


 

REDACTIE 
 
Het Paas nr van ons parochieblad “Rond de Limmer Toren” ligt voor u. We mogen 
vanaf 27 maart weer vieren met 30 kerkgangers. Fijn, dat we ook via de website en 
via kerkdienstgemist.nl mooie vieringen thuis kunnen meevieren. Het blad is gevuld 
met veel informatie omtrent vieringen en helaas ook, vieringen en initiatieven, die dit 
jaar nog niet kunnen doorgaan. In dit blad veel te lezen, waaronder het jaarverslag 
van de parochieraad over het jaar 2020. Ook is er over de Goede Week te lezen en 
te doen voor de kinderen en ouders. 
De redactie wenst u goede paasdagen toe en een behoud van goede gezondheid. 
 

 
 
MEDEWERKERS  
 
De redactionele medewerkers zijn:  
Pastor J.Olling, Dusseldorperweg 74  
Ria Nijman (lay-out) De Wieken 55 
Rob Schijf, ’t Kieftenland 11 
Hebt u vragen, op- en/of 
aanmerkingen, richt u dan tot de 
redactie 
 
UITVOERING/VERSPREIDING 
De ‘Rond de Limmer Toren’ wordt door 
vrijwilligers gedrukt, geniet en 
gebundeld in een oplage van circa 
3250 stuks. Er wordt gebruik gemaakt 
van apparatuur van de parochie.  
 
De heer Joop Koppes organiseert de 
verspreiding van ‘Rond de Limmer 
Toren’ door huis aan huis aanreiking 
door vrijwilligers. Elk adres in Limmen 
krijgt een exemplaar, ongeacht of u wel 
of niet tot de parochie behoort. Hebt u 
‘Rond de Limmer Toren’ niet 
ontvangen richt u dan tot:  
 
De heer Joop Koppes 
Kerkweg 57  
1906 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 27 april 2021 
 
Zij verschijnt omstreeks  
16 mei 

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

 

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


 
 
SCHEIDING VAN NACHT EN DAG OP DE APOLLOLAAN 
In het Paasverhaal lezen we over vrouwen die op weg zijn met kruiden om het dode 
lichaam van Jezus te gaan zalven. Ik moest bij die zinnen denken aan een stille tocht 
die ik ooit liep. Het is al wat jaren geleden. Door het donker Amsterdam met wat 
mensen op weg naar het monument op de Apollolaan. Dat monument herinnert aan 
de executie van Amsterdammers onder de Duitse bezetting. Die ochtend zouden wij 
Nederlanders en Zuid-Afrikanen er waken als protest tegen een executie die op 
datzelfde tijdstip in Zuid-Afrika voltrokken zou worden. (Het was de tijd van de 
apartheid) Wij stonden daar op de scheiding van nacht en dag, en wisten dat bij het 
eerste ochtendgloren, bij het aanbreken van de nieuwe dag, een leven beëindigd zou 
worden. Weggerukt door het aantrekken van de strop. Het leven van een moedig 
mens, strijdbaar ingezet voor recht en vrijheid.  

 

VRIJUIT ZWIJGEN, SPREKEN, ZINGEN EN LEUZEN ROEPEN 
Voor ons was het niet gevaarlijk om daar te staan. Wij konden vrijuit zwijgen, 
spreken, zingen, leuzen roepen. Slechts de aanwezigheid van gevluchte lotgenoten 
uit dat verre land (hun verhalen van dreiging en dat ze ternauwernood de dans 
ontsprongen waren) alleen al het invoelen en áanhoren gaf iets van besef hoe 
gevaarlijk dit samenscholen zou kunnen zijn op een andere plek in een ander land. 
En ik denk daarbij aan de vredige protesten tegen de gewelddadigheden en doden 
in Myanmar, Hong Kong en rond de dood van George Floyd. Daar lopen 
aanwezigen wel een groot risico als ze hun stem verheffen en met spandoeken 
lopen. Zo spreken ook de herinneringen, de ervaringsverhalen van mensen die de 
tijd onder Duitse bezetting aan den lijve hebben ondervonden, tot onze verbeelding. 
Met dit alles op je netvlies wordt pas iets voelbaar van het huiveringwekkende op 
zoek gaan naar een graf, het graf van een uit de weggeruimde, een geëxecuteerde 
geliefde. Het donker van die nacht in Jeruzalem, waar doorheen het eerste 
morgenlicht zich aankondigt, hoeveel bescherming heeft dat te bieden?  

 

RICHTEN OP HET OCHTENDGLOREN 
De vrouwen zijn op weg, met kruiden om het dode lichaam van Jezus te gaan zalven. 
Marcus voert als het ware een spanning op in het verhaal. Een spanning die nog groter 
wordt door het probleem dat een grote zware steen hen de toegang tot het graf 
verhindert. De plek van de dood is voor levenden niet te betreden. Hoe moet het verder? 
Wie zal de steen wegrollen? Blijven wij nog hopen op een God die heeft gezegd: "Ik zal 
er zijn"? Bij het zien van alle ellende en alles wat fout gaat in onze wereld krijgen velen 
dat niet meer over de lippen. Maar er zijn er die ons zijn voorgegaan. Die zijn opgestaan 
uit dodelijke kerkers. Die stenen hebben afgewenteld van het graf zoals die Jezus uit 
Nazareth, de Eerste uit de doden. Zij zijn het die ons toeroepen dat de dood niet het 
laatste woord mag hebben. Zij zijn het die ons aansporen op onze beurt stenen voor 
anderen weg te rollen. Samen met allen, die stenen van beerputten durfden te trekken. 
Samen met allen die zijn opgestaan als bondgenoten van diegenen die monddood 
gemaakt zijn, en onrecht blijven aanklagen. Laten we verbonden zijn met ‘Hij’, die in staat 
is stenen opzij te zetten, ons richten op het ochtendgloren en bidden om opstand tegen 
de dood.  
 

