een paar boeken op zijn naam had
staan, vertelde me trots over zijn vader, die niet méér las dan de
kerkberichten, maar een levenswijsheid had 'om u tegen te zeggen'. Als je
in betere doen raakt, moet je nooit je komaf vergeten, je afkomst niet
verloochenen. Laten we ook nooit vergeten – zo maken geloofsverhalen
ons duidelijk - dat wat we bereikt hebben niet helemaal aan onszelf, maar
voor een groot deel aan ‘Hij die is groter dan ons hart’ te danken hebben.
KERSTPAKKETTENACTIE
Weten wie je was, wat je zelf aan nare dingen in je leven hebt
meegemaakt en beseffen dat het niet alleen om jou draait. Beseffen dat
het jou ook allemaal maar geschonken is, kun je niet beter laten blijken
dan door anderen die het moeilijk hebben de helpende hand toe te steken.
Mensen die nu doormaken wat jij misschien ook ooit hebt doorgemaakt.
En dat je nooit vergeten bent. Als je zelf wel eens in de kou hebt gezeten,
weet je het beste hoe je mensen wat warmte kunt geven. Als je zelf wel
eens in de kou bent gezet, weet je het beste hoe je mensen wat warmte
kunt geven. Als je zelf wel eens naar adem moet snakken of in de familie
mensen hebt die het soms benauwd hebben, geef je makkelijker aan het
Astmafonds. En als je zelf honger hebt gehad of ondergedoken hebt
gezeten, zul je mensen die nu hetzelfde meemaken niet zo gauw
doorsturen. Willen we goed met elkaar omgaan dan is het goed je te
realiseren wat je zelf is overkomen. Deze dagen is de werkgroep Caritas
en de groep jongeren die de kerstpakkettenactie organiseert met de
voorbereidingen begonnen om te proberen wat warmte, lucht en liefde te
brengen bij vele gezinnen in Limmen. U kunt ook mee helpen. Lever uw
kerstpakket of spullen in op de pastorie, of geef een naam door van
iemand die we niet moeten vergeten. Lees daarom ook even het artikel
over de Kerstpakkettenactie in dit parochieblad en doe mee.
pastor Johan Olling

KERSTPAKKETTEN ACTIE 2020:
Geef ook dit jaar uw kerstpakket weer een mooie bestemming.
Vorig jaar hebben we 90 huishoudens blij kunnen maken met dank aan de gulle
gevers die hun kerstpakket hebben doorgegeven. Ook dit jaar willen we graag weer
Limmers die het goed kunnen gebruiken een handje helpen met de kerstdagen.
Iedereen kan een bijdrage leveren door een (deel van een) kerstpakket te doneren.
Ook losse kerststollen en nieuwe spellen en speelgoed zijn welkom. Let wel: i.v.m.
corona geen tweedehands speelgoed en knuffels.
U kunt uw donatie bij ons inleveren op vrijdag 18 december tussen 19:00 en 20:00,
zaterdag 19 december tussen 10:00 en 12:00 en maandag 21 december tussen
19:00 en 20:00 in de Pastorie (Dusseldorperweg 74, 1906 AL Limmen). Wij zullen de
1,5 meter afstand hanteren en de inzameling zal gaan volgens de dan geldende
maatregelen. We hopen u graag te zien!
Voor alle spullen die eventueel overblijven zullen we een passende bestemming in
de buurt zoeken.
Daarnaast is ook een financiële bijdrage welkom. U kunt het bedrag overmaken op
bankrekening nummer: NL32RBRB0900833025 t.n.v. PCI Limmen.
Mocht u in uw omgeving iemand kennen die weinig te besteden heeft en/of in een
sociaal isolement zit. Stuur dan een e-mail naar pastor@corneliuskerk-Limmen.nl,
dan voegen we het adres toe aan ons bestand. Uiteraard zullen we hier met de
grootste zorgvuldigheid mee omgaan.

Bij voorbaat onze hartelijke dank en fijne feestdagen gewenst!
Arja, Romy, Kirsten en Lisa namens Werkgroep Caritas

Wij zijn ook te vinden op Facebook: Kerstpakketten actie Limmen

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

GELOOFSVERDIEPING (leren)
SNUFFELEN IN DE BIJBEL OP WOENSDAGMORGEN
(Onder voorbehoud. Op corona-afstand)
LAAGDREMPELIGE BIJEENKOMSTEN
Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten waarbij Bijbelkennis niet nodig is
om aan deze ochtenden mee te kunnen doen. We beginnen, al lezend,
vragend en pratend over stukjes uit het boek Exodus over Mozes en zo
komen we er achter dat deze verhalen over onszelf gaan. De koffie staat
klaar. Doe mee en schuif aan. De vier ochtenden in de pastorie zijn
gepland op:
20 januari, 27 januari, 3 februari en 10 februari 2021,
van 9.30 uur tot 11.00 uur in de pastorie.
De daaropvolgende serie bijeenkomsten zijn op woensdagochtenden in
maart.

DE BIJBEL-SNUFFELGROEP OP DONDERDAG-AVOND
(Onder voorbehoud. Op corona-afstand)
Eén keer in de maand kunt u ook mee doen met het ‘snuffelen in de bijbel’
met de groep die we naam van ‘Mozesgroep’ hebben meegegeven. De
bijeenkomsten zijn op donderdagavonden van 20.00 uur tot 21.30 uur in
de pastorie. We beginnen met deze groep bij de geloofsverhalen uit het
boekje Esther. De volgende bijeenkomsten zijn gepland op 28 januari en
11 februari 2021. Mocht u belangstelling hebben, kom dan langs of neem
contact op. U bent van harte welkom
Pastor Johan Olling

VOLWASSENDOOP EN/OF -VORMSEL
Er zijn enkele geïnteresseerde volwassenen die met Pasen 2021
gedoopt/gevormd willen worden. Sluit je daar bij aan. We kunnen dan
samen met elkaar een zoektocht houden naar dat wat ons aanwakkert en
inspireert. Dat kan een persoonlijk traject zijn of door gezamenlijke
bijeenkomsten. Het kan gaan n.a.v. de geloofsopvoeding van je kinderen,
of de vraag waar je zelf in gelooft, welk Godsbeeld je hebt, hoe je tegen
de kerk aankijkt, of over de woorden in de geloofsbelijdenis.
pastor@corneliuskerk-limmen.nl

EERSTE COMMUNIE 2021 (Onder voorbehoud)
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
(Onder voorbehoud)
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

Namens de werkgroep van het vormsel,
pastor Johan Olling,
Nelleke van der Knaap
Carla van Zelst 072-5053636

