


 

 
VAN DE REDACTIE 

 
Het jaar 2021 is zonder fysieke kerkdiensten gestart, terwijl onze kerk klaar is om in 
te vieren. Wel is er nu de mogelijkheid de vieringen te volgen nl via kerk TV en er zijn 
vieringen te zien via de website, die door TV Castricum zijn gemaakt. U leest 
hierover in het blad. Nieuwe mogelijkheden in deze tijd, die we moeten koesteren.  
U wordt geïnformeerd over het hongerdoek, dat dit jaar in de veertigdagentijd wordt 
gebruikt ter voorbereiding op het feest van Pasen. Verder de vaste rubrieken, en 
activiteiten onder voorbehoud, daarom de tip kijk regelmatig naar de parochie 
website en lees de wekelijkse nieuwsbrief voor de laatste berichten. 
 

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

 
VERSCHIJNINGSDATA 
 
‘Rond de Limmer Toren’ verschijnt zes 
maal per jaar, te weten: 
 
 
Nummer 1  begin september 
Nummer 2 eind oktober 
Nummer 3  10 dagen voor Kerstmis 
Nummer 4 februari 
Nummer 5 10 dagen voor Pasen 
Nummer 6  voor Pinksteren 
 
AANLEVEREN KOPIJ 
 
Kopij voor de ‘Rond de Limmer Toren’ bij 
voorkeur aanleveren per e-mail: 
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl 
 
Of in de brievenbus van/aan ‘Rond de 
Limmer Toren’ p/a Pastorie 
Dusseldorperweg 74 1906 AL LIMMEN 
 
Kopij voor de volgende uitgave kunt u 
inleveren/insturen 
 
tot dinsdag 9 maart 2021 
 
Zij verschijnt omstreeks  
28 maart 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 
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VEERTIGDAGENTIJD 
Wij beginnen op Aswoensdag (17 februari) aan de veertigdagentijd die 
ons naar Pasen leidt. Vroeger werd die periode ook wel vastentijd 
genoemd. Het woordje vasten roept net als woestijn iets op van loslaten: 
niet méér gebruiken dan dat je echt nodig hebt, allerlei uiterlijkheid 
loslaten, precies zoals je in een woestijn alleen maar kunt overleven als je 
loslaat wat je echt niet nodig hebt. Binnen het kerkelijk jaar is de vastentijd 
of veertigdagentijd een soort symbolische woestijntijd, een tijd om zicht te 
krijgen op wat echt belangrijk is in je leven, en om los te laten wat daar 
niet bij hoort. De evangelieverhalen vertellen dat Jezus veertig dagen in 
de woestijn verbleef. Dat is een Bijbelse manier om te zeggen dat Jezus 
na een diepe innerlijke strijd, door crisis heen, gegroeid is in zijn geloof  
en de weg die hij moet gaan. De geloofs-verhalen vertellen dat Jezus niet 
toegaf aan die bekoringen. Hij bleef in de woestijn tot hij innerlijk sterk 
genoeg was om de weg te volgen die zijn hart hem wees. 
 

WOESTIJNTIJD 
De woestijnen in ons leven onder ogen zien, zoals deze coronatijd. De 
leegte en dorheid niet ontkennen. Dat is de eerste stap om verder te 
komen. En dan kun je in de woestijn de weg zoeken die het dichtst bij je 
eigen hart ligt, en achterlaten wat daar niet bij hoort, wat niet meer bij jou 
hoort. Je kunt de woestijn in jezelf scheppen, stilte zoeken, tijd vrij maken 
voor de dingen van God, je even niet laten meesleuren door de stroom 
van de tijd. De woestijn intrekken wil zeggen: eindelijk eens ruimte geven 
aan je honger en dorst naar God. ‘Hongeren naar God’. Dat verklaart de 
naam en betekenis van het ‘hongerdoek’ dat we in de veertigdagentijd elk 
jaar in onze parochie gebruiken.  

 
VASTEN EN HET HONGEREN NAAR GOD 
Vasten is bidden... ruimte maken in lichaam en geest om - niet jezelf als 
middelpunt te zien waar alles om draait - maar God die je wil aanraken in 
je hart. En als God je raakt en je leeft vanuit de 10 richtingwijzers dan zal 
Gods goede Geest jou raken en dan is het ook vanzelfsprekend dat je je 
inzet voor Gods schepping en de ander die jou nodig heeft. De 
veertigdagentijd: (Het heeft te maken met woestijn, vasten en veertig) 
Een tijd van doorgang. Een doortocht waar je in je leven (of je wilt of niet) 
doorheen moet. Laten we die weg samen gaan. Hopelijk in de komende 
tijd weer in onze eigen Corneliuskerk. Misschien ook wel met hulp van de 
kerk-TV zodat je thuis de vieringen in de Corneliuskerk kunt volgen. Of 
misschien d.m.v. de wekelijkse nieuwsbrieven van de parochie met - in de 
komende veertigdagentijd – bezinningsteksten over het hongerdoek van 
dit jaar. Laten we samen alles doen om ons goed voor te bereiden op het 
belangrijkste kerkelijke feest van het jaar.  
Laten we blijven hongeren naar God. 
 
pastor Johan Olling  



 
 
NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD 
 
 
Als ik dit schrijf zitten we nog in een volledige lockdown, inclusief avondklok, alles 
om het coronavirus te lijf te gaan. Scholen, winkels en restaurants die hun deuren 
moeten sluiten; gevraagd wordt om zoveel mogelijk thuis te werken en thuis te 
blijven. Bezoek te beperken tot een persoon per dag. Ook wij, als parochieraad 
vonden dat we onze verantwoordelijkheid moesten nemen en zijn wij afgestapt van 
de uitzonderingspositie die men als kerk heeft en hebben ons geschaard achter de 
maatregelen die het, inmiddels demissionaire kabinet heeft genomen. We zijn in 
afwachting van de komende persconferentie. 
 
Herbouw kerk 
Vrijdag 15 januari was de grote dag. Na een periode van tweeënhalfjaar, waarin door 
veel handen geruimd, plannen gesmeed, getekend, gebouwd, gemetseld, 
getimmerd, geschilderd, gepoetst en geveegd is, is de kerk opgeleverd. Wat is naar 
dit moment uitgekeken! Veel, heel veel dank, gaat uit naar allen die dit mogelijk 
hebben gemaakt. De officiële opening zal nog even op zich laten wachten. Wij 
vinden als parochieraad dat dit een feest is, dat samen gevierd moet worden, met 
eenieder die hierbij aanwezig wil zijn.  
 
Kerk-TV 
Met het gereedkomen van de herbouw van de kerk, is er ook een lang gekoesterde 
wens mogelijk geworden. Vanaf heden kunt u gebruik maken van de zogenaamde 
Kerk TV. Via een kerk app en www.kerkdienstgemist.nl kunt u vanuit uw huiskamer 
diensten en andere activiteiten bijwonen. Om privacy en anonimiteit van de 
bezoekers te waarborgen, zullen we met een aantal zaken rekening moeten houden. 
Hierover leest u elders in deze Limmertoren. 
 
Dank je wel aan alle vrijwilligers 
De derde vrijdag van de maand januari bieden wij alle 260 vrijwilligers elk jaar een 
feestavond aan om hen te bedanken voor alles wat zij voor de Corneliuskerk doen. 
De een wat meer op de voorgrond, een ander wat meer achter de schermen. Helaas 
kon deze feestavond niet doorgaan. De parochieraad heeft gemeend om al deze 
vrijwilligers in het weekend van 23/24 januari een attentie aan te bieden als blijk van 
waardering.  Voor veel van hen was dit welkome verrassing. 
Jaarlijks zetten we een groep vrijwilligers extra in het zonnetje. Dit jaar hebben we 
besloten dat de Marthagroep deze eer toekomt.  Een groep dames en heren, die 
zich ook in de tweeënhalfjaar dat we ‘kerkloos’ waren, heeft ingezet in de 
protestantse kerk om deze schoon te houden. Het laatste halfjaar, toen de herbouw 
in een zo ver gevorderd stadium was, dat de weekendvieringen weer plaats konden 
vinden, maar door de week nog hard gewerkt werd, zorgden zij ervoor dat elke 
vrijdag de kerk weer stofvrij was voor het weekend.Een welverdiend boeket voor al 
deze vrijwilligers. 
 
Namens de parochieraad en namens Johan Olling  
wens ik u veel gezondheid toe een vriendelijke groet, 
 
Gerardine Vahl-Res 
voorzitter parochieraad 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


LITURGIE VOOR DE  
KOMENDE MAANDEN (vieren) 

 
 

GEEN KERKGANGERS TOT 2 MAART 2021 WEL KERK TV 

De parochieraad van de Corneliusparochie heeft i.v.m. de verlenging 
van de lockdown, de toename van het aantal besmettingen en de twijfel 
en onzekerheid bij vrijwilligers en kerkgangers, besloten de vieringen 
zonder kerkgangers tot 2 maart te verlengen. 