Pastor Johan Olling  



 
NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD 
 
 
Als ik dit schrijf is net de persconferentie van 8 maart over de maatregelen om het coronavirus 
te bestrijden achter de rug. Een persconferentie met een heel lichte versoepeling, maar als we 
nog even doorzetten, kunnen eind maart de terrassen weer open. Een beetje licht aan de 
horizon. Want daar verlangen we wel naar. Vanuit de parochieraad hebben we het voornemen 
om met ingang van zaterdag 27 maart de kerkdeuren weer te openen voor maximaal 30 
personen per dienst, zodat er toch een aantal parochianen deel kunnen nemen aan een 
viering in de Goede Week. Wij rekenen er natuurlijk op, dat deze 30 personen snel uitgebreid 
gaan worden naar 50, wellicht 100 personen. Ook de parochieraad vergadert op afstand, veel 
per e-mail, app en telefoon. Fysiek bij elkaar komen ligt nog niet binnen de mogelijkheden. 
Kerkbalans 
Vanwege de coronamaatregelen is er dit jaar voor gekozen om de enveloppen voor de 
kerkbalans dit jaar niet persoonlijk bij u op te halen. We hebben alle dorpelingen gevraagd hun 
bijdrage in de brievenbus van de pastorie te doen. En wat heeft u daar een gehoor aan 
gegeven. Honderden enveloppen werden langsgebracht en nog steeds ligt er af en toe een 
enveloppe in de bus. De teller staat inmiddels op bijna  
€ 31.000,00. Een heel groot woord van dank aan alle vrijwilligers die de brieven langs de 
deuren hebben gebracht en aan alle gulle gevers. 
Afscheid pastor Johan Olling 
Zoals u wellicht vernomen hebt, zal onze pastor Johan Olling eerste Pinksterdag 23 mei, voor 
het laatst voorgaan in de viering, waarna hij, na 39 jaar, van zijn welverdiende pensioen gaat 
genieten. Wij gunnen hem natuurlijk een groots afscheid, maar helaas kunnen wij op dit 
moment, in verband met alle beperkingen, hier nog weinig over zeggen. Uiteraard zullen wij u 
op de hoogte houden. Voor zijn opvolging zijn wij afhankelijk van het bisdom. Helaas is daar 
nog niets over bekend. 
Kerk-TV 
Wat fijn dat we sinds ruim een maand gebruik kunnen maken van www.kerkdienstgemist.nl en 
helemaal in deze tijd, waarin zo weinig mogelijk is. Na het eerste weekend met wat 
startproblemen, die inmiddels opgelost zijn, maken inmiddels diverse kerkgangers gebruik van 
deze mogelijkheid. Elke zaterdagavond en zondagochtend wordt er een viering aangeboden 
vanuit onze kerk. Al deze vieringen zijn ook terug te zien.  
Daarnaast is er nu ook een voorziening in de Cameren getroffen. 
Jaarvergadering 
Evenals afgelopen jaar kan ook dit jaar de jaarvergadering niet doorgaan. In deze 
Limmertoren vindt u een uitgebreid jaarverslag van onze secretaresse Marian Snel. 
Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, kunt u deze mailen naar 
bestuur@corneliuskerk-limmen.nl. Wij rekenen er uiteraard op dat we volgend jaar 
weer bijeen kunnen komen. 
Kerkbanken 
Inmiddels prijkt in menig woning en /of tuin in en om Limmen een oude kerkbank. Na 
ons aanbod afgelopen september was er veel animo voor. Er zijn nog enkele banken 
over. Mocht u nog interesse hebben een mailtje naar  
bestuur@corneliuskerk-limmen.nl is voldoende. 
 
Ik wens u namens de parochieraad en pastor Johan Olling goede paasdagen toe! 
Gerardine Vahl-Res 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:bestuur@corneliuskerk-limmen.nl
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LITURGIE VOOR DE  
KOMENDE MAANDEN (vieren) 

 
 
VANAF ZATERDAG 27 MAART WEER 30 KERKGANGERS 
(DUS OOK WEER AANMELDEN EN CORONAREGELS) 
 
De parochieraad van de Corneliusparochie heeft besloten om vanaf het 
Palmpasenweekend weer 30 kerkgangers toe te laten.  
 
Dit houdt wel weer in dat je je moet aanmelden. 
Dat kun je doen door 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. Ook zal je gevraagd worden of je geen bezwaar hebt in beeld te 
komen bij Kerk-TV. (AVG-regels) 
 
Meld je wel aan. Vol is vol. 
Je krijgt na je aanmelding een bevestiging.  
Hou nog even vol.  
We rekenen op uw begrip en medewerking 
 
Voor de vieringen in de Goede Week is er nog ruimte voor de viering op  
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en tweede Paasdag. 
 
Voor meditatieve vieringen (zoals op zaterdagavond 27 maart) en de kruisweg-
gebedsviering op 2 april 15.00 uur hoef je je niet van te voren aan te melden. 
Voor de zondagvieringen na Pasen meldt u zich weer aan.  
 
We hopen dat we met velen weer een inspirerende Goede Week-
vieringen mogen beleven. U weet het de vieringen zijn ook rechtstreeks 
mee te vieren via Kerk-TV (Zie onze website: www.corneliuskerk-
limmen.nl of ga naar www.kerkdienstgemist.nl)  
 
Parochieraad Corneliusparochie 



Liturgisch kalender 
 
WEEKEND 27 en 28 maart - Palmpasen 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met koorzang 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengde zanggroep 
  Voorgangers: Pastor J.Olling en Pastor B.Leurink 
 
Donderdag 1 april - Witte Donderdag 
 19.30 uur  Woord- en Communieviering met gemengde zanggroep 
  Voorgangers: Pastor J.Olling, Pastor K.Kint en dhr.K.Kroone 
 
Vrijdag 2 april– Goede Vrijdag  
 15.00 uur Kruisweg met dameskoor 
   Voorganger: Pastor J.Olling 
 19.30 uur   Gebedsviering met gemengde zanggroep 
   Voorgangers: Pastor J.Olling, Pastor K.Kint en dhr.K.Kroone 
 
HOOGFEEST VAN PASEN 
 
PAASZATERDAG 3 april  
 21.00 uur PAASWAKE  
   Woord- en Communieviering met gemengde zanggroep 
   Voorgangers: Pastor J.Olling, Pastor K.Kint en dhr.K.Kroone 
 
EERSTE PAASDAG 4 april  
Zondag  10.00 uur  Woord- en Communieviering met gemengde zanggroep 
  Voorganger: Pastor J.Olling  
 
TWEEDE PAASDAG 5 april 
Maandag  10.00 uur  Woord- en Communieviering met gemengde zanggroep 
  Voorganger: Pastor K.Kint 
 
WEEKEND 10 en 11 april 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met koorzang 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering gemengde zanggroep 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
WEEKEND 17 en 18 april 
Zaterdag 19.00 uur Woord- en Communieviering met Jeugdkoor  
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengde zanggroep 
  Voorganger: Pastor B.Leurink 



WEEKEND 24 en 25 april 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met koorzang 
  Voorganger: Pastor K.Kint 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengde zanggroep 
  Voorganger: Pastor K.Kint 
 