ONZEKERHEID OVER REIS VANUIT DE REGIO NAAR
SANTIAGO DE COMPOSTELLA
KAN DE BUSREIS LANGS HISTORISCHE PLAATSEN DIT JAAR DOORGAAN?
Van 26 april tot en met 7 mei 2021 staat in onze agenda nog steeds de
reis gepland die vorig jaar niet door kon gaan i.v.m. het coronavirus. Ook
nu is het allemaal heel onzeker. Het gaat om de busreis naar Santiago de
Compostella langs de oude pelgrimsroute dwars door Frankrijk en Noord
Spanje naar de plaats waar de apostel Jacobus de Meerdere geëerd
wordt. De reis is ook voor 2021 weer vastgelegd bij Drietour en de
reisleiders zijn de pastores Ruud Visser en Johan Olling. We hebben de
informatieavond vorig jaar al achter de rug en de reis is vol met 36
‘pelgrims’ uit alle locaties binnen onze parochies. Als alles doorgaat
bezoeken we onder andere Compiègne, Vezelay, Taizé, Nevers,
Rocamadour en Lourdes. Daarna steken we de Pyreneeën over bij de
Roelandspas en doen in Spanje de steden Burgos en Léon aan om uit te
komen in Santiago de Compostella. Goede wandelaars zullen de
gelegenheid krijgen om zelf gedeeltes van de oude pelgrimsroute af te
leggen. Op de terugreis komen we nog langs Bordeaux en Tours. Op
vrijdag 7 mei 2021 komen we dan weer in Limmen aan.

ROND DE WATERPUT SEIZOEN
Voor de tweede helft van het seizoen 2020-2021 heeft de commissie ‘Rond de
Waterput’ gelukkig weer een heel aantal activiteiten kunnen plannen. Ze zijn
opgenomen in een nieuw programmaboekje, dat half januari verspreid gaat worden.
Voor alle activiteiten geldt dat de deelname beperkt is en u zich tevoren op moet
geven! Aanwijzingen daarvoor vindt u in het boekje bij ieder programmaonderdeel.
Hieronder alvast een kleine greep uit het programma.
Fiorettiverhalen op muziek
Frans Moussault, musicus, en Rob Hoogenboom, franciscaan, vertellen verhalen uit
‘De Fioretti’ over de richting in je leven, over verbondenheid met de schepping en
over omgaan met leed. Met zijn basklarinet geeft Frans Moussault kleur aan de
verhalen. Hij neemt je mee naar de diepere lagen van deze vertellingen. Zijn klanken
raken en vervullen de ziel.
Frans Moussault speelde met het BBC Symphonie Orkest, het Koninklijk
Concertgebouw Orkest, Chris Hinze en in juni speelt hij in Tokio met het Japans
Filharmonisch Orkest het aan hem opgedragen basklarinet concert van Somei Satoh
(wereldpremière).
Rob Hoogenboom was eerder studentenpastor, coördinator van La Verna en minister
provinciaal van de Franciscanen in Nederland.
De Fioretti zijn bloemrijke verhalen over Franciscus van Assisi. Een eeuw na de
dood van Franciscus zijn ze door een anoniem gebleven broeder opgetekend.
U bent van harte welkom om deze vertelling bij te wonen
op woensdag 27 januari, 19.30 – 20.30 uur, in de Willibrorduskerk te Heiloo.
Opgave via 072 5330906 of willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
Bijdrage: € 3,= per persoon

GODS’WINDOW
Jaren geleden maakten mijn vrouw en ik, met dochter en haar vriendin een rondreis
door Zuid-Afrika. Zoals (bijna) iedere toerist bezochten wij het Krugerpark en reden we
vervolgens over de z.g. panoramaroute richting kust en Kaapstad. Maar eerst – aldus
de reisgids- dienden we nog een bezoek te brengen aan een zeldzaam natuurwonder
dat luisterde naar de naam: Gods’ Window.
Vol verwachting trokken we die dag onze wandelschoenen aan en volgden we vanaf
het parkeerterrein de bordjes dwars door een groot bamboebos. Het miezerde wat, het
voetpad lag vol plassen. Maar na zo’n drie kwartier hield het bos plotseling op en
bevonden we op een afgebakende uitzichtplek aan de rand van een peilloos diepe
kloof. Tenminste, dat vermoedden we. Want eigenlijk zagen we vóór ons vanwege een
dichte mist helemaal niets! Het ‘venster van God’ bleek vandaag gesloten! Pas veel
Later, terug in Nederland, zag ik op internet wat we allemaal gemist hadden: een
paradijselijk groen heuvellandschap, zover als het oog reikte………..!
Toen ik onlangs gedwongen was om rust te nemen en de tijd kreeg om terug te kijken
op mijn leven, zag ik a.h.w. het landschap voor me waar ik mijn leven lang doorheen
ben getrokken. Heuvels en dalen, mee- en tegenwind, talloze gebeurtenissen uit mijn
leven trokken als een soort panorama voorbij. En ik vermoedde soms verbanden of
overeenkomsten. Maar dikwijls ook niet. Ik voelde geen angst of boosheid over wat mij
was overkomen. Eerder een gevoel van dankbaarheid jegens de talloze mensen met
wie ik al die gebeurtenissen in het verleden heb mogen delen. Ik ontdekte zo dat er
ruimte voor dankbaarheid ontstaat, als je leert leven met het besef van de ander. Wat
beteken jij eigenlijk voor mij? Dankbaar-zijn wil zeggen: Jij bent van betekenis voor mij,
vroeger of nu, waardoor mijn leven inhoud, zin en waarde heeft gekregen.
Hoe zou het toch komen, dat veel mensen bij het zien van prachtige natuur een
religieuze ervaring krijgen? Natuur schept afstand tussen jou en dat wonderlijke
‘andere’ waar je niet mee samenvalt. Tegelijk voel je je opgenomen in ‘iets dat groter
is dan jijzelf’, dat je niet kunt beheersen noch naar je hand zetten. Daarom noemen
gelovige mensen God ook wel een groot mysterie, dat ons bestaan overstijgt en tegelijk
veilig omvat en beschermt. Het behoedt je niet voor onheil of verdriet. Maar het zal je
kracht en goede moed geven, om door het landschap van je leven te trekken met een
gevoel van zin en dankbaarheid.
Met kerstmis vieren we, zo geloof ik, dat God opnieuw zijn venster wijd open naar ons
mensen zet. Onafgebroken laat Hij zien wat wij voor Hem betekenen. Betekent Hij ook
iets voor ons? Zelfs als onze wereld op 25 december potdicht zit van de mist is er nog
niets verloren. Het venster gaat weer open. Daar kun je op rekenen!
BILL VAN SCHIE