De zaterdagavondvieringen om 19.00 uur vanaf 13 februari (meditatieve 
vieringen) en zondagochtendvieringen om 10.00 uur vanaf 7 februari zijn 
rechtstreeks mee te vieren via Kerk-TV (www.kerkdienstgemist.nl) ( Als je 
daarna ‘Corneliuskerk’ of ‘Limmen’ intypt kom je op de Corneliuspagina en kun 
je kiezen welke viering je wilt zien. 

Je kunt rechtstreeks kijken of terugkijken naar eerdere uitzendingen. 
Ook kun je via onze eigen website www.corneliuskerk-limmen.nl via de 
homepage op de link van ‘kerkdienst gemist’ drukken. Allemaal heel simpel. 

We hopen dat het lukt toch verbonden te blijven met onze geloofsgemeenschap 
en inspiratie en stilte te ervaren bij deze vorm van vieren. 

Het is nu even zo. Laten we bidden en uitzien naar betere tijden en blijf gezond 
 
Parochieraad Corneliusparochie 
 

 
ASWOENSDAGVIERING OP WOENSDAG 17 FEBRUARI OM 19.00 
UUR IN DE CORNELIUSKERK (www.kerkdienstgemist.nl) 
 
Op woensdag 17 februari om 19.00 wordt de Aswoensdag-gebedsviering 
uitgezonden vanuit de Corneliuskerk, voorganger pastor Johan Olling 
 
De viering laat de palmtakjes verbranding zien, het ontvangen van het 
askruisje en er zal uitleg over het hongerdoek voor de 40-dagentijd van 
2021 gegeven worden De gemengde zanggroep zal geleid worden door 
organist/pianist/dirigent Peter Rijs geen kerkgangers 
 
De viering is eerder opgenomen door Henk Waal van C-TV Castricum en 
wordt op woensdag 17 februari om 19.30 uitgezonden via C-TV Castricum 
(ziggo-kanaal 46) 
 

Ook zal vanaf 19.00 uur de opname via www.uitzendinggemist.nl of via 
www.corneliuskerk-limmen.nl te zien zijn. Ook kan de viering later bekeken worden

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


LITURGISCH KALENDER 
 
WEEKEND 13 februari en 14 februari –CARNAVAL 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met voorzang en instrumentale begeleiding. 

Geen kerkgangers wel via Kerk TV (www.kerkdienstgemist.nl) 
  Voorganger: PastorJ.Olling 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering  met gemengde zanggroep  
  Geen kerkgangers wel via Kerk TV (www.kerkdienstgemist.nl) 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
ASWOENSDAG 17 februari  
19.00 uur Woord- en Communieviering met gemengde zanggroep 
  Geen kerkgangers wel via Kerk TV (www.kerkdienstgemist.nl) 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Deze viering wordt zondag 21 februari om 12.00 uur en 15.00 uur herhaald via  
C-Tv Castricum (ziggo-kanaal 46) 
 
WEEKEND 20 februari en 21 februari – eerste zondag van de veertigdagentijd 
             Presentatie hongerdoek 
Zaterdag  Meditatieve viering met voorzang en instrumentale begeleiding 
  Geen kerkgangers wel via Kerk TV (www.kerkdienstgemist.nl) 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Zondag  10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengde zanggroep 
  Geen kerkgangers wel via Kerk TV (www.kerkdienstgemist.nl) 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
WEEKEND 27 en 28 februari – tweede zondag van de veertigdagentijd 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met voorzang en instrumentale begeleiding 
  Geen kerkgangers wel via Kerk TV (www.kerkdienstgemist.nl) 
  Voorganger: Pastor K.Kint 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengde zanggroep 
  Geen kerkgangers wel via Kerk TV (www.kerkdienstgemist.nl) 
  Voorganger: Pastor K.Kint 
 
 
Voor informatie over vervolg van de vieringen met of zonder kerkgangers 
Hou de website www.corneliuskerk-limmen.nl in de gaten of ontvang als e-mail 
van pastor@corneliuskerk-limmen.nl op vrijdag de wekelijkse Nieuwsbrief van 
de Corneliusparochie 
 
De vieringen blijven via Kerk TV (www.kerkdienstgemist.nl) altijd te zien. 
 

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


WEEKEND 6 en 7maart – derde zondag van de veertigdagentijd 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met voorzang en instrumentale begeleiding
  Voorganger: Pastor J.Olling 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengde zanggroep 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
WEEKEND 13 en 14 maart – vierde zondag van de veertigdagentijd -Vastenactie 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met voorzang en instrumentale begeleiding 
  Voorganger: dhr.K.Kroone 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengde zanggroep 
  Voorganger: Dhr.K.Kroone  
 
WEEKEND 20 en 21 maart – vijfde zondag van de veertigdagentijd 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve boetevieringviering met voorzang  
  en instrumentale begeleiding 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengde zanggroep 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 

DE KROONLUCHTER 
 

daar hing hij 
trots blinkend 

hoog in de kerk 
 

een grote brand 
een zware klap 
hij in stukken 

geblakerd 
roet  

zwart 
een 

hoopje 
schroot  

 
ondertussen 
vindt iemand 
met inzicht 

gouden  
handen 
het een 

uitdaging 
hem te herscheppen 

voltrekt er zich een wonder 
 

                                             alle                                                         bijeen 
                                          stukken                                                       gebracht 

hersteld bijgewerkt geschoond tot spiegelen gepoetst 
de armen weer uitgestrekt pronkend aan de romp 

een   ware   monniken   klus 
 

ondertussen popelt hij om 
weer trots te blinken in de kerk    

Michiel de Jong 
23 maart 2019 



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 Nova-
zaal 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 rondbrengen 
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 dagkapel 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 natuurlijk onder voorbehoud.  
Raadpleeg ook het liturgisch rooster in de actuele 'Rond de Limmer Toren'. 
 

zat.  27 maart   19.00 uur  Palmpasen  
zat.    3 april   19.00 uur  Paasviering 

    zat   17 april      19.00 uur    met jeugdkoor 
zon 18 april    10.00 uur  Eerste Communieviering 
vrij.  21 mei   19.30 uur  Vormselviering 
zon 23 mei    10.00 uur  Dankzondag   



MEDITATIEVE VIERINGEN OP ZATERDAGAVONDEN 
OM 19.00 UUR IN DE CORNELIUSKERK  
Zie rooster wel of geen kerkgangers, wel Kerk TV (www.kerkdienstgemist.nl)  
 
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.  

 
Data van meditatieve vieringen op de zaterdagavonden  
in de Corneliuskerk om 19.00 uur en via Kerk TV 
 

   13 februari 
   20 februari presentatie van het hongerdoek 
   27 februari  rond het hongerdoek 
     6 maart  rond het hongerdoek 
   13 maart  rond het hongerdoek 
   20 maart  boeteviering rond het hongerdoek 

 

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. 
Liturgisch Beraad van de Corneliusparochie 

 
MEDITATIEVE BOETEVIERING IN DE VEERTIGDAGENTIJD 
 
Op zaterdagavond 20 maart, tijdens de meditatieve viering van 19.00 uur in 
de Corneliuskerk zal de boeteviering ter voorbereiding op het paasfeest een 
onderdeel van de viering zijn. Het is goed zo vlak voor Pasen rond Schrift en 
Doopwater stil te worden en samen te komen en ons te verzoenen met 
onszelf, de ander en met God.  
 

PRESENTATIE HONGERDOEK EN VASTENACTIEPROJECT OP 
ZONDAG 21 FEBRUARI 
 
Op zondag 21 februari om 10.00 uur wordt het hongerdoek en het 
vastenactieproject voor 2021 gepresenteerd. (Informatie over het doek 
en het project vindt u ook al elders in dit blad) Het begin van de 
veertigdagentijd. Een periode die we met het hongerdoek kleur en 
inhoud willen geven. 