WEEKEND 1 en 2 mei 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met koorzang 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengde zanggroep 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
WEEKEND 8 en 9 mei 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met koorzang 
  Voorganger: Dhr.K.Kroone 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengde zanggroep 
  Voorganger: Dhr.K.Kroone 
 
DONDERDAG 13 MEI – HEMELVAART  
 10.00 uur  Woord- en Communieviering met gemengde zanggroep 
  Voorganger: Pastor J.Olling 

 

 

 
KINDER-PAASVIERING OP C-TV CASTRICUM 

 
Door het coronavirus was het onzeker of er kerkgangers aanwezig zullen zijn bij de 
vieringen in de Goede Week. Jarenlang hebben wij het Paasverhaal in drie delen in 
de vorm van musicals verwerkt in de Palmpasenviering, Goede Vrijdagviering en 
Paasviering met en door kinderen. We hebben er daarom voor gekozen de drieluik 
samen te brengen in één opname. We doen dat – net zoals met Kerst -  samen met 
Henk Waal van C-TV Castricum.  
Op Paaszaterdag 3 april om 19.00 uur. Eerste Paasdag 4 april om 12.00 uur en 
Tweede Paasdag 5 april ook om 12.00 uur zal het op C-TV Castricum uitgezonden 
worden. Het wordt een uitzending met en voor kinderen over de week van Pasen. De 
opnamen zijn gemaakt in en rond de Corneliuskerk. Samen met kinderen van 
basisschool ‘De Kerkuil’ zullen Mia en Wilma Ploegaert, Marja Kraakman en pastor 
Johan Olling het verhaal met hulp van spel, zang en muziek uitleggen. De opname 
van Henk Waal zal vanaf 3 april ‘s avonds ook via YouTube en de website van de 
Corneliusparochie te zien zijn. 

In Limmen kun je C-TV Castricum vinden op Ziggo-kanaal 46,  
KPN via kanaal 1159 en C-TV is online te bekijken 
 
 



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

 
 

1) WITTE DONDERDAG  
Op donderdag gaat het om het laatste avondmaal, waarna 
de liturgie van de ‘verlatenheid’ volgt. Jezus, die zich met 
zijn leerlingen terugtrekt in de hof van Gethsemane op de 
Olijfberg. We sluiten de liturgie dan ook in stilte af. De tafel 
wordt ontruimd, de kaarsen gedoofd, het tabernakel 
geleegd en de Godslamp weggedragen. Op het kruis wordt 
het witte doek vervangen door het paarse doek.  
 
2) GOEDE VRIJDAG  
We vervolgen de liturgie de volgende dag in stilte om stil te 
staan bij het lijdensverhaal van Jezus en in de wereld. Ook 
nu eindigen we in stilte. De duisternis van de dood die over 
ons is gekomen.  
 
3) PAASWAKE 
In duisternis en stilte komen we daarna de volgende nacht 
tijdens de paaswake weer bij elkaar. Het paasvuur heet ons 
welkom en met dat vuur steken we de paaskaars aan om 
licht te brengen in de duisternis. Gods initiatief, als wij 
mensen het al lang hebben laten afweten.  
 

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

 
 
 
 
 
 

 



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.  

 
 
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. 
 

 
COMMUNIE MEENEMEN VOOR EEN ZIEKE THUIS 
 
Een aantal mensen in onze parochie ontvangt de communie thuis. Vanuit 
de weekendliturgie van onze geloofsgemeenschap zijn er ook familieleden 
die de communie meenemen naar huis. Als u ook een huisgenoot, familie 
of buur kent die daar behoefte aan heeft, kunt u ook tijdens de viering de 
communie meenemen en een zieke of oudere vanuit onze 
parochiegemeenschap de communie geven. Er zijn speciaal 
communieschaaltjes (pyxis) aangeschaft door de parochie. U kunt zo’n 
communieschaaltje lenen. Ook hebben we een speciaal gebedenboekje 
samengesteld dat gebruikt kan worden om samen te bidden.  
 
Ook brengt pastor Johan Olling op de eerste vrijdag van de maand zelf de 
communie rond. U kunt contact opnemen met de administratie op 
vrijdagmiddag in de pastorie of met pastor Johan Olling. 
 



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  
 

   27 maart   
 10 april 

   24 april 
     1 mei 
     8 mei 
   15 mei 
   22 mei 
     

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 

 
 

 
JEUGDKOOR VERZORGT DE ZATERDAGAVONDVIERING VAN 17 APRIL 
 
Op zaterdagavond 17 april om 19.00 uur verzorgt het jeugdkoor van onze 
parochie een themaviering rond het jaarthema ‘Het verhaal gaat… door’  
en het coronavirus. 
Het koor staat o.l.v. Mia Ploegaert en Marja Kraakman. 
 
Meld je voor deze viering wel van te voren aan. 
Pastor Johan Olling 



KERK EN SAMENLEVING 
VERAF EN DICHTBIJ  (dienen) 
 
 
 
GEEN KERKELIJKE VIERINGEN, STEUN TOCH DE VASTENACTIE  
 
Vastenactie 2021: Werken aan je toekomst. 
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. Door corona liepen veel 
jongeren grote leerachterstanden op. 
 
Wat doet Vastenactie? 
Vastenactie ondersteunt 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. Vastenactie zet zich in 
voor jongeren, werklozen en mensen die niet rond kunnen komen van 
hun(deeltijd)baan. Op www.vastenactie.nl leest u meer over de projecten. 
 
Wat kunt u bijdragen? 
Hieronder ziet u enkele voorbeelden waar Vastenactie aan bijdraagt: 
€ 24,- : technische leerboeken voor een klas van 20 leerlingen 
€ 40,- : een ‘terug-naar-school’ pakket met schooluniform, boeken en schooltas 
€ 160,- een beroepsopleiding (elektricien, kleermaker, monteur) van drie maanden. 
 
Help Vastenactie de projecten te ondersteunen.  
U kunt uw bijdrage geven via de spaarpotjes en/of vastenactie-enveloppen of 
overmaken op NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag  

 
Werkgroep MOV-HALE 

 
 

 

EERLIJK & WERELDS - Fairtrade cadeaus met een verhaal. 
 
Twee maal in het jaar zouden vrijwilligers van de Wereldwinkel  
‘Eerlijk & Werelds’ uit Heiloo bij ons in de kerk te gast zijn om na de viering 
hun producten te verkopen. Dit is door corona niet doorgegaan.  
 
U kunt ook winkelen op afspraak of uw bestelling ophalen.  
 