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

‘HIJ’ GELOOFT IN JOU
“DAT KUN JIJ TOCH NIET”
Ik sprak nog niet zo lang geleden een vrouw, van rond de zestig. In dat
gesprek kwam één zinnetje steeds weer terug: "Dat kan ik toch niet". Ik
vroeg haar nadrukkelijk hoe het toch kwam dat ze dat dacht. Ze
vertelde dat dat de standaardzin was waarmee ze was opgegroeid: "Jij
kunt toch niks". Vooral haar vader, en haar moeder ging daarin mee,
herhaalde die zin keer op keer: "Dat is niks voor jou... dat kun jij toch
niet", en soms zelfs: "Daar ben jij te stom voor". Iedere keer weer
sneed die zin door haar heen. Inwendig protesteerde ze er heftig
tegen, maar ze kon zich er niet van losmaken; het beet zich in haar
vast, en ging haar eigen leven leiden. Ze ging het zelf ook denken, Ja,
ze ging het zelf geloven, en ze ging het zelfs tegen anderen zeggen:
"Ach, dat is niets voor mij... dat kan ik toch niet... ik kan eigenlijk niets".
DE MAALTIJD DIE ONS ALLEN TOEKOMT
Veel geloofsverhalen in de Bijbel gaan over het houden van een
maaltijd. Niet omdat we honger hebben, maar omdat de maaltijd in
geloofstaal het beeld is van de samenleving en van toekomst. De
maaltijd – en dan het liefst boven op een berg - is het beeld van de
wereld zoals God die bedoeld heeft. De hemel van God die de wereld
van ons mensen raakt. De maaltijd die ons toekomt. Een
toekomstdroom van God waar mensen recht op hebben. Een wereld
waarin iedereen gelukkig kan zijn. Tot die maaltijd worden wij en ook
die vrouw van rond de zestig die ik sprak uitgenodigd. Het is God zelf
die ons uitnodigt. Laat niemand denken; ‘dat is niets voor mij’. Je hoort
erbij. Het feestmaal van het leven is opgezet en georganiseerd opdat jij,
u en ik er feestelijk middenin zullen zitten. We zijn uitgenodigd en de
vraag naar ons toe is: Willen we dat? Willen we aanzitten? Want dat is
niet vanzelfsprekend. Dat heeft ook verplichtingen en gevolgen.
Aanzitten aan die tafel betekent “ja zeggen” en deel uitmaken en
handen en voeten geven aan Gods bevrijdende geschiedenis. Een
geschiedenis die Hij schrijft in en door ons mensen. Er zijn genoeg
mensen – en dan hoeven we maar te denken aan al die verschillende
reacties bij het bestrijden van het coronavirus - die zeggen: "De maaltijd
van wat ons toekomt, dat zal me een zorg zijn... ik houd me met andere
dingen bezig... ik kom wel eens kijken wanneer het zover is". Als je ja
zegt is het je een zorg; dan maak je je druk om de toekomst; dan wil je
erbij horen wanneer de kwaliteit van de maatschappij van morgen aan
de orde is. Onze Schepper nodigt ons uit omdat hij vertrouwen in ons
heeft. In ons gelooft.
pastor Johan Olling

HET BEELD VAN EEN TAFEL MET DRIE EVEN LANGE POTEN
BELEIDSPLAN
Al wat jaren terug hebben we als Corneliusparochie een beleidsplan
gemaakt waar we elk jaar opnieuw naar kijken en stappen in willen
zetten. Het beleidsplan is ooit gemaakt samen met de parochie ‘Bron
van levend water’. Daarbij hebben we het beeld gebruikt van een tafel.
Je hebt namelijk minstens drie poten nodig om de tafel staande te
houden. De drie poten moeten ook even lang en even belangrijk zijn
anders staat de tafel scheef en dondert alles er van af. De drie poten
hebben we ‘liturgie’, ‘catechese’ en ‘diaconie’ genoemd. Als een
gemeenschap vierend en biddend samen komt, noemen we dat
‘liturgie’. Door als gemeenschap je kennis te vergroten vanuit de Joodschristelijke traditie, de H. Schrift en de sacramenten noemen we dat
‘catechese’. Onze dienende taak om de zorg te hebben voor elkaar en
Gods schepping noemen we ‘diaconie’. Drie poten die nauw met elkaar
verbonden zijn en niet los van elkaar zijn te koppelen. Door de drie
poten te ondersteunen, komen we tot een vierde poot met de naam
‘gemeenschapsopbouw’.
DE VISSENKOM EN HET KLEURRIJKE SPANDOEK VOOR DE KERK
Een ander beeld dat we gebruiken om onze missie, visie en uitwerking
van het beleidsplan te verwoorden was het woord ‘vissenkom’. We
hadden het daarbij namelijk over allen die in de vissenkom zitten en zij
die buiten de vissenkom rondzwemmen. Binnen de vissenkom zijn allen
die betrokken zijn bij de gemeenschap d.m.v. hun aanwezigheid bij de
weekendliturgie of koren, actief zijn bij catechetische activiteiten, of zij
die zich vanuit de parochie betrokken zijn bij de zorg voor de naaste en
de aarde. Het beeld van de vissenkom gebruikten we om al diegenen
aan te duiden die op zoek zijn naar zingeving, begeestering,
bemoediging en bezieling, maar niet meteen deel uit maken van de
geloofsgemeenschap. In dat licht mag je misschien ook wel het
kleurrijke spandoek zien dat voor de Corneliuskerk staat opgesteld. Het
doek verwijst naar het jaarthema: ‘Het verhaal gaat.... door'. Toen ik
hoorde dat Romy Hollenberg van het jeugdkoor een bedrijfje had
gestart onder de naam ‘CommuniFaith’ had ik haar hiervoor gevraagd.
Ze zal nog meer doeken ontwerpen die aansluiten bij onze
parochieactiviteiten en de tijd van het jaar. Nog meer voorbeelden als
het gaat om tijdens onze zoektocht met zingeving bezig te zijn buiten de
vertrouwde vissenkom, zijn het inspirerende contact met de basisschool
‘de Kerkuil’ en de samenwerking met Castricum TV. Samen met hen
zullen we eens in de maand een catechetische uitzending opnemen
voor niet alleen de ‘binnenkring’, maar ook zij buiten de vissenkom.
pastor Johan Olling

NIEUWS ROND DE KERK
(kerkopbouw)
ALLE INFORMATIE IS TERUG TE VINDEN OP DE CORNELIUS-WEBSITE
www.corneliuskerk-limmen.nl
De website van onze parochie wordt goed bezocht en de
vele informatie word t gewaardeerd. Digitaal blijf je met elkaar verbonden.
Dat merken we ook aan het bezoek aan onze site door oud-Limmers die
vanuit alle delen van het land op de hoogte blijven van alles wat er binnen
onze parochie gebeurt. We merken dat ook de actuele vieringenroosters,
misintentielijsten, filmpjes en foto’s veel bekeken worden. Voor alle
informatie en laatste corona-nieuws over de vitale Corneliusparochie kunt
u terecht op www.corneliuskerk-limmen.nl
WILT U OOK WEKELIJKS DE NIEUWSBRIEF VAN DE
CORNELIUSPAROCHIE ONTVANGEN?
Wekelijks wordt er vanuit de parochie per e-mail naar zo’n 350
adressen een nieuwsbrief gestuurd. Op één A-4tje staan dan het
pastoraal woordje en de laatste nieuwtjes. Wilt u de nieuwsbrief ook
ontvangen stuur dan een mailtje naar
pastor@cornesliuskerk-limmen.nl
HUISBEZOEK PASTOR
Als u wilt dat de pastor een keer bij u langs komt, laat het dan persoonlijk
weten. Er wordt dan meteen een afspraak gemaakt.
Ook voor communie rondbrengen, ziekenhuisbezoek of een vraag is een
telefoontje naar 5051275 voldoende. Als de pastor er niet is, spreek dan
uw naam in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.
GEFELICITEERD MET OPBRENGST ALTERNATIEVE KERKENVEILING
We mogen trots zijn op het resultaat. Je zult maar bij een gemeenschap
horen die in deze coronatijd gezamenlijk € 27.180, - bij elkaar brengt.
Gefeliciteerd.
De commissie Kerk- en Jeugdveiling
VRIJWILLIGERSAVOND 2021
De organisatie voor de vrijwilligersavond 2021 heeft door de corona
moeten besluiten dat er dit jaar geen vrijwilligersavond kan worden
gehouden.
Er zal door onze pastor rond 15 januari nog wel een vrijwilligers-quiz
gehouden worden, maar de feestavond zal doorgeschoven worden
naar een later tijdstip.
Het feest comité