 
VASTENACTIE-WEEKEND 13/14 MAART 
 
De vieringen tijdens het weekend van 13-14 maart 2021 zullen in het teken 
staan van het vastenactieproject. In deze ‘Rond de Limmer Toren’ kunt u 
meer over het project lezen. Zoals elk jaar kunnen er vastenactiezakjes 
worden meegenomen en ingeleverd. Voor de kinderen zijn er de 
spaarpotjes. De inhoud van deze spaarpotjes mogen aan het eind van de 
vastentijd ingeleverd worden. 
Uw bijdrage is welkom op:IBAN NL21 INGB 000 000 5850 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


KERK EN SAMENLEVING  
VERAF EN DICHTBIJ 
 
WERKGROEP CARITAS DANKT ALLEN VOOR DE GESLAAGDE KERSTDAGEN 

 
Namens de werkgroep Caritas van de Corneliusparochie willen we alle gevers 
van geld en kerstpakketten namens alle ontvangers van harte bedanken voor 
de bijdragen. De werkgroep heeft daardoor voor velen voor een 
hartverwarmende kerst kunnen zorgen. Alle 92 adressen op onze lijst hebben 
we iets kunnen geven. In de dagen voor Kerst was het een komen en gaan van 
mensen bij de pastorie die spullen kwamen brengen. Men bracht zijn of haar 
eigen kerstpakket of hadden er zelf één gemaakt. Het was fantastisch. 
Bedankt. Alles is terecht gekomen bij mensen die het echt heel goed kunnen 
gebruiken.  
 

Ook de kerststukjes en kerstkaarten, die door de schoolkinderen van 
basisschool ‘de Kerkuil’ waren gemaakt, werden zeer gewaardeerd! 
Gewoon het feit al dat er aan je gedacht wordt, doet een mens goed.  
 

Als u in uw omgeving mensen kent, waarvoor de werkgroep Caritas iets 
zou kunnen betekenen laat het ons dan weten. We zijn te bereiken op de 
volgende telefoonnummers: 
 
Dhr. Rob Schijf, voorzitter   06 11262576 
Mevr. Tonia vd Steen, secretaris  072-5052602 
Dhr. Matthé Mooij    072-5053054 
Dhr. Johan Olling, pastor   072-5051275 
Dhr. Jan Stad    072-5055077 
Mevr. Lianne Pirovano   072-5051573 
Mevr.Marlies Sturk    072-5054090 
 
Als u een financiële bijdrage wilt leveren, kan dat op bankrekening nummer 
NL32RBRB 0900833025 t.n.v. PCI Limmen. 
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank.  
Werkgroep Caritas van de Corneliusparochie 
 

COLLECTE ADVENTACTIE 2020 
 

De Adventactie voerde in de vier weken voor kerstmis campagne voor de 
vluchtelingen in Congo in Afrika, vooral uit de regio Goma. Dit jaar staat 
het project “AKKERS VOOR ONTHEEMDE GZINNEN” centraal, want 
voedselzekerheid en gezondheidszorg zijn belangrijk voor de stabiliteit in 
deze gezinnen. De jaarlijkse collecte heeft € 125,25 opgebracht. 

 
Iedereen hartelijk bedankt voor uw bijdrage. 
Werkgroep MOV-HALE  



VASTENACTIE 2021: WERKEN AAN JE TOEKOMST 
 
Net als andere jaren organiseert Vastenactie ook dit jaar de Vastenactie-
campagne. De campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en 
ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een opleiding zijn mensen 
namelijk beter in staat een inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te 
zetten.  
 
De afgelopen drie jaar volgden al meer dan vierduizend mensen een 
beroepsopleiding met hulp van Vastenactie en kregen meer dan tienduizend 
jongeren onderwijs. Tijdens de Vastenactie-campagne 2021 willen we nog meer 
mensen helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun 
familie kunnen zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.  
 
Goed (beroeps)onderwijs biedt kansen 
Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede. Een 
(beroeps)opleiding kan daar verandering in brengen en de kans op een goede baan 
vergroten. Wie een redelijk inkomen verdient hoeft zich geen zorgen te maken over 
maaltijden of een dak boven het hoofd. Dat biedt ruimte om na te denken over de 
toekomst en actief deel te nemen aan de samenleving. Het maakt mensen dus 
economisch en maatschappelijk sterker.  
 
Wat doet Vastenactie? 
In 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd projecten die mensen toegang bieden 
tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. 
Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren 
van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. Op www.vastenactie.nl 
leest u meer over deze projecten.  
 
Help Vastenactie de projecten te ondersteunen.  
 
U kunt uw bijdrage geven via de Vastenaktie-collecte, spaarpotjes en/of de bekende 
vastenactie-enveloppen. Ook kunt u rechtstreeks storten op rekeningnummer 
NL21 INGB 0000005850 onder vermelding Vastenactie 2021. 
Of scan de QR-code met de mobiele telefoon en maak het bedrag over via iDEAL. 
 
Werkgroep MOV-HALE (Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede) 
 
 

 
GEEN SOBERE SOEPMAALTIJD IN DE VEERTIGDAGENTIJD 
 
In verband met de coronamaatregelen is er dit jaar geen sobere 
soepmaaltijd rond het hongerdoek. Dit initiatief van beide Limmer kerken 
rond het hongerdoek met soep met brood kan jammer genoeg niet 
doorgaan. 
 

  Oecumenisch platform Limmen 



‘TAFELEN VOOR DE VASTENACTIE GAAT DIT JAAR  
OOK NIET DOOR’ 
 
Heel spijtig dat ook het initiatief ‘tafelen voor de Vastenactie’ door het 
coronavirus niet door kan gaan. Terwijl we zo’n behoefte hebben elkaar te 
ontmoeten en ons in te zetten voor een rechtvaardige en eerlijk wereld is het 
samenkomen en eten bij elkaar voor de Vastenactie niet mogelijk. 
 
We hopen dat u uw jaarlijkse financiele steun voor de Vastenactie dit jaar - 
ondanks het niet doorgaan van ‘tafelen voor de Vastenactie’ - niet vergeet. 
 
Werkgroep MOV-HALE (Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede) 
 
 

 
NIET TEVERGEEFS 

 
Al is er maar één 

een mens 
die zich aan jou verwarmt 

een mens 
wiens hoop, wiens troost, 

wiens lente je bent 
een nieuw seizoen 
al is er maar één 

een mens 
die een mens aan je heeft 

je leeft 
je leeft niet tevergeefs 

je beantwoordt 
aan je bestemming 

Hans Bouma 

 

 
 
 

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

mailto:aframooij@gmail.com


GELOOFSVERDIEPING (leren) 
 
SNUFFELEN IN DE BIJBEL 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 erachter dat deze verhalen over onszelf gaan. De koffie staat 
klaar. Doe mee en schuif aan. De vier ochtenden in de pastorie zijn 
gepland op:  
 10, 17, 24 en 31 maart van 9.30 uur tot 11.00 uur in de pastorie. 
 
De volgende serie bijeenkomsten zijn op woensdagochtenden in april. 
 

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 25 maart en  
22 april. Mocht u belangstelling hebben, kom dan langs of neem contact 
op. Welkom 
 
Pastor Johan Olling 

 
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 als de 
coronamaatregelen daar ruimte voor geven. De kinderen die zich voor 
2020 al opgegeven hadden, worden dan voor dit seizoen uitgenodigd en 
de kinderen die nu in groep 4 zitten, mogen zich dan ook nog 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, neem dan contact op.  
Zo gauw we meer weten over de mogelijkheden en coronavirus houden 
we een inhoudelijke informatieavond.  
 

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 

mailto: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, neem dan contact op.  
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. Half 
maart weten we hopelijk meer en worden knopen doorgehakt. 

 
 
BIJ HET BEGIN VAN DE VASTEN… 
 
Als we nu ons leven zouden vergelijken met een appel: 
een appel met schil, vlees en klokhuis. 
Dan zijn we de meeste tijd bezig aan de schil, de buitenkant 
 
Af en toe boren we wat dieper en dan zitten we bij het vlees: 
de grote waarden die ons werk en leven kracht en smaak geven. 
Maar het klokhuis wordt meestal weggegooid. 
Men weet daar geen weg mee. 
Nochtans is het precies vanuit dit klokhuis  
dat een appel zijn levenskracht put. 
 
Voor ons leven is het net dezelfde vraag:  
Wat is ons klokhuis?  
Wat is de kern, de ziel van ons leven?  
Vanwaar halen wij onze diepste kracht en inspiratie? 
 

Carlos Desoete 

mailto:Vormselwerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl


HET HONGERDOEK 2021: 
‘BEHOUD VAN DE SCHEPPING OPDAT ALLEN KUNNEN LEVEN’ 
 
Zoals elk jaar gebruiken we in de veertigdagentijd op weg naar Pasen een 
Hongerdoek. Dit jaar een doek dat we in 2009 al een keer gebruikt hebben. Het 
hongerdoek is een doek dat gemaakt is door de Nigeriaanse kunstenaar Antony 
Emeka Nwachukwu. De titel van zijn doek is ‘Behoud van de schepping - opdat allen 
kunnen leven’.  
 
Onze voorouders dachten dat de aarde het middelpunt was van het heelal en dat de 
zon om de aarde draaide. Totdat een zekere Copernicus ontdekte dat niet de aarde 
maar de zon het centrum is waar de aarde om heen draait. 
 