Stationsweg 105 1852 LN Heiloo  0725339443  
info@eerlijkenwerelds.nl  
www.eerlijkenwerelds.nl. 

http://www.vastenactie.nl/
mailto:info@eerlijkenwerelds.nl
http://www.eerlijkenwerelds.nl/


              Caritas 
Werkgroep Caritas Corneliuskerk Limmen 

            Paasactie 

Beste mensen, 
 
De paasactie 2020 was een groot succes. Het geeft een enorm goed gevoel om 
medemensen, die het niet zo makkelijk hebben, blij te kunnen maken met een 
extraatje. In samenwerking met u hebben wij 23 gezinnen en 50 alleenstaanden fijne 
Paasdagen kunnen bezorgen. Mensen die financieel en ook vaak sociaal in een 
moeilijke positie verkeren. Het  blijkt steeds weer dat er in onze omgeving mensen 
zijn die iets extra’s hard nodig hebben. Zelf smachten we naar het opheffen van de 
maatregelen in de coronapandemie, maar deze groep zit als het ware in een 
jarenlange lockdown.  Het feest van Pasen nodigt ook uit om solidair te zijn met onze 
naasten, veraf maar ook dichtbij. Daarom blijft dit een jaarlijkse activiteit van de 
werkgroep Caritas. 
 
I.v.m. de coronamaatregelen hebben wij ervoor gekozen om supermarktbonnen te 
verstrekken. Wij doen een beroep op u om ons hierbij te helpen. U kunt uw gift 
overmaken op bankrekeningnummer NL32 RBRB 0900 8330 25 t.n.v.  
RK H Cornelius inz. PCI Limmen. 
 
 

WITTE DONDERDAG SAMEN MET DE WERKGROEP CARITAS 
Net als voorgaande jaren wil de werkgroep Caritas een inzameling 
houden voor de voedselbank op Witte Donderdag 1 april. Omdat er 
een beperkt aantal mensen de viering kunnen bijwonen kunt u de 
dagen rond Witte Donderdag uw goederen neerzetten op de bank in 
de Mariakapel voor de voedselbank. 

 
 
 
BLIJF DE VOEDSELBANK STEUNEN 
U zult begrijpen, de voedselbank voorziet het gehele jaar in een behoefte en u kunt 
dus ook het hele jaar door producten bij ons afgeven. De gaven worden elke week 
naar de voedselbank gebracht.  
                                            

Bedankt voor uw gaven! 

Werkgroep Caritas 



 
 
BEHOEFTE AAN EEN LUISTEREND OOR STIJGT 
 
Het aantal mensen dat een luisterend oor zoekt bij de Luisterlijn stijgt. Veel mensen 
voelen zich alleen of zijn eenzaam en kunnen niet met hun verhaal terecht in de 
eigen omgeving. Zeker nu in deze onzekere tijd met het coronavirus 
 
Echt iets betekenen 
De Luisterlijn is altijd op zoek naar meer vrijwilligers. Geïnteresseerden in het 
vrijwilligerswerk kunnen zich aanmelden via  
https://www.deluisterlijn.nl/ik-wil-helpen/als-vrijwilliger.html . 
 
Behoefte aan een luisterend oor? 
Iedereen die ergens mee zit en daarover wil praten kan terecht bij de Luisterlijn.  
De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Je kunt 24 uur per dag, 7 dagen in de week 
bellen naar 0900-0767 000(lokaal tarief). Ook kun je chatten of mailen via 
https://www.deluisterlijn.nl/ik-zoek-hulp-home.html  
 
 
 

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

 
 
 
 

 
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 
 

https://www.deluisterlijn.nl/ik-wil-helpen/als-vrijwilliger.html
https://www.deluisterlijn.nl/ik-zoek-hulp-home.html
mailto:aframooij@gmail.com


GELOOFSVERDIEPING (leren) 

 
 
NIEUWS OVER DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN VORMSEL  
 
De eerste communie en het vormsel worden i.vm. het coronavirus 
verschoven naar het nieuwe seizoen 2021-2022. Heel spijtig. We hadden 
de projecten graag vóór Pinksteren af willen ronden. Een mooie kans voor 
de nieuwe pastor om contacten te leggen met gezinnen, jongeren en 
kinderen om zich gauw thuis te voelen in Limmen. 
 
De Communiewerkgroep en vormsel werkgroep 
 
 

SNUFFELEN IN DE BIJBEL  
 

De twee groepen ‘snuffelen in de Bijbel’ lopen door het coronavirus dit 
seizoen in mineur af. Heel jammer. We missen de inspirerende en 
levendige bijeenkomsten. We zullen in het nieuwe seizoen zeker nog iets 
afspreken. Dank voor ieders inbreng de afgelopen jaren. 
Het waren altijd heerlijke bijeenkomsten, waar ik altijd erg naar uitzag. 
 
Pastor Johan Olling 

 
 
REIS VANUIT DE REGIO NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELLA 
GAAT NIET DOOR 
 
Zoals we allemaal al hadden verwacht, gaat de parochie busreis langs 
historische plaatsen dit jaar niet door. 
Deze dagen verwachten we een officieel bericht te krijgen van DrieTour en ANVR dat 
de vouchers van vorig jaar uitbetaald gaan worden. 
 
Volgend seizoen gaan we wel weer bekijken of we alsnog naar Santiago de 
Compostella gaan of een andere bestemming kiezen. 
Dat Ruud en ik door willen gaan met parochiereizen is duidelijk. 

Groet pastor Ruud Visser en pastor Johan Olling  
 
 

ZIEKENTRIDUŰM 
 
Het comité ziekentriduűm heeft moeten besluiten, dat het ziekentriduűm 
ook dit jaar niet door kan gaan. De hoop is volgend jaar het triduűm op  
5 t/m 7 juli 2022 te kunnen organiseren.  
 