MARTHA CLUB
Nog één1 keer voor de kerst grote schoonmaak
Woensdag 23 december 14.00 uur groep B
Wat extra handen uit de andere groepen zijn welkom
In het nieuwe jaar starten we weer met de drie groepen
Dinsdag
Vrijdag
Donderdag

5 januari
22 januari
4 februari

groep 1
groep 2
groep 3

Als er dames of heren van de extra groepen willen blijven helpen
horen we dat graag.
De dames en heren worden namens ons allen alvast weer van harte bedankt.

VERJAARDAG PASTOR JOHAN OLLING
Pastor Johan Olling wordt op donderdag 21 januari 66 jaar. Door het
coronavirus kan de traditionele koffie en gebak met borreltje niet
doorgaan. We wachten de betere tijden af.
Wat in het vat zit verzuurt niet

VERNIEUWD MISBOEKJE VANAF ADVENT
Vanaf de Advent (begin van het nieuwe kerkelijk jaar) gebruiken we vernieuwde
misboekjes. Een ingrijpende verandering van de omslag met een speciaal
gemaakte illustratie van illustratrice Marjet de Jong. Een andere vrucht van
deze vernieuwing zijn de afmetingen waardoor het lettertype aanzienlijk
vergroot kon worden, en daardoor de teksten gemakkelijker leesbaar.
De indruk bestaat wel eens dat er na elke periode van drie jaar (de lezingencyclussen van het A-, B- en C-jaar) de versies van het jaar A weer tevoorschijn
worden gehaald en daar een paar zaken aan worden gewijzigd. Dat is volledig
onjuist. De inhoud, mede getoetst door de censor namens de bisschoppen van
Nederland, is voor elk nummer op nieuw geschreven en vorm gegeven.
Een team onder eindverantwoordelijke Joost Jansen, zorgt ervoor dat de
misboekjes altijd goed en op tijd bij u komen. Wij, het liturgische team van
Berne Media, uitgeverij van de abdij van Berne zijn trots om u onze
vernieuwende misboekjes te presenteren en hopen dat u met plezier onze
misboekjes gaat gebruiken in dit nieuwe kerkelijke jaar. Voor ons nog een extra
feestelijk jaar omdat wij vanaf 29 november een jaar lang het 900 jarig bestaan
van de Orde van de Norbertijnen zullen vieren.
Namens ons team,
Joost Jansen

PREEKSTOEL ALS HERINNERING AAN 3 MEI 2018
IN ZUIDTRANSEPT VAN DE CORNELIUSKERK GEPLAATST

MATTHEUS HEEFT HET MEEST GELEDEN VAN DE BRAND
De preekstoel die tijdens de brand van 3 mei 2018 zwaar beschadigd in duizenden
stukjes uit de kerk werd gehaald, is door Emiel Wagemaker van meubelmakerij ‘de
Houtkrul’ op wondere wijze gerestaureerd. De trap heeft het niet gehaald en ook
Mattheus is bijna niet meer herkenbaar en zwaar verbrand. Lucas met als symbool
de os en Johannes met als symbool de adelaar hadden de brand overleefd. Aan
Marcus met als symbool de leeuw kon je zien dat hij bij het brandwondencentrum ‘de
Houtkrul’ een goede behandeling had gehad. Voor Mattheus is het minder goed
afgelopen. Het is dat we weten dat bij Mattheus de engel het symbool is, anders
hadden we elkaar van alles wijs kunnen maken. Gelukkig werden we geholpen door
de sokkel waar de preekstoel weer op geplaatst is. Op de hoeken van de originele
sokkel staan de vier symbolen gelukkig ook nog afgebeeld. We hadden van tevoren
dan goed opgelet en de sokkel in de juiste richting op de tegelvloer geplaats.
AFBEELDING VAN DE ZAAIER WEER TERUG OP DE PREEKSTOEL
Als je in de kerk bent moet je nog maar even goed om de preekstoel heen lopen. Het
heeft nu een plek gekregen in het zuidtransept als herinnering aan de brand twee-eneen-half jaar geleden. Knap ook hoe meubelmaker Emiel Wagemaker de baldakijn
gerestaureerd heeft en de losse stukjes als een puzzel weer aan elkaar verbonden
heeft. Je ziet bijna niet wat origineel is en wat als nieuw houtsnijwerk er aan
toegevoegd is. Prachtig is natuurlijk ook de gerestaureerde duif die vanaf het
baldakijn hemelse levensadem laat neerdalen op de predikant. Ook vallen nu de
opgepoetste kunstwerken op tussen de evangelisten. Zo zie je een afbeelding van de
zaligsprekingen en één van de wonderbaarlijke visvangst. De 3e afbeelding heeft al
die jaren ingelijst in de gang tussen de pastorie en de kerk gehangen. Na de brand
heb ik er voor gezorgd dat het meteen bij de preekstoelbrokstukken in de werkplaats
van de meubelmaker terecht kwam. Het laat de gelijkenis zien van de zaaier. Deze
afbeelding is ooit uit de preekstoel gehaald op het moment dat in 1902 die kant van
de preekstoel tegen de pilaar op het liturgisch centrum werd geplaatst. Bijbelse
taferelen en vier evangelisten. Ook in dit meubelstuk: ‘Het verhaal gaat…. door!’
pastor Johan Olling

FAMILIEBERICHTEN
JUBILEUM
Op zondag 20 december
tijdens de zondagmorgenviering van 10.00 uur vieren
Theo Welboren en Lenie Koot hun 40 jarig huwelijksjubileum.
Ook op zondag 20 december tijdens de viering van 10.00 uur
staan we stil bij het 50 jarig huwelijksjubileum van
Kees Kroone en Wil Roos