Hetzelfde als het gaat om de mens en God. Wij mensen denken dat wij het 
middelpunt zijn waar alles om draait. Terwijl het God is waar alles om draait.  
Het is God die met ons mensen een verbond heeft gesloten. Dat is een eenzijdig 
initiatief van God uit naar ons mensen. God die een verbond met ons mensen is 
aangegaan en nog steeds aangaat. En dat wil de kunstenaar ons in zijn kunstwerk 
duidelijk maken met de afbeelding van de vinger (een verwijzing naar het kunstwerk 
van Michelangelo in de Sixtijnse kapel: de schepping van Adam).  
 
Er is in het doek een cirkelgang. Het doek is verdeeld in vier vlakken. 
- We beginnen bij de hand van Michelangelo. 
- De hand raakt bijna de Thora-rol die om een bot heen gewikkeld is.  
- Het witte vlak rolt zich uit als een duif: teken van de Heilige geest. 
- Die geestkracht daalt neer op een groep mensen uit alle werelddelen die hun 
geschenken hebben meegenomen. Zittend rond een kaars met Alpha en Omega 
- Vanuit dat vlak komen we via een korenaar van een indiaan (teken van leven) in 
het vlak waar een jongetje op een giftige ton wegdrijft. 
- Fabriektorens doorboren het lichtbeige vlak en tasten de schepping aan.  

Hun uitstoot wordt geblazen naar de arm die wijst naar de Thora en die raakt 
aan de Geest. 
Telkens weer sluit de Eeuwige een verbond met ons. 

Het is de Eeuwige die steeds weer het initiatief neemt als wij mensen het al lang af 
hebben laten weten. 
Een troostrijke en inspirerende gedachte. 
 
Pastor Johan Olling 



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

 
22 JAAR GELEDEN VAN PURMEREND NAAR LIMMEN 
 
EEN MOOIE SPAR MET WORTELS 
Het is op 1 februari precies 22 jaar geleden dat ik als pastor als eerst 
aanspreekbare voor de Corneliusparochie werd aangesteld. Ik mocht 
pastor Symen Tol opvolgen. Het eerste halve jaar reisde ik heen en weer 
van Purmerend naar Limmen. Het was in de zomervakantie van 1999 dat 
we als gezin naar de pastorie naast de Corneliuskerk verhuisden. We 
voelden ons meteen helemaal thuis in Limmen. Ik kan me ons eerste 
Kerstfeest als gezin in Limmen nog goed herinneren. We waren in 
Purmerend gewend een kleine kerstboom te kopen. Aan die traditie werd 
in Limmen vervolg gegeven. Een mooie spar met wortels. We hadden 
namelijk het plan opgevat om de spar na Kerst in de tuin van het 
pastoorsbos te planten en hem dan elk jaar weer te gebruiken. Heel 
natuurvriendelijk en duurzaam. Maar de spar had tijd nodig om te wortelen 
en toen de boom het goed deed, was hij te groot geworden om in de 
huiskamer te zetten. Maar nu krijgt de boom een nieuw leven. Hij staat op 
omvallen en we hebben besloten hem een permanente plek te geven voor 
de kerk. 
 
DUURZAAMHEID EN EEN PERMANENTE KERSTBOOM VÓÓR DE KERK 
Het was tijdens het eeuwfeest van onze kerk dat er een prachtige 
kerstboom voor de kerk kwam te staan. We hebben toen als parochie 
ervoor gekozen geen grote kerstboom via de reguliere handel te bestellen 
die speciaal voor dit doel gekweekt en gekapt wordt. Onze vrijwilligers zijn 
namelijk het hele jaar door op zoek naar een boom die mensen willen 
verwijderen uit hun tuin om die nog een langer leven te kunnen geven van 
een paar weken vóór onze kerk voordat ze in de bomenversnipperaar 
verdwijnen. Aan die traditie komt in de toekomst een einde. Onze oude 
kerstboom uit 1999 heeft nu een plekje gekregen in de tuin vóór de kerk 
en nu hoeven we met Kerst alleen de boom nog maar te versieren. 
Scheelt ook weer een hoop werk en een beetje milieuschade van aan- en 
afvoer. Als het gaat om duurzaamheid staat het altijd wel op de agenda 
van de parochie. Het kan altijd beter, maar ook bij de herbouw van onze 
kerk als het gaat om isolatie, verwarming en het plaatsen van 
zonnepanelen zijn we er mee aan de gang. Jammer genoeg mochten we 
tot nu toe van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed niet zomaar 
zonnepanelen op het dak monteren. De discussie en bewustzijn van 
duurzaamheid moet op de agenda blijven staan. In het boek Genesis 
worden wij mensen opgeroepen Gods schepping te beheren en niet te 
beheersen. En zoals het opperhoofd van de Dwamische-stam in 1854 tot 
het congres in Washington sprak, toen zij het land wilden kopen: ‘De 
aarde is onze moeder; de bloemen en de planten onze zusters, het 
rendier, het paard en de grote buffel en alle dieren zijn onze broeders;  
en ook de rivieren en de lucht zijn onze familie!’ Mag onze kerstboom  
uit 1999 die vóór de kerk komt te staan daar symbool voor staan.  
 
Pastor Johan Olling 



 
 
 
 
 
 
 

260 VRIJWILLIGERS WERDEN VERRAST MET EEN ATTENTIE 

 
VRIJWILLIGERSFEEST 
In de maand januari hebben wij als Corneliusparochie elk jaar een 
vrijwilligersfeest. Een feestelijke avond, die door de corona-
pandemie dit jaar niet door kan gaan. Dit jaar geen feest, muziek en 
dansen. Maar in plaats van het feest ontvingen alle vrijwilligers, als 
dank voor hun onbetaalbare inzet, een attentie Ook werd een groep 
vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. We hebben een opname 
gemaakt van een viering waar het verhaal van onze 
geloofsgemeenschap en zijn vrijwilligers naast het verhaal van 
Mozes is gezet. Want tijdens de vrijwilligersfeesten – zo zijn we 
gewend - doen we ook altijd iets inhoudelijks. En – het kan niet 
anders – er is ook dit jaar weer een quiz. De quiz vindt u in dit blad 
en is te vinden op de website.  
 
HET GELOOFSVERHAAL VAN MOZES 
We weten: het geloofsverhaal van Mozes gaat over ons. Het vertelt 
over onze gemeenschap en zijn vrijwilligers, hun vertrouwen, 
verwachtingen en hoop. Het vertelt ook over ons gebrek daaraan. 
Over tegenslagen, het coronavirus en wat dat ons mensen doet. Het 
vertelt over de brand van de Corneliuskerk 2 ½ jaar geleden en over 
de woestijntocht die is afgelegd. Prachtig hoe in dat verhaal de 
tabernakel met de 10 richtingwijzers meegedragen wordt. De 
tabernakel die elke avond in een tent werd geplaatst en ’s 
morgensvroeg weer werd afgebroken om op de schouders 
meegedragen te worden. Het beeld van God die met je mee optrekt. 
Zo trok God ook met ons mee op, langs al die plekken waar wij 
vierend, biddend en lerend de afgelopen 2 ½ jaar samen kwamen.  
Hij was met ons in ‘Heeren van Limmen’, de ‘Vredeburg’, de 
basisschool en protestantse kerk. Een mooi beeld. Ik denk ook dat 
het samenkomen in een vast kerkgebouw voor ons mensen 
belangrijker is dan voor God. Het geloofsverhaal van Mozes eindigt 
op de berg Nebo. Hij stijgt daar ten hemel en geeft het stokje door 
aan Jozua. Jozua en het volk trekken daarna het beloofde land in. 
En dan weet je. Je bent er nog niet. Misschien begint het dan wel. In 
praktijk brengen van alles wat je in de woestijntijd geleerd hebt. Je 
moet integreren en bouwen aan het beloofde land. Een coronavrije 
wereld; de Corneliuskerk weer helemaal in ere hersteld; een wereld 
zoals God die met ons voor ogen heeft. Dat wij weer opbloeien en 
vertrouwen krijgen. Vreugde, knuffelen, respect, volle stadions en 
theaters. Je mag weer dromen van Gods hemel die de aarde raakt.  
 
Pastor Johan Olling 



VAN ASWOENSDAG EN VEERTIG DAGEN OP WEG NAAR PASEN 
 
DENK ER OM DAT JE STOF BENT..... 
Veertig dagen tot Pasen. De weg naar Pasen begint altijd op Aswoensdag. 
We markeren die dag als een eerste stap op die weg. Maar waarom doen we 
dat met as? In Bijbelse verhalen horen we hoe een mens die rouwt, as over 
zijn hoofd uitstrooit en zijn kleren scheurt. Neerzitten in zak en as - die 
uitdrukking kennen we nog. Het is het symbool van vergankelijkheid: Denk 
eraan dat je stof bent……Maar as kan de aarde ook vruchtbaar maken, het 
kan symbool zijn voor de materie, waaruit wij geschapen zijn…… As, als 
symbool, raakt ons in onze menselijkheid.  
 