Namens het comité, Hanny Kaan en Irma van Loon 

 



WIJ ZIJN DE TIJDEN  
 
In mijn vroege jeugdjaren waren mijn ouders gewoon om iedere zomervakantie een 
huis te huren in de buurt van de zee en de duinen. Mijn vader, onderwijzer op een 
VGLO-school,  had zes weken vakantie. En ons gezin dus ook! De eerste 
vakantiedag laadde mijn vader, samen met de chauffeur, een klein vrachtwagentje 
vol met huisraad en beddengoed en samen met het hele gezin reisden we af naar 
een kleine boerderij vlak bij de kust. Zes weken lang zon, zee en zaligheid! 
Tenminste , zo leeft die tijd voort in mijn herinnering. Ik vergat de tijd gewoon. We 
hadden immers alle tijd! Er bestond geen school meer, geen morgen en geen 
volgende week. Ik leefde een zomer lang. in een tijdloze tijd. Om 40 dagen later 
onverwacht -tussen het beddengoed - weer ingeladen te worden voor de terugreis 
naar huis  
 
Hoe anders zijn de tijden waarin wij nu leven! Sinds vorig jaar zijn we onverwacht 
overvallen door een pandemie, die wereldwijd miljoenen mensen in haar greep 
houdt. Er heerst een ongrijpbare ziekte die inmiddels talloze slachtoffers heeft geëist. 
Maar voor velen is COVID vooral een mysterieuze aandoening die nog jarenlang ons 
dagelijks leven zal beïnvloeden of bepalen. Hoe lang nog ? Door koortsachtig 
onderzoek en gejaagde procedures proberen we grip te houden op de maatregelen 
die verdere verspreiding moeten beteugelen. Want vóór alles willen we voorkomen, 
dat de tijd ons hier te grazen neemt. En dat we achter de feiten aanlopen……….. 
 
De tijd, wie ben je eigenlijk ? Wat wil je van ons ? We weten hoe tijdloos ontspannen 
we in je kunnen rusten. Maar ook hoe je als een niets-ontziende dictator over onze 
gezondheid, over ons welzijn kunt beslissen. Kunnen we in tijden van COVID jou nog 
als vriend, als betrouwbare reisgezel ervaren ? Of houd je ons meer en meer in een 
soort wurggreep, waar alleen een kleine groep gelukkigen straks aan weet te 
ontsnappen ? Laten we voor deze vragen eens te rade gaan bij iemand die in 
vergelijkbare crisisomstandigheden verkeerde, toen zijn persoonlijke veiligheid, zijn 
samenleving en al haar rijke culturele verworvenheden dreigden onder de voet 
gelopen te worden. Augustinus van Hippo, een bisschop uit de 4de eeuw, schrijft in 
een van zijn preken: “Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de 
mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. 
Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zijn de tijden….” (preek 80) 
 
Wat is dit voor mysterieuze taal ? Naïef misschien ? Alsof we door goed te leven dat 
veelkoppige COVID-monster de baas kunnen worden! Augustinus heeft er niet veel 
woorden voor nodig. Goed leven, zegt hij, dan worden de tijden vanzelf goed. En hij 
nodigt mij uit, om eerlijk bij mezelf te rade te gaan. Doe ik wat in mijn vermogen ligt 
om een echte bijdrage te leveren aan de gemeenschap ? Geef ik het uiterste van 
mijzelf om echt van betekenis te zijn voor de mensen om mij heen ?  We kunnen het 
grote leed en verdriet van de wereld niet alleen op onze schouders nemen. Maar we 
kunnen wel leven vanuit de overtuiging, dat ieder van ons een bijdrage kan leveren 
aan het welzijn van mensen om ons heen. Niet meer, maar ook niet minder! Wij zijn 
de tijden, als we ons niet laten meeslepen door bangmakerij of angstig in een hoekje 
kruipen. Wij zijn de tijden als we ons geroepen voelen om gestalte geven aan een 
toekomst waar mensen tot hun recht komen en mogen leven zoals de Schepper ons 
bedoeld heeft. Hij gaf ons immers de tijd. Laten we die tijd dan goed besteden…!  
 
BILL VAN SCHIE   



KINDERPAGINA 
 

GOEDE WEEK 
Het verraad van Judas en Petrus 

 
Palmpasen 
Een week voor Pasen kwam Jezus met zijn apostelen naar 
Jeruzalem. Bij de intocht was de hele stad in rep en roer en 
zwaaiden hem toe met palmen. Dit vonden de hogepriesters niet 
leuk. Ze maakten een plan om Jezus te vangen en te doden. Ze 
kregen hierbij steun van één van de apostelen van Jezus. Het was 
Judas en hij kreeg 30 zilverstukken voor zijn verraad. 
 

Witte Donderdag 
Tijdens zijn laatste avondmaaltijd vertelde Jezus tegen zijn apostelen, 
dat één van hun hem zal verraden. Maar iedereen ontkende het, ook 
Judas en Petrus. Maar Jezus zei tegen Petrus: “Je zult mij, nog voordat 
de haan gekraaid heeft, driemaal verloochenen en zeggen dat je mij 
niet kent”.    
 
Goede Vrijdag 
De volgende dag gaat Jezus naar de Olijfberg. Daar wordt Hij verraden door 
Judas en gearresteerd door de soldaten van de hogepriesters. En inderdaad 
voordat de haan kraait, heeft Petrus 3 keer ontkent dat hij bij Jezus hoorde of 
dat hij hem kende. Jezus sterft de volgende dag (Goede Vrijdag) aan het kruis, 
waarna we in het weekend (Pasen) Jezus herdenken. 
 

 
 

 

 
 

Petrus zegt: “Ik ken Jezus niet” 
 
Soldaten nemen Jezus mee. 
En Petrus sluipt er achteraan. 
Op een plein ziet Petrus Jezus 
voor de hogepriester staan. 
 
Petrus warmt zich bij een vuurtje. 
Als een meisje Petrus ziet, 
zegt ze: "Jij hoort ook bij Jezus." 
Petrus zegt: "Ik ken Hem niet." 
 
Een soldaat roept: "Ik weet zeker, 
dat jij één van Jezus bent." 
Petrus zegt dat het niet waar is, 
dat hij Jezus echt niet kent. 
 
 
 

 
Voor de derde keer zegt iemand: 
"Ik zag jou met Jezus gaan." 
Petrus zegt: "Nee, je vergist 
Kukeleku!... Er kraait een haan. 
 
Petrus schrikt, hij kijkt naar Jezus, 
en de Heer kijkt Petrus aan. 
Petrus huilt: "Ik heb gelogen. 
Ja, ik heb het fout gedaan 
 
Aan een kruis moest Jezus sterven 
Maar Hij is weer opgestaan! 
Hij zegt: "Petrus, Ik vergeef jou, 
en Ik denk er nooit meer aan. 



KLEUR DE VAKJES IN 

 
 

KINDER SUDOKU PUZZELS 
 

      
 
  



PASEN – Maria en het Graf van Jezus 
 
Zoals jullie misschien al weten is Jezus op de vrijdag voor Pasen gestorven aan het 
kruis. Op paaszaterdag wordt Hij in zijn graf neergelegd. Dit is een grot met een 
grote steen ervoor. Een dag later, op paaszondag gaat zijn vriendin Maria heel 
verdrietig naar het graf. Maar dan ziet ze dat het graf leeg is. Ze ontdekt dat Jezus is 
opgestaan uit de dood. Hieronder zie je een verhaaltje daarover. 
 