Dos Winder - Kunst
Overleden op 4 september 2020
Op de leeftijd van 87 jaar
Dos is op 20 maart 1933 in Oudorp geboren en hier opgegroeid.
Het gezin bestond uit 13 kinderen en ondanks de oorlog heeft zij een leuke jeugd
gehad. Zij heeft gewerkt bij slagerij Burgering en in de huishouding.
Piet heeft zij in 1952 leren kennen tijdens een dansfeest bij Café Runxputte.
Na 5 jaar verkering zijn ze in 1957 met elkaar getrouwd en gingen zij wonen in het
huis achter het ouderlijke huis van Piet.
Een nieuw huis aan Hogeweg 8 werd naast het transportbedrijf Winder-Limmen
gebouwd. Zij hebben hier 49 jaar gewoond.
Piet reed bloembollen vervoer en Dos had een gezin draaiende te houden. Drie
dochters worden geboren. Toen wij klein waren werkte zij ook bij het café van
Admiraal tijdens bruiloften en partyen.
Ze heeft zich ingezet als vrijwilliger voor de Cameren, de Zonnebloem, Reumafonds,
jeugd driedaagse Texel, en de voetbalkantine.
Zij zat bij het vrouwengilde en de toneelgroep de Plakkers, die nog steeds bij elkaar
komen.
Het gezin wordt ondertussen aangevuld met kleinzoons en kleindochters.
Dos is heel trots en blij met iedereen.
Op de vrijdagavond maakte zij samen met Gre bij Winder-Limmen de kantine en
kantoren schoon. Het werk voor de Rotaryclub en als Pietenmoeder tijdens de
intochten van Sinterklaas, het maken van carnavalskleding vond zij allemaal ook erg
leuk om te doen.
Op haar 69e heeft zij een herseninfarct gehad. Het fietsen lukte haar niet meer; dit is
niet gemakkelijk voor haar geweest.
Op latere leeftijd werden fijne vakanties gemaakt.
Met de gezinnen heerlijk weekendjes weg of een week naar de sneeuw met de eigen
bus. Iedereen heeft hier hele mooie herinneringen aan.
Na de Hogeweg zijn ze in 2006 naar een mooi appartement verhuisd aan de
Rijksweg. Met veel plezier heeft ze hier 14 jaar gewoond.
Het ouder worden en alles erom heen woog haar zwaar, maar zij wilde zolang als
mogelijk iedereen blijven zien en spreken.
Altijd belangstellend naar de ander om haar heen.
Nadat haar krachten zichtbaar steeds minder werden en zij hierin uiteindelijk berustte
accepteerde zij de laatste twee weken de zorg van ons en de Buurtzorg. Deze waren
goed en samen erg fijn.
Vrijdag 4 september is ze thuis in bijzijn van ons rustig ingeslapen.
Piet en de kinderen

Jaap van Veen
Overleden op 6 september 2020
op de leeftijd van 90 jaar
Geboren, getogen en overleden op jouw Oosterzij. Je was de zesde van de zeven
kinderen van het gezin Van Veen-Reinders. Van kinds af aan heb je altijd hard gewerkt
op de boerderij van opa waar je zelf ook al je eigen handel in gladiolen had. Het bedrijf
was te klein voor jou en ome Siem om het samen voort te zetten en in goed overleg heb
jij het gemengde boerenbedrijf uiteindelijk van opa overgenomen.
In je jeugd was je ook de meeste tijd aan het werk op de Oosterzij. Maar in de vrije tijd
die je had, maakte je veel lol met je vrienden. Je hield van kermis vieren en een borrel
halen bij Toon de Swart. Zodra je een paar borreltjes op had, was jij de gang maker voor
een gezellig feest. Op een dansavond bij Van Tuinen aan de straatweg ontmoette je
mam. Op 10 mei 1960 zijn jullie getrouwd. Er volgden drie dochters. Pap wij hebben je
altijd met plezier geholpen met het werk op de boerderij. Niet alleen met koe ien melken,
hooien en de bollen maar je vond het ook gewoon gezellig als wij bij je waren om de
nijptang of spijkers vast te houden bij het maken van de hekken in het weiland. Zomers
maakten jij en mam altijd tijd om met ons op zondag te fietsen, een ijsje te halen en een
dagje uit naar een pretpark. Wij denken met veel plezier terug aan onze jeugd op de
Oosterzij.
In 1979 werd je genoodzaakt om het bedrijf, als gevolg van de kleinschaligheid, op te
heffen. Dit was een moeilijk moment in je leven. De koeien werden verkocht, maar de
bollen hield je. Op 1 april 1979, je was bijna 50 jaar, ging je aan het werk bij de firma GP
Groot. Ondanks dat het in het begin heel moeilijk voor je was, heb je daar een mooie tijd
gehad. Op 60 jarige leeftijd mocht je met de VUT en kreeg je meer tijd om te genieten
van je hobby’s, met name de bollen- en groentetuin. Wie van de familie is er niet na
bezoek of een verjaardag weggegaan met een maaltje sperzie-, snij- en pronkbonen en
bakje aardbeien.
Niet alleen genoot je van het tuinen en het klussen, maar ook van de gezellige
familiemomenten, samen met mam oppassen op de kleinkinderen, de vele meivakanties
en gezellig samen zijn met ons hele gezin.
Sinds 2017 ging je gezondheid achteruit. Het bijhouden van je tuin heb je zolan g mogelijk
geprobeerd vol te houden. Je ging zelfs met rollator en de schoffel er op de tuin in zodat
je tussentijds kon uitrusten op de rollator. Het viel je zwaar dat je uiteindelijk niet meer
zelf je tuin kon bijhouden. Het laatste jaar gingen van we van mijlpaal naar mijlpaal, je
90e verjaardag, maar ook jullie 60 jarig huwelijksfeest, dat wij afgelopen 10 mei nog
hebben gevierd.
Lieve pap, we zijn blij en dankbaar dat wij je zo lang in ons midden mochten hebben. Je
was een man van weinig woorden, maar als je iets zei waren dat altijd rake en gevatte
opmerkingen. Je humor heb je tot laatste moment gehouden. Jouw humor was altijd een
feest voor iedereen. Hoewel je geest er nog niet aan toe was, was je lichaam helemaal
op en hebben wij toch afscheid van je moeten nemen. Wij zullen je herinneren als een
geweldige vader, maar ook als een lieve, vriendelijke en tevreden pap met humor, die
van de kleine dingen enorm kon genieten.
Lieve Pap, bedankt voor alles en weet dat wij ervoor mam zullen zijn, zoals zij er voor jou
was. Een hele dikke kus van jouw meiden.