CONSUMINDEREN 
Ruimte maken voor jezelf, de ander en de ‘Ander’. Dat is niet 
vanzelfsprekend in een tijd waarin we zelf zo gemakkelijk de ruimte vullen 
met wie we zijn en met wat we hebben. We roepen dat we moeten 
‘‘consuminderen’’, maar ondertussen vullen we alle tijd en ruimte met 
televisie kijken, computeren, praten over anderen, eten, drinken, 
consumeren. We vinden het moeilijk niet óver anderen te praten, maar mét 
anderen. We vinden het moeilijk om ons te bezinnen over de beelden die 
we koesteren, over ons gedrag ten koste van de ander. Laten we weer 
beseffen hoe we bedoeld zijn; mensen naar Gods beeld, op Hem gelijkend. 

 
KLEINE STAPPEN NAAR MEER RESPECT 
Mag in deze veertig dagen de kans groeien dat we meer gaan liefhebben, 
de ander recht doen en kleine stappen zetten om solidair te zijn met 
kansarme mensen. Mag het ons lukken om nieuwe wegen te banen, 
waarbij we putten uit een oud Verhaal, waarin velen ons zijn voorgegaan  
en waarin Jezus een unieke plaats inneemt. Eerbied en respect zullen ons 
leiden in al onze ontmoetingen op de weg naar Pasen 2021. Mogen we in al 
die ontmoetingen erop vertrouwen dat de ‘Ander’ daarbij aanwezig zal zijn. 
Pastor Johan Olling 
 

40 DAGEN DE TIJD 
 

Om het verdorde weg te hakken 
te wieden, te wroeten, te ploegen 

te spitten 
dieper en dieper te spitten 

 
Aarde omwoelen 
lucht, water, vuur 

geven aan de aarde 
de aarde van je leven 

40 dagen werktijd 
om zo te kunnen zaaien en planten 

en opnieuw te groeien 
je te wortelen 

in vaste, goede bodem 
diep in de aarde 
hoog in de hemel 

Kathleen Boedt 



NIEUWS ROND DE KERK 
(kerkopbouw) 
 
DE CORNELIUSPAROCHIE EN PASTOR JOHAN OLLING ZIJN 
OOK TE VOLGEN OP TWITTER EN FACEBOOK 
 
De Corneliusparochie is ook actief op facebook en twitter. Als u de parochie wilt 
volgen via de sociale media dan kan dat via de volgende links: 
 

 Twitter: https://twitter.com/OllingJohan 
 Facebook: https://www.facebook.com/johan.olling 
 

Door de ogen, gedachten en woorden van pastor Johan Olling blijft u dan op de 
hoogte van het wel en wee van onze vitale Corneliusparochie. 
 

U BEZOEKT TOCH OOK DE CORNELIUS-WEBSITE  
www.corneliuskerk-limmen.nl 
 
In deze coronatijd is het belangrijk in contact te blijven met je 
parochie. De website van de parochie is daarbij een hulpmiddel. 
Wekelijks wordt de website bijgewerkt met het pastoraal woord van 
de week van pastor Johan Olling: ook wekelijks foto’s van onze 
parochiefotograaf Nico Snel, filmpjes van Kees Bos, foto’s en 
opnames van de C-TV Castricum-uitzendingen van het afgelopen 
jaar. Je vindt er de laatste nieuwtjes, actualiteiten, de misintentielijst 
en de parochiebladen van het afgelopen jaar. Steeds meer mensen 
bezoeken onze website ter inspiratie of informatie. U vindt de 
website op het internet onder: www.corneliuskerk-limmen.nl 

 
HUISBEZOEK PASTOR 
 
Als u wilt dat de pastor een keer bij u langs komt, laat het dan 
persoonlijk weten. Er wordt dan – met inachtneming van de corona-
voorschriften - een afspraak gemaakt.  
Ook voor communie rondbrengen, ziekenhuisbezoek of een vraag is 
een telefoontje naar 072- 5051275 voldoende. Als de pastor er niet is, 
spreek dan uw naam in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.  

 
WILT U OOK WEKELIJKS DE NIEUWSBRIEF VAN DE 
CORNELIUSPAROCHIE ONTVANGEN? 
 
Wekelijks wordt er vanuit de parochie per e-mail een nieuwsbrief 
gestuurd naar meer dan 300 belangstellenden. 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@corneliuskerk-limmen.nl  

 

https://twitter.com/OllingJohan
https://www.facebook.com/johan.olling
mailto:pastor@corneliuskerk-limmen.nl


KERK-TV IN DE CORNELIUSKERK  
ALLE WEEKENDVIERINGEN THUIS TE BEKIJKEN: EEN UITKOMST IN DEZE 
CORONATIJD EN VOOR ALLEN DIE HET HUIS NIET UIT KUNNEN. 

 
Met de ingebruikname van de Corneliuskerk sinds eind januari werkt ook de 
Kerk-TV. Zowel de zaterdagavondvieringen om 19.00 uur als de 
zondagmorgenvieringen om 10.00 uur zijn rechtstreeks gratis te volgen of terug 
te kijken via website, tablet, smartphone en TV. Deze vieringen worden altijd 
uitgezonden op Kerk TV, ook zonder kerkgangers. 
 
Je kunt via internet rechtstreekst naar www.kerkdienstgemist.nl en typ dan 
‘Limmen’ of ‘Corneliuskerk’ in. 
 
Je kunt de kerkdienstgemist.nl app downloaden via de app-store  
 
En je kunt ook via de TV kijken. Daarbij heb je een Chromecast nodig. Dit is 
een klein HDMI-apparaatje dat tegen een aantrekkelijke prijs verkrijgbaar is in 
de meeste elektronicawinkels. (PS even iets technisch. De 'cast' functionaliteit 
is alleen ontwikkeld voor de kerkdienstgemist app, in combinatie met een 
Chromecast apparaat. Casten op een andere manier, bijvoorbeeld vanuit een 
browser en/of naar een Smart TV wordt door Kerk-TV nog niet ondersteund).  
De Chromecast moet zijn ingesteld en verbonden met hetzelfde Wifi-netwerk 
als de telefoon/tablet. U ziet dan bij het opstarten van de kerkdienstgemist-app 
het cast icoon rechtsboven op het Tv-scherm.) 
 
Hou ook altijd de website www.corneliuskerk-limmen.nl in de gaten of 
ontvang als e-mail van pastor@corneliuskerk-limmen.nl op vrijdag de 
wekelijkse Nieuwsbrief van de Corneliusparochie 
 
AVG-RICHTLIJNEN VOOR UITZENDEN EN VASTLEGGEN VAN 
KERKVIERINGEN 
 
Kerkradio (audio) en Kerk TV (audio en bewegend beeld) zijn middelen om mensen 
die niet (meer) in staat zijn om in de kerk aanwezig te zijn toch te betrekken bij de 
diensten en andere activiteiten in de kerk. Met name Kerk TV zorgt voor een grotere 
betrokkenheid en beleving. 
Er zijn een aantal zaken om rekening mee te houden, zodat de privacy en 
anonimiteit van de bezoekers gewaarborgd blijven. 
 
Algemeen 

• Als geloofsgemeenschap kun je er voor kiezen de vieringen ‘openbaar’ te 
maken, of de diensten achter een gesloten deel van de website aanbieden 
(via een login). In het algemeen geldt dat bij het openbaar maken van de 
dienst er minder ‘gedeeld’ kan worden. 

 
• Informeer de mensen (ruim) van te voren dat er in de kerk opnames worden 

gemaakt. Dit kan via het kerkblad en/of op de website van de kerk. Maak 
hierbij het doel goed duidelijk, namelijk het aanbieden Kerk TV aan leden die 
de viering niet kunnen bijwonen. 

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


 
• Hang in de kerk bordjes op met de mededeling dat er opnames worden 

gemaakt. Deze bordjes moeten goed zichtbaar zijn bij elke ingang van de 
kerk. Kerkgangers moeten duidelijk weten dat er opnames worden gemaakt. 
Gebruik daarvoor ook de eigen website van de kerk. 

 
• Breng de mensen die zich in de kerk bevinden niet herkenbaar in beeld. Maak 

ook geen opnames van de binnenkomst in de ruimte, zodat niet zichtbaar 
wordt wie de viering wel en niet bezoeken. Maak geen close-up van mensen 
en film ze zoveel mogelijk van achteren. Bij speciale gelegenheden, zoals bij 
het ontvangen van de communie, doop, trouwen, kindervieringen etc. kan er 
gebruik worden gemaakt van een overzichtsbeeld, zodat ook mensen die in 
het liturgisch centrum staan niet direct herkenbaar zijn. 