 

Maria en het graf: 
 
 Het is vroeg in de morgen, de zon komt al op. 
 De vogeltjes zingen hun lied. 
 Wie loopt daar zo eenzaam en stil langs de weg? 
 ’t Is Maria, ze heeft zo’n verdriet. 
 Ze gaat naar de tuin met het graf van de Heer. 
 Ach, haar Heer maakte iedereen blij. 
 Waarom moest Hij sterven? Ze weet het niet meer. 
 Is nu alles voor altijd voorbij? 
 
 
Het is vroeg in de morgen, de zon is al op.  
Er schijnt licht in het graf van de Heer. 
Het graf is geopend, de steen is er af. 
Waar is Jezus? Hij ligt er niet meer. 
Er zijn wel twee engelen, zij vragen aan haar: 
“Waarom huil je en heb je verdriet?” 
Maria zegt snikkend: “Waar is toch mijn Heer? 
Want hierin het graf ligt Hij niet.”  
 
 
 Het is vroeg in de morgen, de zon is al op. 
 De tuin is vol warmte en licht. 
 Wie komt dichterbij? De tuinman misschien? 
 Hij kijkt naar haar droevig gezicht. 
 ”Maria,” zegt Hij, en … Maria kijkt op.  
 Die stem…, ’t is de stem van de Heer! 
 “Oh Meester, U leeft, U bent opgestaan!” 
 Maria knielt blij voor Hem neer. 
 
 
 
Het is vroeg in de morgen, de zon schijnt zo blij. 
De vogeltjes zingen hun lied. 
Maria zingt ook, en ze huppelt erbij. 
Wat een blijdschap na zoveel verdriet. 
Maria gaat naar de apostelen toe,  
Ze vertel hen: “De dood is voorbij! 
Ik heb Hem gezien, onze Meester, Hij leeft! 
Dit nieuws maakt ons allemaal blij.” 

 



PUZZEL – KLEURPLAAT 
 
Kun jij ook Maria helpen om de weg naar het graf te vinden? 
 
Zie jij Maria en de apostelen Petrus en Johannes in de kleurplaat staan? Weet jij hoe 
ze naar het graf moeten lopen? Wijs de kortste weg maar aan voor ieder persoon.  
Kleur daarna de plaat mooi in. 

 



 

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 

 
HOREN, ZIEN EN ZWIJGEN 
 
DE LIEVE VREDE BEWAREN 
‘Horen, zien en zwijgen’, u kent allemaal wel dat gezegde, en vaak is 
dat een heel verstandige houding. Wil je de lieve vrede bewaren dan 
is het soms maar het beste je mond te houden bij wat je ziet en 
hoort. Het kan dikwijls een vorm van verdraagzaamheid zijn, en 
verdraagzaamheid is uiterst belangrijk overal waar mensen het leven 
delen, het huis, het werk, de buurt. ‘Horen, zien en zwijgen’, het kan 
heel goed zijn, maar lang niet altijd. ‘Horen, zien en spreken’, kan in 
veel gevallen een veel betere houding zijn, of: ‘horen, zien en in 
beweging komen’, in actie komen, je laten uitdagen door wat je hoort 
en ziet, erop reageren. Je hoort bijvoorbeeld iemand op een enorme 
manier roddelen over een ander. Je hoort dat aan en je staat voor de 
vraag: hoe reageer ik daarop? Zwijg je en laat je die ander maar 
praten? Beaam ik die ander in zijn uitspraken? Of probeer je die 
ander te corrigeren? Welke keuze maak je dan? De ander corrigeren 
zou natuurlijk het beste zijn. Je ziet bijvoorbeeld hoe bij jou in de 
buurt iemand zit te vereenzamen. Wat doe je met dat gegeven dat je 
signaleert? Loop je er in een grote boog omheen? Denk je: hier ligt 
geen taak voor mij, dit moeten anderen maar opknappen? Of zeg je: 
ik zou wel eens op bezoek willen gaan, maar ik heb geen tijd? Of 
loop je toch regelmatig eens even binnen. Daar ligt een uitdaging, en 
dus een keuze.  
 
HOREN ZIEN EN IN ACTIE KOMEN 
Ons leven zit vol uitdagingen en keuzes, maar vaak zijn we ziende 
blind en horende doof. Telkens weer moeten we keuzes maken, 
soms is dat heel gemakkelijk, soms kan dat best moeilijk zijn. Maar 
het belangrijkste is: je moet willen zien en willen horen. Je oren open 
houden en je ogen goed te kost geven, daar gaat het om. En als het 
gaat om uitdagingen en keuzes in het leven, mogen we ook weten 
dat er een liefdesbron is die ‘groter is dan ons hart’ die ons roept. We 
zijn toch allemaal geroepen om mensenhoeders te zijn, broeder, 
zuster voor de medemens, wie of wat hij of zij ook is. In allerlei 
situaties worden wij uitgedaagd om die roeping waar te maken, ieder 
van ons naar zijn eigen mogelijkheden, in zijn eigen levenssituatie. 
Horen, zien en zwijgen, kan soms het verstandigste zijn, in elk geval 
heel vaak het gemakkelijkste. Maar, horen, zien en in actie komen, is 
meestal niet de eenvoudigste maar vaak wel de betere keuze. 
 
Pastor Johan Olling 



TOEKOMST KERKGEBOUW IN LIMMEN 
 

KATHOLIEKE WORTELS, GEMEENSCHAPSZIN EN TRADITIE 
Vandaag las ik in de krant een artikel over de vraag: Hoe trek je 
nieuw publiek naar binnen, nu de dominee en de pastoor - als ze er 
al zijn – steeds minder mensen bereiken? Er werden in dat artikel 
suggesties gedaan om festivals, optredens en andersoortige 
bijeenkomsten in het kerkgebouw te organiseren. Dat ons 
kerkgebouw in Limmen uit het dorpsbeeld zou verdwijnen is 
ondenkbaar. Dat heeft de inzet en betrokkenheid van vele 
vrijwilligers na de brand, en de bijdrage aan de Kerk- en Jeugdveiling 
en Kerkbalans wel duidelijk gemaakt. En de vraag of in Limmen ook 
ooit de bestemming zal veranderen, zal de toekomst uitwijzen. Door 
de katholieke wortels en traditie in Limmen is er gelukkig een 
levende geloofsgemeenschap. En de lijnen tussen de 
geloofsgemeenschap en dorpsgemeenschap zijn sterk met elkaar 
verweven. Maar we moeten reëel zijn. Ook in de Corneliusparochie 
neemt het aantal weekendkerkgangers langzaam af. En het is nog 
maar afwachten hoeveel kerkgangers er na de ‘kerkloze’ corona- tijd 
en de pastor-wisseling die aanstaande is, straks de kerkgang weer 
oppakken. Ook het volgen van de kerkvieringen achter het Tv-
scherm heeft voor een nieuwe gewenning gezorgd. Wat we wel 
weten is, dat we het kerkgebouw voor de komende 30 jaar voor 
gebruik klaargestoomd hebben.  
 