Ilse Salomon – Neys
Overleden op 27 september 2020
op de leeftijd van 86 jaar
Ma is geboren op 18 januari 1934 op Semarang Indonesië, als 2 e in een gezin met 4 kinderen:
John, Ilse, Winnie en Charles. Ze is opgegroeid in een harmonieus gezin.
Tijdens de Japanse overheersing in 1942 werd de toestand voor de Indonesiërs met een Nederlandse afkomst er
niet beter op. Het was oorlog. Ma werd samen met haar moeder, John, Winnie en de kleine Charles verbannen in
een Jappenkamp. Zij werden geïnterneerd in een kamp voor vrouwen, meisjes en kleine kinderen. U begrijpt
dat dit een traumatische gebeurtenis is geweest voor veel Indische Nederlanders.
Ma was 8 jaar toen ze haar moeder moest verliezen in het Jappenkamp. Als jong kind heeft ze haar moeder zien
wegrijden op een open bak van een vrachtwagen, doodziek. Ze heeft haar moeder nooit meer levend terug
gezien. Tijdens deze periode heeft ze zich ontfermd over haar zusje Winnie en de kleine Charles van 2 jaar.
Daar is Charles haar nog altijd zeer dankbaar voor. Zij is altijd als een moeder voor Charles geweest.
De situatie in het kamp was natuurlijk vreselijk zonder moeder. Zij is toen geheel zelfstandig als 8 jarig meisje
naar het kamphoofd gegaan. Zij wilde hier perse weg. Er was op het kamp ook een weeshuis dat geleid werd
door zusters. Ze bleef halsstarrig op de stoep van het kantoor zitten tot het betreffende kamphoofd het goed vond
en uiteindelijk toestemming gaf.
Na de overgave van Japan augustus 1945 kwam er een einde aan de oorlog. Maar de onrust was nog niet ten
einde. Indonesië verklaarde zich onafhankelijk t.o.v. van Nederland. Soekarno riep op 17 augustus de Republiek
Indonesia uit. De oorspronkelijke Indonesische bevolking keerden zich tegen de Nederlanders van Indonesische
afkomst. De Indonesiërs waren ongeveer 300 jaar lang onderdrukt door de Nederlanders dus vandaar. Het
leven in Indonesië werd geleidelijk moeilijk, men kon geen werk meer krijgen en de Indo’s werden al meer
gediscrimineerd.
In deze periode tussen 1945 – 1955 heeft Ma een redelijk normaal leven gehad. Ze werkte in een boekhandel,
maar de sfeer in het land werd grimmiger. Dat heeft hun toen doen besluiten in februari 1955 met de Johan van
Oldenbarnevelt naar Nederland te emigreren. Zij waren namelijk welkom in Nederland. U kunt zich voorstellen
wat voor indruk dat heeft gemaakt naar een totaal vreemd ‘kikker land’ te verhuizen met een heel andere
cultuur. Maar deze Indonesiërs hebben zich altijd voorbeeldig aangepast aan de Nederlandse gebruiken en
gewoonten zonder hun eigen cultuur en identiteit uit het oog te doen verliezen.
Toen Ma in Nederland aankwam ging zij linea-recta naar het Sanatorium Oranje Nassau te Renkum. Zij had
namelijk TBC. Drie jaar moest ze daar blijven. Daar hebben ze 1 long weggehaald. Dat was een grote domper.
Ze wilde iets maken van haar leven, wilde studeren en had natuurlijk toekomst plannen in een vreemd land.
In deze periode leerde ze Pa kennen en zijn ze op 8 mei 1958 met de ‘ handschoen’ getrouwd. Een mooie tijd
brak aan in Den Helder. Claudia werd geboren en daarna Erwin en Steve. Ma is altijd zeer zelfstandig geweest,
ze wist precies wat ze wilde. Ze regelde alle zaken want Pa was vaak 6 tot 9 maanden van huis. Het opvoeden
van de kinderen ging weliswaar met strenge hand.
Ze hebben veel genoten van de kleinkinderen en ze hebben vaak opgepast op Boye en Farah en in de vakanties
waren ze vaak op de camping bij opa Frans en oma Ilse.
Pa en Ma wilden nooit iemand tot last zijn, altijd voorkomend naar andere mensen. Stel je voor dat de ‘Hollanders’
er iets van zouden zeggen als ze Indisch gekookt had en het rook teveel naar kruiden? Vandaar dat ze op de 2 e
verdieping wilde wonen in de flat aan de Lage Weide in Limmen zodat ze niemand tot overlast zouden zijn.
Ma was altijd de ‘spil’ van de familie, althans dat viel mij vaak op. Je kon altijd bij haar terecht. Als je haar belde
vroeg ze altijd ‘Is er wat’ dus met andere woorden “ als ik je kan helpen”.
Over het verleden m.n. het Jappenkamp(zoals Pa altijd zei de Japse tijd) kon ze de laatste jaren beter praten
vooral toen ze in 1990 voor het eerst terug gingen naar Indonesië samen met Ine en Charles. Ze hebben toen het
graf van hun moeder bezocht en het wonderlijke doet zich voor dat ze daar onbewust op de sterfdatum van hun
moeder aanwezig waren, namelijk op 21 juli 1944.
De laatste 8 – 9 jaar, vooral na het overlijden van Pa in 2011, hebben we haar veel bijgestaan tijdens haar
dementie wat geen eenvoudige periode was. Ook veel dank aan Patricia Schönberger en Frans Smit die voor Ma
een goede steun waren. Maar ze was altijd positief als ze ergens pijn had was het altijd, “ach het gaat wel weer
over“.
De laatste 2 jaar in de Dijckhoeve in Koedijk waren toch wel moeilijk. Ze wilde vaak niet in de woonkamer zitten,
want ik kan toch niet communiceren met de mensen daar, zo zei ze. En het Hollandse eten kreeg ze er bijna niet
meer in. Gelukkig bracht Wisning (schoondochter) verlichting om af en toe met Indisch eten aan te komen.
Ben je bang voor de dood Ma?
O nee hoor, je gaat maar 1x het hoekje om en dat heb je toch niet in de gaten en Onze lieve Heer is bij
me. Maar, ik heb het goed gedaan hoor met me ene pitje. (haar linkerlong was weggehaald.)
Hoe oud ben ik nu? 86 jaar, ma. Goh, echt waar??
En trouwens, Ik wil nog niet dood, ik heb jullie toch nog!
Een sterke vrouw…….een lieve vrouw….. Ma, namens ons allen rust zacht en bedankt voor alles.
Claudia en Peter Rijs