 
• Vraag bij speciale gelegenheden (zoals bijvoorbeeld een doop, uitvaart of een 

huwelijksceremonie) ook expliciet toestemming aan de mensen die in beeld 
komen. (p.s. vaak is dit voor de mensen zelf een fijne herinnering. Leg de 
toestemming wel (schriftelijk/email) vast, en zorg dat u later kunt aantonen dat 
u de toestemming heeft gekregen. 

 
Overleg bij een uitvaart met de nabestaanden of de plechtigheid mag worden 
uitgezonden en of deze door iedereen mag worden bekeken of alleen door 
een besloten gezelschap. Neem ook door wie wel niet in beeld mag komen 
(spreek dit ook door met de ceremoniemeester, uitvaartondernemer) en leg 
dit vast en vraag zo nodig schriftelijke toestemming, en zorg dat u later kunt 
aantonen dat u de toestemming heeft gekregen. 

 
• Maak duidelijke afspraken met bijvoorbeeld een organist, gastspreker of 

voorganger en het koor, en regel vooraf via schriftelijke toestemming dat 
beelden mogen worden uitgezonden. Dit kan bijvoorbeeld voorafgaand aan 
toetreding tot het koor gevraagd worden. 

 
• Zorg voor een apart deel van de ruimte waar de camera geen bereik heeft. 

Mensen die niet in beeld willen komen kunnen daar gaan zitten. 
 
Tijdens bijzondere gelegenheden (zoals bij het ontvangen van communie) kan er 
ook voor gekozen worden om een afbeelding te laten zien, of een stilstaand beeld in 
de kerk. Tijdens deze gelegenheid brengt u geen mensen zonder toestemming in 
beeld. 
Besloten uitzendingen en opnames 
Op Kerkdienstgemist.nl kan er voor worden gekozen om uitzendingen en opnames 
besloten te maken. Deze zijn dan alleen te volgen door personen die geautoriseerd 
zijn door de beheerders van de kerk. Deze personen moeten inloggen met hun e-
mailadres op Kerkdienstgemist.nl, of er kan een speler achter een besloten gedeelte 
van de eigen website van de kerk worden geplaatst. 
 



HULP GEVRAAGD BIJ VELE TAKEN BINNEN 
CORNELIUSPAROCHIE  
 
TWEE EN EEN HALF JAAR: EEN WEG VAN 
‘LANGE ADEM’ 
Nu we het kerkgebouw van onze parochie weer zijn gaan gebruiken en we hopelijk 
ook het corona-virus beter onder controle gaan krijgen, gaan we als Cornelius-
geloofsgemeenschap ook weer op volle toeren draaien. We hebben de afgelopen 
twee en half jaar zo goed mogelijk alle liturgische, catechetische en diaconale 
activiteiten door laten gaan. We zijn de werkgroepen, honderden vrijwilligers, 
bestuurs- en koorleden, beheerders van ‘Heeren van Limmen’ en de ‘Protestantse 
kerk heel dankbaar. Het was een weg en tijd van lange adem!!!  
 
VELEN LOPEN OP HUN LAATSTE ADEM 
Maar velen vrijwilligers lopen ook op hun laatste adem. Ze hebben hulp nodig. 
Nieuwe impulsen en vers bloed. Dit is een mooi en belangrijk moment om in te 
stappen. We weten dat er heel veel mensen betrokken zijn en trots zijn op onze kerk 
en vitale geloofsgemeenschap. Een gemeenschap die een belangrijke plek heeft en 
onderdeel uitmaakt bij de vele activiteiten als het gaat om het ‘wel en wee’ van onze 
Limmer dorpsgemeenschap. 
 
NIET DE VRAAG: ‘WAT DOET DE KERK VOOR MIJ’, MAAR DE VRAAG: ‘WAT 
DOE IK VOOR DE KERK’ 
En dan gaat het bij het woord ‘kerk’ niet om het gebouw of instituut, maar vooral om 
de gemeenschap van mensen die er wil zijn voor iedereen. Lerend, dienend en 
vierend. Bied je aan, neem contact op met een parochieraadslid of de pastor 
(pastor@corneliuskerk-limmen.nl ) Misschien wil je deel uitmaken van één van de 
diaconale werkgroepen die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking 
(werkgroep MOV en WOL) of de zorg voor elkaar in ons dorp (werkgroep Caritas, en 
werkgroep eenzaamheid) Misschien heb je interesse in de oecumene of wil je de 
catechetische kant van onze gemeenschap versterken en meedoen met de 
werkgroep Eerste Communie of Vormsel of meehelpen iets te doen aan 
kindercatechese en volwassencatechese. Misschien wil je meedoen met één van de 
Bijbel-gespreksgroepen of een keer mee met een parochiereis of excursie.  
 
HET KERKGEBOUW IS EEN HULPMIDDEL. NIET HET DOEL 
Misschien wil je het jeugdkoor versterken of helpen als koster, lector gastvrouw/heer 
bij het koffiezetten. Misschien past het meedoen en invulling-geven aan de 
verschillende vormen van vieringen binnen de Corneliusparochie, beter bij je. 
Misschien wil je de administratie ondersteunen of wil je thuis – in je eigen tijd - de 
website of Kerk-TV bijhouden en ondersteunen. Er zijn zo veel taken en 
mogelijkheden. Velen die in hun wijk het parochieblad rondbrengen, zich inzetten 
voor de Kerk- en Jeugdveiling of de actie Kerkbalans. Onbetaalbare inzet en 
betrokkenheid. Doe mee. Draag je steentje bij en houdt de geloofsgemeenschap 
levend. Het kerkgebouw is klaargestoomd voor de komende 30 jaar. Het gebouw is 
een hulpmiddel niet het doel. Een hulpmiddel om een vitale geloofsgemeenschap te 
zijn waar ‘Hij die is groter dan ons hart’ kan ademen en aanwezig wil zijn. Daarom 
dus de vraag: ‘Wat doe jij voor de kerk?’ Wat is jouw bijdrage mee te helpen onze 
geloofsgemeenschap levend te houden?  
 

Namens parochieraad Pastor Johan Olling  

mailto:pastor@corneliuskerk-limmen.nl


DANK VOOR ALLE FELICITATIES  
 
Donderdag 21 januari heb ik mijn 66ste verjaardag gevierd. Door de 
corona niet zo uitbundig en uitgebreid als andere jaren. Dank voor de vele 
kaarten, presentjes, mailtjes en facebook-berichtjes etc. Je voelt je door al 
die felicitaties toch verbonden met velen en onze levend dorps- en 
geloofsgemeenschap.  
Pastor Johan Olling 
 
 

MARTHA CLUB  

 
De dames van de Martha Club worden op onderstaande data uitgenodigd om hun 
onmisbare vrijwillige werk te doen in en voor onze kerk.  
 
Dinsdag 16 februari  groep 1 
Vrijdag   5 maart  groep 2 
Donderdag 18 maart  groep 3 
 
Dinsdag 30 maart  groep 1 
 
De dames worden namens ons allen alvast weer van harte bedankt.  
 

 
 
LAAT JE GELOOF NIET UITDROGEN:  
DOOP WEER MOGELIJK IN DE CORNELIUSKERK 
 
Zo gauw de corona-maatregelen het toe laten, kun je pastor Olling bellen 
om een afspraak te maken voor een doopgesprek. Het dopen van je kind 
wordt altijd als een waardevol en feestelijk moment ervaren. Met pastor 
Johan Olling wordt er altijd samen met de ouders een heel persoonlijke 
invulling gegeven aan de doop. Het geloof, levensvisie en normen en 
waarden die ouders van hun eigen ouders en grootouders hebben 
meegekregen, is van onschatbare waarde en de moeite waard om zelf 
aan je kinderen mee te geven. Pak de telefoon en bel de pastor. (Je kunt 
ook je naam en telefoonnummer achterlaten dan word je teruggebeld.)  
Laat je geloof niet uitdrogen. (072-5051275) of pastor@corneliuskerk-
limmen.nl 
 

VOORBEREIDING KERK- EN JEUGDVEILING 2021 
 
Na het overweldigend succes van de corona-kerk- en jeugdveiling 
afgelopen november 2020, met een opbrengst van ruim € 27.180,-, is de 
organisatie alweer begonnen met de voorbereidingen voor 2021. 
Een zeer goede beslissing om de traditie van de kerk- en jeugdveiling niet 
zomaar verloren te laten gaan. Onlangs is de veiling van vorig jaar 
geëvalueerd en zijn er weer verbeterpunten besproken. Het deur aan deur 
verspreiden van een catalogus met 15 lokale producten tegen een vaste 
prijs was een schot in de roos. Wordt vervolgt…. 