KERKGEBOUW ALS HULPMIDDEL VOOR DE GELOOFSGEMEENSCHAP  
Dat we als pastores steeds minder mensen bereiken, is nog maar de 
vraag. Als je het kerkgebouw als uitgangspunt blijft zien en je 
verwacht dat gelovigen naar jou toe komen en zondagmorgen in het 
gebouw aanwezig zijn voor de zondagviering, dan zul je steeds 
minder mensen bereiken. Maar als je naast het kerkgebouw ook tijd 
in ruimt om als geloofsgemeenschap en pastor naar de mensen toe 
te gaan en probeert in de gemeenschap te staan en de lijntjes kort te 
houden; als je probeert de betrokkenheid met elkaar en de 
boodschap van ‘Hij die is groter dan ons hart’ in ‘gewone’ taal via 
plaatselijke kranten, wekelijkse nieuwsbrief, website, facebook, 
twitter en Instagram te delen. En ook zorgt voor de mogelijkheid dat 
mensen thuis de vieringen die gehouden worden, kunnen volgen en 
meevieren. Als je ook probeert andersoortige vieringen aan te bieden 
die meer gericht zijn op eigentijdse thema’s, spiritualiteit en bepaalde 
doelgroepen zoals jeugd en kinderen, dan bereik je misschien meer 
mensen. Kerk-zijn is meer dan liturgie. Het gaat ook en vooral om 
catechetische en diaconale activiteiten en initiatieven. Daarom zijn 
we ook zo blij met de – door glas en gordijnen - afgescheiden 
ontmoetingsruimte in het monumentale kerkgebouw. Een ruimte 
waar andersoortige vieringen, gespreksavonden, maaltijden en 
ontmoetingen gehouden kunnen worden. Kerk-zijn is meer dan de 
zondagmorgenviering. Het gaat om Gods verhaal. En dat verhaal 
gaat…. door!    
 
Pastor Johan Olling 



NIEUWS ROND DE KERK  
(kerkopbouw) 
 
AFSCHEID ALS PASTOR VAN DE CORNELIUSPAROCHIE EN DE REGIO 
 
Op zondag 23 mei om 10.00 uur tijdens de Pinksterviering zal ik als pastor afscheid 
nemen van de Corneliusparochie en de regio. Met hoeveel kerkgangers dat zal 
gebeuren, weten we nu nog niet, maar we weten wel dat mee voor zullen gaan de 
pastores Ineke Leemput, Ruud Visser en Kiki Kint. Ineke Leemput leerde ik kennen 
als vrijwilligster tijdens mijn eerste 5 jaar als pastor in Princenhage bij Breda. Ze is 
toen met de Theologie-studie begonnen en ook pastor geworden. Wij zijn als familie 
nog steeds bevriend met de familie Leemput. Ook gaat mee voor mijn vriend en 
collega Ruud Visser. Ruud was collega pastoraal werker in Purmerend, waar ik 12 ½ 
jaar in het pastoraat betrokken ben geweest. We zijn daar samen begonnen 
parochiereizen te organiseren. Iets wat we nog steeds samen doen. Ruud is op dit 
moment pastoor in Alphen aan de Rijn. Kiki Kint woont in Castricum en kwam als 
gepensioneerd pastor op ons pad en samen met haar geven we op dit moment 
invulling aan de liturgie binnen de Corneliusparochie. Een parochie waar ik al meer 
dan 22 jaar mee verbonden ben. Na komend Pinksteren ben ik geen pastor meer 
van de parochie. Wel blijf ik in Limmen wonen. Ondertussen wonen Nelleke en ik in 
de Brugstraat omdat we in Limmen willen blijven wonen als parochiaan en vlak bij 
onze kinderen en kleinkinderen. 
 
Pastor Johan Olling 
 

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

 
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. 
 

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.  

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


HULP GEVRAAGD BIJ KERK-TV  
EN BIJ REGISTREREN BIJ BINNENKOMST  
 
KERK-TV 
We zoeken hulp van vrijwilligers die op toerbeurt ingeroosterd willen worden om tijdens 
weekendvieringen de Kerk-TV te bedienen en zo de kerkgangers die thuis meevieren 
van beelden te voorzien. Misschien kent u huisgenoten of bekenden die hier bij mee 
willen helpen. Huisgenoten die anders misschien toch alleen thuis zitten.   
Als er genoeg aanmeldingen zijn ben je maar één keer in de maand aan de beurt op 
een zaterdagavond of zondagmorgen. 
 
REGRISTRATIE 
Ook hebben we extra hulp nodig om in deze coronatijd te helpen bij het registreren van 
kerkgangers bij binnenkomst en hun daarna naar hun plaats te begeleiden.  
Het gaat om een bevestiging van een gezondheidsverklaring en toestemming om in 
beeld te komen bij Kerk-TV. Wie o wie? 
Ook hier geldt dat als er veel mensen meehelpen je niet zo vaak aan de beurt bent. 
Om op te geven of informatie mail pastor@corneliuskerk-limmen.nl of bel 072-5051275 

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

 
 
PAASKAARS VAN 2021 WORDT BESCHILDERD  
 
De nieuwe paaskaars zal ook dit jaar weer een door vrijwilligers zelf 
beschilderde paaskaars zijn. Met deze zelf beschilderde en kleurrijke 
kaars willen we ook het komend jaar dopelingen, eerste communicanten, 
vormelingen, getrouwde stellen, jubilarissen en nabestaanden van 
overledenen betrekken bij de betekenis van deze kaars en zo de vitaliteit 
van de gemeenschap zichtbaar maken.  