Ons gebed wordt in de komende vieringen gevraagd
voor onderstaande intenties.
Eerste Kerstdag, tweede Kerstdag en 27 december, alle kerstintenties. Familie
wordt verzocht bij de administratie ( mail of telefoon )door te geven voor welke
van de 9 vieringen de intenties voorgelezen mag worden. Bij geen reactie wordt
de opgegeven intentie Eerste Kerstdag om 10.00 uur voorgelezen.
Zaterdag 12 december 19.00 uur: Ada
Beentjes, Cees Buter, Johan Kerssens, Cees
Dekker, Tiny van Dijk-de Moel
Zondag 13 december 10.00 uur: Sam
Beentjes en Aaf Beentjes-Vlaarkamp, Gre
Beentjes-Fatels, Peter Beentjes, Antoon
Duijkersloot, Rie Duijkersloot, Jo Koot-Groot,
Gerard Liefting, Jans Min, Kees Pepping, Pé
Pepping, Hans Zwart, overleden familie
Admiraal-Commandeur, Fam. Van VlimmerenGlorie, Theo Dirkson, Dirk de Winter, Nico van
Haaster, Jan Groot, Tomas Magadam
Zaterdag 19 december 19.00 uur: Jaap
Dirkson, Piet Weijers en Fien Weijers-Haaker,
Jaap Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn,
Tiny Wulp-Vergouw, Bank Wulp, Nico Wulp en
Peter
Zondag 20 december 10.00 uur: Gerrit
Bakkum en Lies Bakkum-Zuurbier en
overleden kinderen, Jac. Boersen, Piet Buur,
Wim van Diepen en Rie van DiepenHenselmans, Tiny Hageman-Mandjes, Afra
Koot en overl.ouders, Gert Min en Truus MinValkering, Jacobus van der Steen en Cornelia
Catharina van der Steen-Mosch, IJs Dirkson,
Henk Bruins en Alie Bruins-Visser, overleden
leden van de Stille Omgang, Nico van Haaster,
uit dankbaarheid bij een 40 jarig Huwelijk,
overleden ouders Welboren-Koot, Tom
Adrichem, Tomas Magadam, uit dankbaarheid
bij het 50 jarig Huwelijk Kees Kroone en Wil
Kroone-Roos, overleden families Kroone-Borst
en Roos-Hommes-Franck
Donderdag 24 december 11.00 uur in de
Cameren: Pieter Boon en Gré Boon-Tromp,
Jan en Bea Boon
Kerstavond donderdag 24 december 20.00
uur: Siem Admiraal en overl. fam. AdmiraalHageman, Jan Hageman en Nel HagemanWinder, Cees Struijlaart, Tim Baltus, Wim
Metzelaar en Jannie Metzelaar-v.d.Maat, Jan
Kroon en Gerda Kroon-Wammes, Agaath
Mooij, Susanna Nuijens-Kusch- Anthonius
Nuijens, overl.fam.Nuijens-Kusch, Dick van der
Velden, Co Jonker- Krom, Piet Kaandorp en
Wil Kaandorp-Smit, Jaap Zonneveld, Frans de
Nijs, Piet Nijman en Nel Nijman-van de Peet,
Evert Zeeman, Nico van Haaster, Henk van
der Eem en Frieda van der Eem-Wulp, Gre
Brakenhof-Admiraal,

Wim Bremmers en overl. familie, Antoon
Dekker, Gre Dekker-Smit, Henny, Riet en
Henk, Jaap van Veen, Nelleke Molenaar, Rem
en Lies Pronk en Channen Broedersz, Piet
Nijman en Nel Nijman-van de Peet, Ben
Nijman, Nico van Haaster
Kerstavond donderdag 24 december 23.30
uur: Ed Kuijper en Anja Kuijper-Schagen,
Susanna Nuijens-Kusch- Anthonius Nuijens
overl.fam.Nuijens-Kusch, Floor Schoorl, Engel
Valkering en Riet Valkering-Sprenkeling, Leo
Verver, Frans Wempe en Nel Wempe-van der
Aar, Aad Kaandorp, Bart van Beek en Rie van
Beek-Duivenvoorde, Piet Nijman en Nel
Nijman-van de Peet, Nico van Haaster, John
Luttikhuizen, Petrus van der Park en Maria van
der Park-Oudhuis
Eerste Kerstdag, tweede Kerstdag en
27 december, alle kerstintenties (zie
bovenstaande info)
Kees Admiraal, Cor Schol, Magda Bakker, Jac.
Boersen, Piet Buur, Siem van Veen, Lia
Goeman-van Veen, Jans Min, Gert Min en
Truus Min-Valkering, Cees Mous, Cees Roos,
Piet van der Steen, Gerard Winder, Corrie
Verver-Valkering, Riet Dekker-Hollenberg,
Harry Zandbergen, Herman Zomerdijk en Lia
Zomerdijk-Admiraal, Bart van Beek en Rie van
Beek-van Duivenvoorde, Nack Kaandorp,
Willem Dirkson en Sien Dirkson-van
Duivenvoorde, Cees Dekker, Gerard Rietveld,
Ouders Keijzer-Winder en kinderen, Nico van
Haaster, Henk van der Eem en Frieda van der
Eem-Wulp, Vok Groot en Tiny Groot-Hes, Thijs
Bakker en Lien Bakker-Groot, Cees Admiraal
en overl.fam.Admiraal-van der Velden, Loek
Rijs, Piet Krom, Klaas Meegdes, Ilias Iliopoulos
en fam Iliopoulos-Dekker, Fam. Winder-van
der Eem-Metselaar, Dorus Keijzer, Jos Liefting,
Rie Duijkersloot, Gerda Pepping-Bakkum,
Jaap Pepping, Clazien Pepping-Tervoort en
dochter Wil, Engel Valkering en Riet ValkeringSprenkeling, Rein Verver en Corrie VerverZandbergen, Gerrit en Nel Vleugel en
kleindochter Lindy, Andre Winder en Trien
Winder-Metselaar, Ben de Swart en Tiny de
Swart-Verver, Opa en Oma Vleugel, Opa en
Oma Putter, kleindochter Lindy, Nico van
Haaster, Jan Kaandorp en overl.fam.WulpKaandorp,

Sijfert Molenaar en Engelina Molenaar-Groot,
Ko en Marie Groot, Fam. Molenaar-Groot,
Daisy van Kessel, Cock Groot en Riet GrootKonijn, Jos Liefting, Henk Nijman en Clazien
Nijman-Van Diepen, Dina Hageman-Regtop,
Dirk de Winter, Jaap Metselaar en Joke
Metselaar-Apeldoorn, Truus Keijzer, uit
dankbaarheid, Nico van Haaster, Henk van der
Eem en Frieda van der Eem-Wulp, Jan Groot,
Piet Krom
Donderdag 31 december 19.30 uur: Susanna
Nuijens-Kusch- Anthonius Nuijens
overl.fam.Nuijens-Kusch, Jan de Zeeuw en
Riet de Zeeuw-Groot, Cees Groot, Wim
Bremmers en overl.familie, Jaap van Veen
Vrijdag 1 januari 10.30 uur: Loek Rijs, Piet
Kaandorp en Wil Kaandorp-Smit, Piet Krom,
Siem Pepping, Dick Boon, Walt Pepping en
Truus Pepping-Buur, Theo Seignette
Zondag 3 januari 10.00 uur: Joop Admiraal
en Jo Admiraal-de Jong en zoon Wim, Rie
Adrichem-van der Steen, Martinus Augustijn en
Maria van Roode, Niek Baltus, Tim Baltus,
Wim Metzelaar en Jannie Metzelaat-v.d.Maat,
Jan Dekker en Tiny Dekker-Molenkamp, Siem
Droog, Tomas Magadan, Siem van Veen, Lia
Goeman-van Veen, Jaap Groot en Doortje
Groot-Hes en zoons Cor, Ton en Sjaak, en
schoonzoon Kees, Nico van Haaster, John
Luttikhuizen, Nelleke Molenaar, Ben de Ruijter
en Aat de Ruijter-Pronk, Maik de Ruijter,
Herman v.d.Sande en Truus v.d.SandeSander, Sjaak Seignette, Annie van der Steen,
Antoon v.d.Steen en Corrie v.d.Steen-Kaptein,
Frans Wempe en Nel Wempe-van der Aar, Piet
Winder Jzn., Cees Winter en Alie Winter-Lute
Zaterdag 9 januari 19.00 uur: Ada Beentjes,
Aad Kaandorp, Johan Kerssens, Jaap
Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn, Jan
Valkering
Zondag 10 januari 10.00 uur: Lies Al, Joop
Baltus-Kroone, Sam Beentjes en Aaf BeentjesVlaarkamp, Gre Beentjes-Fatels, Peter
Beentjes, Henk en Ali Bruins, Jopie CastricumBorst, Overl.fam. Admiraal-Commandeur, Theo
Dirkson, IJs Dirkson, Rie Duijkersloot, Vok
Groot en Tiny Groot-Hes, Nico van Haaster, Jo
Koot-Groot, Jans Min, Nelleke Molenaar,
Agaath Mooij, Cees Mous, Kees Pepping, Pe
Pepping, Dirk de Winter
Zaterdag 16 januari 19.00 uur: Cees Buter en
Sjaan Buter-Rotteveel, Jaap Dirkson, Aad
Kaandorp
Zondag 17 januari 10.00 uur: Tomas
Magadan, Piet Buur, Tiny van Dijk-de Moel,
Nico van Haaster, Tiny Hageman-Mandjes,
Afra Koot en overl.ouders, Truus NanneValkering, Corrie Verver-Valkering, Tiny WulpVergouw Bank Wulp, Nico Wulp en Peter
Zaterdag 23 januari 19.00 uur: Aad
Kaandorp, Jaap Metselaar en Joke MetselaarApeldoorn, Gerda Pepping-Bakkum