VRIJWILLIGERS QUIZ 2021 
 
 
10 vragen. Voor elke vraag kun je één punt krijgen.  
Mail de goede antwoorden vóór donderdagavond 25 februari naar 
pastor@corneliuskerk-limmnen.nl (Je kunt je antwoorden ook in de brievenbus van 
de pastorie doen) 
 
De antwoorden zijn te vinden met hulp van de website www.corneliuskerk-limmen-nl 
en door het bekijken van de viering-opname van C-TV Castricum van Henk Waal 
over ‘vrijwilligers en het verhaal van Mozes’ die te zien is op onze website.  
 
Succes  
 
 
Vraag 1:  Welke groep vrijwilligers wordt in de uitzending van C-TV Castricum in de 
bloementjes gezet en wie krijgen namens deze groep als eerste bloemen 
aangereikt? 
 
Naam groep:………………………………………………………………………………… 
 
Namen van 2 afgevaardigden van de groep: …………………………………………… 
 
 
 
 
Vraag 2: Noem minstens 5 vrijwilligers die in de uitzending in beeld worden gebracht  
tijdens het lied ‘pelgrimstocht der mensen’?   
 
 
Namen van 5 vrijwilligers:  ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Vraag 3:  
Waar wordt de kerk (in het vrijwilligerslied in de uitzending) naast dooie vliegen nog 
meer van bevrijdt? 
 
 
De kerk wordt bevrijdt van: ……………………………………………………………….. 
 
 

mailto:pastor@corneliuskerk-limmnen.nl
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Vraag 4:  Welke 4 schoolplaten uit het geloofsverhaal van Mozes worden in de 
uitzending getoond? 
De 4 schoolplaten gaan over   1…………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………………………. 
3…………………………………………………………………………………………. 
4…………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Vraag 5: Welk klassiek nummer speelt Peter Rijs op het orgel als de wandelaars na 
een nachtelijke tocht boven op de berg Sinai staan om de zon te zien opgaan? 
 
Naam klassiek nummer: ………………………………………………………………….. 
 
 
 
Vraag 6:   Op de website van de parochie zijn ook alle bidprentjes te vinden. 
Wie overleed op 29-4-2004? 
 
Naam: ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Vraag 7: Wat was het jaarthema in 2009-2010? 
 
Jaarthema 2009-2010: ……………………………………………………………………. 
 
 
 
Vraag 8:  Noem 3 werkgroepen die zich diaconaal inzetten  voor een betere wereld. 
 
Werkgroep 1: ……………………………………………………………………………….. 
Werkgroep 2: ……………………………………………………………………………….. 
Werkgroep 3: ……………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Vraag 9: Met wie samen organiseert pastor Johan Olling al meer dan 20 jaar 
parochiereizen naar landen als Israel, Jordanie, Rome en Santiago de Compostella 
 
De naam van deze reisleider is: …………………………………………………………..  
 
 
 
Vraag 10: Zet de 10 tekeningen (op pagina 3) uit de Goed Nieuws Bijbel over het 
verhaal van Mozes op de goede volgorde. (zoals pastor Johan Olling vertelde) 
 
De volgorde is: …………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
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Nicolette Admiraal - Neelen 

 
Overleden op 22 september 2020 

Op de leeftijd van 63 jaar 
 

 

… begraven in Limmen bij haar vader Nicolaas Neelen op 28-9-2020 
 
Herinneringen aan mijn tweelingzus Cootje 
 
Samen geboren op 14 februari 1957 in het St. Jan Ziekenhuis in Zaandam. De eerste kinderen 
van moeder Jo en vader Nic, in die jaren was een tweeling nog een bijzonderheid, zeker op ’t 
Kalf, waar we woonden, een bezienswaardigheid! 3,5 jaar waren we en toen werd onze broer 
André geboren, ons leventje kabbelde voort. We gingen naar de kleuterschool bij juf Kroon en op 
schoolreisje met een bus boot en later op de lagere school bij meester v.d. Maede ook nog naar 
Schiphol, wat een belevenis! Toen we 8 jaar waren verhuisden we naar Limmen, wat een 
avontuur, we kregen nieuwe fietsen en kwamen bij de nonnen op school. Thuis kregen we een 
pony, Tanja, en hadden alle ruimte om te spelen. We waren 10 toen onze Tilly werd geboren. 
Vonden we allebei geweldig! We vochten er zowat om wie de fles mocht geven! Na de lagere 
school op naar de huishoudschool, juf Buddelmeyer, onze hobby bleef paardrijden en gym en 
ook zaten we nog een tijdje op de gidsen. We kregen van pa ieder een paardje, voor jou Dzadek 
en voor mij Yagja, waar we wedstrijden mee reden en heel veel plezier mee beleefd hebben. We 
werden 15 en mochten op zondag naar Keuning, lekker uit met een groep meiden en op dansles 
bij Jac en Tiny Smit en toen kwamen ook de jongens in zicht. Onze volgende stap was een 
INASS-opleiding op Nobelschool in Alkmaar. Een half jaar stagelopen in Julianaoord in Laren, jij 
op de afdeling psychiatrie en ik op orthopedie, wat een mooie tijd voor ons en veel geleerd! Je 
volgende stage was in Oudorp, in de Nyenburg. En daar je wel van de gezelligheid was, ging je 
met een groepje meiden, op naar café Meereboer. En daar was Jan, jouw Jan, aan de bar. Liefde 
op het eerste gezicht voor jou! Jan zei eerst, je bent veel te jong! Maar jij vond, wat maakt dat uit? 
En wat je eenmaal in je koppie had, dat gebeurde! Zo kregen jullie verkering. Je ging werken bij 
de Jatro in Heiloo, Op 7 mei 1976 zijn Jan en jij getrouwd en kregen jullie een flat in Oudorp aan 
de Waalstraat. Mooie jaren voor Jan en jou. Toen verhuisden jullie naar een nieuwe woning aan 
de Plevierstraat in Huiswaard en daar werd op 5 oktober 1982 jullie grote trots, dochter Tilly, 
geboren. Na anderhalf jaar zijn jullie naar Limmen verhuisd, waar Jan zelf een woning had 
gebouwd, achter bij Pa en Ma. Helaas overleed al heel snel onze vader NIC. Maar het leven ging 
verder, je leerde Janneke kennen en ging op Berber passen. Toen Tilly groter werd ging je ook bij 
Jan de Ridder aan de gang. Je kon keihard werken en ondertussen altijd Ma geholpen en 
gesteund! Je was een liefdevolle moeder voor je Tilly en liefhebbende vrouw voor Jan. Heel 
graag ging je op vakantie naar Texel, lekker shoppen en lekker eten en een wijntje op z’n tijd. 
Toen we 50 jaar werden zijn we samen een weekend naar Texel geweest. Wat hebben we 
genoten. Zomaar niks, lekker samen en een tandem gehuurd, wat een lol. In 2014 zijn we ook 
nog met Ma en Chantal afgereisd naar Denemarken, op bezoek bij Tilly, wat een avontuur. Mooie 
herinneringen, ook aan weekenden met onze mannen. Naar Zeeuws-Vlaanderen, in het huis van 
Chantal en naar Terschelling in West onder de vuurtoren bij Nap! Gezwommen met een zeehond 
op Vlieland, later onze badpakken drogen aan het stuur onder het fietsen en lekker CB slempen 
in het kroegje bij de haven. Maar zo’n 4 jaar geleden kwam er toch een moment dat je 
gezondheid niet meer was zoals je graag zou willen en moest je steeds een beetje meer 
inleveren. Vorig jaar mocht je nog naar Meren en was de hoop dat er daarna misschien weer wat 
vooruit zou komen. Maar helaas, kort daarna in september belandde je in het ziekenhuis op de IC 
en dachten we dat je het niet ging halen. Zoals je zelf zei, de wedstrijd is zwaar en ik weet niet of 
ik de finish ga halen. Maar het lukte en al met al heb je er nog een jaar bij gekregen, door je grote 
wilskracht! Maar nu lieverd. Was je kracht op en heb je ons verlaten. Je schreef vroeger in mijn 
poëziealbum, Annalies, ga je weg, neem dan ook mij mee! Maar nu ben jij weg en blijf ik achter 
met iedereen die je lief was.  
We groeten je en houden van je, voor altijd mijn zus, dag lieve Cootje 
 

Dikke kus je zus Antje 



 
 
 

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

 
 

Zaterdag 13 februari 19.00 uur: Ada 
Beentjes, Cees Buter en Sjaan Buter-
Rotteveel, 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. Admiraal-
Commandeur, 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, Joop Holla en zoons 
Jan en Gerard en achterkleinkinderen 
Justin en Isa , Piet Nijman en Nel 
Nijman van der Peet. 
 
Aswoensdag 17 februari 19.00 uur:  
 
Zaterdag 20 februari 19.00 uur: Jaap 
Dirkson, Jaap v.d.Steen en Corrie 
v.d.Steen-Mosch,  
Wim Bremmers en overl.fam. 
 
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 
Wempe-van der Aar, Tiny Wulp-
Vergouw,  Bank Wulp, Nico Wulp en 
Peter 
 
 
 
 
 

 
 
Zaterdag 27 februari 19.00 uur: Aad 
Kaandorp, Jaap Metselaar en Joke 
Metselaar-Apeldoorn, Gerda Pepping-
Bakkum, Dick van der Velden, Co 
Jonker-Krom 
 
Zondag 28 februari 10.00 uur: Joop 
Baltus-Kroone, Rie Duijkersloot, Cock 
Groot en Riet Groot-Konijn, Nico van 
Haaster, Gert Min en Truus Min-
Valkering, Agaath Mooij, overl.ouders 
Nuijens-Kusch en overl.fam.leden, 
Henk Nijman en Clazien Nijman-van 
Diepen, Dirk de Winter, Dina 
Hageman-Regtop 
 
Zaterdag 6 maart 19.00 uur: Dick 
Boon, Aad Kaandorp, Walt Pepping en 
Truus Pepping-Buur, Theo Seignette, 
Wim Bremmers en overl.fam. 
 
Zondag 7 maart 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 Metzelaar-
v.d.Maat, 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, Nico van Haaster, John 
Luttikhuizen, Cees Mous, Elly Pepping-
Bruin, Ben de Ruijter en Aat de Ruijter-
Pronk, 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, Ben Nijman, Piet Nijman 
en Nel Nijman-van der Peet. 
 



 
Zaterdag 13 maart 19.00 uur: Ada 
Beentjes, Cees Buter en Sjaan Buter-
Rotteveel, Johan Kerssens, Huub 
Kramer, Joke Louwe-Dirkson, Aad 
Kaandorp, Corrie Borst, Jaap 
Metselaar en Joke Metselaar-
Apeldoorn, Alie Mooij, Wim Mooij en 
Marie Mooij-Groot, overl.ouders 
Nuijens-Kusch en overl.fam.leden 
 
Zondag 14 maart 10.00 uur: Sam 
Beentjes en Aaf Beentjes-Vlaarkamp, 
Joop Bruijns, Wim van Diepen en Rie 
van Diepen-Henselmans, Tiny 
Hageman-Mandjes, Jan Hageman en 
Nel Hageman-Winder, Afra Koot en 
overl.ouders, Agaath Mooij, Joop van 
der Steen en Afra van der Steen-de 
Winter, Johannes Winder en Cornelia 
Winder-de Graaf, Jacobus van der 
Steen en Cornelia Catharina van der 
Steen-Mosch, overleden leden van de 
Stille Omgang, Alice Groot  fam. Groot 
en fam. Pepping, Truus Keijzer, Nico 
van Haaster, Wim Limmen, Gerard 
Pirovano, Kees Pirovano, Piet Mooij, 
Overleden ouders Verver-Druyven, 
Magda Verver-Bakker, Cees Admiraal 
en overl.fam. Admiraal-van der Velden, 
Overl.fam. Admiraal-Commandeur, Jo 
Koot-Groot, Jans Min, Kees Pepping, 
Pe Pepping, Dirk de Winter 
 

 
Zaterdag 20 maart 19.00 uur: Jaap 
Dirkson, Ben Snijder en Els Snijder-
Buijs, Joop van der Steen en Afra van 
der Steen-de Winter, Aad Kaandorp, 
Frans de Nijs, Wim Bremmers en 
overl. fam. 
Henk Bruins en Alie Bruins-Visser, 
Jopie Castricum-Borst, Jaap Metselaar 
en Joke Metselaar-Apeldoorn, Agaath 
Mooij, Tiny Wulp-Vergouw Bank Wulp, 
Nico Wulp en Peter, Jaap v.d.Steen en 
Corrie v.d.Steen-Mosch 
 

Zondag 21 maart 10.00 uur: Cock 
Groot en Riet Groot-Konijn, Rie 

Duijkersloo, Gre Krom-Cornelisse, Gre 
Min-Kaandorp, Gert Min en Truus Min-
Valkering, Agaath Mooij, Ben Snijder 
en Els Snijder-Buijs, Nack Kaandorp, 

Nico van Haaster, Thijs Bakker en Lien 
Bakker-Groot, Piet Buur, Tiny van Dijk-
de Moel, Tiny Hageman-Mandjes, Afra 

Koot en overl.ouders 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Bereikbaarheid Pastor Johan Olling 
 

Pastorie Dusseldorperweg 74 1906 AL Limmen 

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

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

___________________________________________________________________ 

E-mail-adressen H. Corneliusparochie te Limmen 
 

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

___________________________________________________________________ 

Het Parochiecentrum 
is gevestigd in de pastorie 

 

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

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

Pastores

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

Pastor P.Bindels Westerweg 267 1852 AG Heiloo 0725330906

Pastor H.Hudepohl Kerklaan 37 1921 BK Akersloot       0251312228

Pastor N.Mantje Traviatastraat 24  1827 RK Alkmaar 0722200347

Parochiebestuur ad interim

Mgr.dr.Bart Putter, vicaris-generaal van het Bisdom voorzitter/administrator

Jan Mentink secretaris/penningmeester

Parochieraad van de Corneliusparochie

Pastor Johan Olling Dusseldorperweg 74 0725051275 pastor

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

Piet Valkering Pagenlaan 3 0725052588 penningmeester

Marian Snel-Kossen Koningsdam 37 0725051859 secretaris

Nico Kaandorp Middenweg 33 0610146440 lid, bouw- en grondzaken

Henk Boon Vredeburglaan 35 0728888094 lid, pastoraal overleg

Theo Al Westerweg 14 0725051573 lid

Pastoraal Overleg van de Corneliusparochie

Agaath van Veen Dampegheestlaan 33 0725054184 liturgie

Rob Schijf t Kieftenland 11 0611262576 diaconie

vacature katechese

Joke Kuijs Westerweg 130 0725052371 gemeenschapsopbouw

vertegenwoordigers  van werkgroepen en verenigingen

Matthé Mooij Theebos 20 0725053054 avondwake

Kees Kroone Dampegheestlaan 23 0725051701 begrafenisvereniging

Tiny Baltus-Veldt Hogeweg 49 0725051483 dameskoor

Marieke van Zilt communiewerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl eerste Communie

Henk Boon Vredeburglaan 35 0728888094 gemengd koor

Mieke de Nijs v.Alkemadelaan 4 0725054351 gezinsvieringen

Lilian de Graaf de Wieken 19 0725052798 KVG

Ans Winder-Poel Dusseldorperweg 86 0725051947 MOV-HALE

Jos Henselmans Dusseldorperweg 51 0622001437 kerkhofcommissie

Joop Koppes Kerkweg 57 0725051717 kerk- en jeugdveiling/limmer toren

Mia Ploegaert Burg.Nieuwenh.str.77 0725054356 kinder-jeugdkoor/musical

Agaath v.Veen Dampegheestlaan 33 0630496661 misdien./acoliet./lektor

Joke Groot-van Beek Vijverlaan 4 0725052528 Marthaclub

Riet Bloedjes Koningsdam 29 0725052676 kostergroep

Tonia v.d. Steen Achterweg 29 0725052602 Werkgroep Caritas

Joke Kuijs Westerweg 130 0725052371 Parochieadministratie

Joost S.A.Cornelis Grote Weide 23 Castricum 0622373937 KBO gem.Castricum

Johan Liefting Hogeweg 147 0725051671 tuinploeg

Carla van Zelst Runxputteweg 18 Heiloo 0725053636 Vormselprojekt

Cees Smit Kenn.str.weg 2i Alkmaar 0652663545 Zonnebloem

Voor geldzaken t.n.v. Parochieraad Corneliusparochie Rabobank NL46RABO0336400756

Voor steun aan R.K. P.C.I. Limmen Regiobank NL32RBRB0900833025



 
 

VRIJWILLIGERSLIED VOOR DE MARTHAGROEP  
(Melodie.: Country Road) 
 
 

 
Sop en emmer. Veger, wasdoek 
Tussen  banken. Schrobben ied’re uithoek. 
‘Spik en span’. Ja zelfs Schoner nog dan thuis 
Weg met dooie vliegen, kauwgom en de pluis 
 
 

Refrein: 
D’ Marthagroep. Aan het werk 
Maakt zich ja…ren lang al sterk 
Dat de kerk hier, netjes schoon blijft 
Dus van ons: Een dikke kus 

 
 

Dus lieve Marthagroep, laat het duidelijk wezen 
Wij zijn jullie heel dankbaar en waarderen jullie zeer 
Ga zo door met jullie werk ’t is onmisbaar voor de  kerk 
Dus zingen wij keer op keer. Refrein 

 