Zondag 24 januari 10.00 uur: Henk en Ali
Bruins, Rie Duijkersloot, Cock Groot en Riet
Groot-Konijn, Vok Groot en Tiny Groot-Hes,
Nico van Haaster, Ed Kuijper en Anja KuijperSchagen, Gert Min en Truus Min-Valkering,
Susanna Nuijens-Kusch en Antonius Nuijens,
overl.fam. Nuijens Kusch, Henk Nijman en
Clazien Nijman-van Diepen, Dirk de Winter
Zaterdag 30 januari 19.00 uur: Aad Kaandorp
Zondag 31 januari 10.00 uur: Joop BaltusKroone, Tiny van Dijk-de Moel, Nico van
Haaster, Susanna Nuijens-Kusch en Antonius
Nuijens, overl.fam. Nuijens Kusch, Jaap
Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn, Joop
van der Steen en Afra van der Steen-de Winter
Zaterdag 6 februari 19.00 uur: Aad
Kaandorp, Walt Pepping en Truus PeppingBuur, Theo Seignette, Jan Valkering
Zondag 7 februari 10.00 uur: Dick Boon,
Siem van Veen, Lia Goeman-van Veen, Jaap
Groot en Doortje Groot-Hes en zoons Cor, Ton
en Sjaak en schoonzoon Kees, Nico van
Haaster, Joop Admiraal en Jo Admiraal-de
Jong en zoon Wim, Rie Adrichem-van der
Steen, Martinus Augustijn en Maria van Roode,
Niek Baltus, Tim Baltus, Wim Metzelaar en
Jannie Metzelaat-v.d.Maat, Jan Dekker en Tiny
Dekker-Molenkamp, Siem Droog, John
Luttikhuizen, Ben de Ruijter en Aat de RuijterPronk, Maik de Ruijter, Herman v.d.Sande en
Truus v.d.Sande-Sander, Sjaak Seignette,
Annie van der Steen, Antoon v.d.Steen en
Corrie v.d.Steen-Kaptein, Joop van der Steen
en Afra van der Steen-de Winter, Frans
Wempe en Nel Wempe-van der Aar, Piet
Winder Jzn., Cees Winter en Alie Winter-Lute
Zaterdag 13 februari 19.00 uur: Ada
Beentjes, Cees Buter en Sjaan ButerRotteveel, Aad Kaandorp, Johan Kerssens,
Jaap Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn.
Susanna Nuijens-Kusch en Antonius Nuijens,
overl.fam. Nuijens Kusch
Zondag 14 februari 10.00 uur: Jan Bos, Piet
Kaandorp en Wil Kaandorp-Smit, Lies Al, Sam
Beentjes en Aaf Beentjes-Vlaarkamp, Gre
Beentjes-Fatels, Peter Beentjes, Jopie
Castricum-Borst, Overl.fam. AdmiraalCommandeur, Theo Dirkson, IJs Dirkson, Rie
Duijkersloot, Nico van Haaster, Jo Koot-Groot,
Ed Kuijper en Anja Kuijper-Schagen, Jans Min,
Kees Pepping, Pe Pepping, Joop van der
Steen en Afra van der Steen-de Winter, Dirk de
Winter
Zaterdag 20 februari 19.00 uur: Jaap Dirkson
Zondag 21 februari 10.00 uur: Henk en Ali
Bruins, Piet Buur, Tiny van Dijk-de Moel, Nico
van Haaster, Tiny Hageman-Mandjes, Afra
Koot en overl.ouders, Truus Nanne-Valkering,
Siem Pepping, Frans Wempe en Nel Wempevan der Aar, Tiny Wulp-Vergouw, Bank Wulp,
Nico Wulp en Peter

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
Rinnegommerlaan 4 Egm.ad H.
Pagenlaan 3
Koningsdam 37
Middenweg 33
Vredeburglaan 35
Westerweg 14

0725051275
0725070488
0725052588
0725051859
0610146440
0728888094
0725051573

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

Dampegheestlaan 33
t Kieftenland 11

0725054184
0611262576

Westerweg 130

0725052371

liturgie
diaconie
katechese
gemeenschapsopbouw

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

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
communiewerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl
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

DE OUDE KERSTENGEL
In de tweede wereldoorlog ben je door mijn oma gekocht.
Je boodschap van vrede had toen een speciale klank.
Kaarsen voor de vrede werden bij jou gebrand.
Daarom is je gelaat getekend.
Na de oorlog ben je door een kleine engel opgevolgd.
Je kwam in een doos op zolder.
Toen ik je ontdekte
kreeg je ieder jaar een plekje op mijn kamer.
Dat is altijd zo gebleven.
Nu hang je in de keuken.
Iedere morgen in de kersttijd kijk je me aan.
Het is pas kerstmis als jij een plaats hebt in mijn huis.
Lijk je daarom niet op ons?
Ook wij zijn getekend door de boodschap van het kerstkind
en door het leven zelf.
Hopelijk krijgen we een plaats bij elkaar
want dan kan het kerstfeest pas echt beginnen.
Paul Verbeek
uit de bundel ‘van Allerheiligen tot Kerstmis’, Adveniat 2020

Zalig Kerstmis en Vrede en alle Goeds voor het Nieuwe Jaar,
Pastores Paul Bindels, Nico Mantje, Henk Hudepohl, Johan Olling
en alle andere voorgangers