 

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 30 maart  groep 1 
Vrijdag 16 april  groep 2 
Donderdag 29 april  groep 3 
 
Dinsdag 11 mei  groep 1 
 
De dames worden namens ons allen alvast weer van harte bedankt.  
 

mailto:pastor@corneliuskerk-limmen.nl
mailto:administratie@corneliuskerk-limmen.nl


 
BISDOMBLAD EN WEEKENDMISSAALTJES IN DE MARIAKAPEL 
 
Door het coronavirus is het bezoek aan de Mariakapel toegenomen. We 
zien dat aan de toegenomen opgeschreven gedachten en intenties in het 
gebedenschrift en aan het aantal kaarsjes dat opgestoken wordt.  
Ook zien we dat er leesmateriaal rond het Hongerdoek, de 40-dagentijd en 
Vastenactie meegenomen is. Bezinningsmateriaal dat we daar neer gelegd 
hebben. Ook liggen daar vanaf dinsdagmiddag elke week de missaaltjes 
met lezingen en gebeden voor het komend seizoen. 
Ook ligt er het Bisdom blad ‘Samen Kerk’ met aandacht voor een nieuw 
boek over enkele zustercongregaties die veel betekenis hebben gehad in 
parochies, in de zorg en onderwijs. Een artikel over de vraag waarom 
staan, knielen en zitten in de vieringen met de vraag waarom we dat doen. 
Neem een gratis exemplaar mee. Misschien ook voor familie, buren of een 
bekende die door de coronamaatregelen nu niet in de kerk mee kan vieren. 

 

KLEURRIJKE DOEKEN VOOR DE CORNELIUSKERK 
De kleurrijke doeken voor de Corneliuskerk zijn ons al een tijdje 
opgevallen. Passend bij de tijd van het jaar en aansluitend bij waar we als 
dorps- en geloofsgemeenschap mee bezig zijn hebben we nu al zo’n vijftal 
doeken. Er is het doek voor de week tegen eenzaamheid, er is een 
Adventsdoek, een Kerstdoek, een Veertigdagentijd doek, een jaarthema 
doek en nu een Paasdoek. Er zullen nog een vijftal doeken gemaakt 
worden. Toen ik hoorde dat Romy Hollenberg van het jeugdkoor een 
bedrijfje had gestart onder de naam ‘CommuniFaith’ had ik haar gevraagd 
deze doeken te ontwerpen. Kleurrijke doeken om een ieder te prikkelen en 
even aan het denken te zetten. 
Pastor Johan Olling 

 
VRIJWILLIGERS QUIZ 2021 
 
Twee inzenders hadden alle antwoorden goed. Lianne Pirovano en Jos 
Henselmans. Zij hebben gewonnen: ‘de eeuwige eer” en een fles wijn. 
Gefeliciteerd!!! 
 

GELOOFSGESPREK MET PASTOR: WIM BAKKER  
 
Op zondagmorgen 28 februari werd – de in Limmen geboren en 
opgegroeide – Wim Bakker in het programma ‘Geloofsgesprek’ door Leo 
Fijen geïnterviewd. Een mooi geloofsgesprek waar Wim ook vertelt over 
zijn geboortegrond, de bakkerij en Limmen.  
Het geloofsgesprek is terug te zien op één van de nieuwsblokken op onze 
website www.corneliuskerk-limmen.nl 

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


DE WEBSITE VAN DE CORNELIUSKERK IS ELKE WEEK ACTUEEL 
 
Lees hier even over het gebruik van de ‘honingraten’ op de frontpage  
Special aandacht voor de gebruiksvriendelijke link naar kerkdienstgemist.nl  
De mogelijkheid om via ‘misintenties’ intenties op te geven en te betalen met iDEAL en  
onder het kopje ‘contact’ op de bovenbalk kun je via iDeal doneren voor Kerkbalans etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je naar de website van de Corneliusparochie gaat www.corneliuskerk-limmen.nl 
zie naast de bovenbalk met daaraan gekoppeld heel veel informatie over de 
parochie, ook de nieuwsblokken en agenda.  
 
Heel bijzonder zijn de onderwerpen in de ‘honingraat’. (zie afbeelding hier boven) 
ELKE WEEK WORDT DEZE VERNIEUWD 

1. Pastoraal woord. Hier wordt het wekelijkse pastorale woord: ‘Op de pedalen’ 
van pastor Johan Olling geplaatst. Het pastorale woord dat ook verwerkt is in 
de wekelijks Nieuwsbrief, dat op één A4tje naar meer dan 300 mailadressen 
wordt gestuurd.  

2. Foto’s Hier staan elke week andere foto’s van een activiteit, viering of 
actualiteit binnen de geloofsgemeenschap, dorp of daar buiten. Meestal zijn 
de foto’s gemaakt door onze parochiefotograaf Nico Snel. 

3. Video’s Hier staat elke week een andere film over een activiteit, viering of 
actualiteit binnen de geloofsgemeenschap, dorp of daar buiten. Ook wordt er 
dankbaar gebruik gemaakt van het archief dat onze dorpsgenoot en 
dorpsfilmer Cees Bos door de jaren heen opgebouwd heeft. De meeste films 
die wekelijks geplaatst worden zijn dan ook van Cees Bos. 

4. Kerkdienst gemist Als je dit ‘honingraatje’ indrukt kom je meteen in het 
archief van alle weekendvieringen die we vanaf februari opgenomen hebben. 
Het gaat om de zaterdagavondvieringen om 19.00 uur (meditatieve vieringen) 
en de Woord en Communievieringen op zondagmorgen 10.00 uur. Ook de 
opnamen van Henk Waal namens C-TV Castricum waar hij aan het begin van 
de corona een jaar geleden mee begonnen is, kun je in dit archief terugkijken.  

5. Misintenties Als je hier op drukt krijg je de misintenties van de komende twee 
weekenden te zien. Onder deze intenties is er ook de mogelijkheid nieuwe 
intenties door te geven aan de parochieadministratie en daarbij meteen via 
iDEAL te betalen. Je bent natuurlijk altijd welkom op vrijdagmiddag tussen 
14.00 uur en 16.00 uur maar via de website kan het ook. 

 
Parochieadministratie Corneliusparochie 

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


VACCINEREN IN DE CORNELIUSKERK:  
ER IS LICHT AAN HET EIND VAN DE TUNNEL 
 
HUISARTSEN OP BEZOEK IN DE CORNELIUSKERK 
Ook de medewerkers en dokters van huisartspost Limmen hadden met 
interesse de vorderingen van de herbouw van de Corneliuskerk de 
afgelopen jaren gevolgd. Ze maken waarschijnlijk ook gebruik van 
Facebook, Twitter en YouTube. Ik kreeg een belletje met de vraag of ze 
een keer de kerk mochten bekijken. Altijd leuk natuurlijk om dokters een 
keer buiten hun spreekkamer te mogen ontmoeten. Ik vertel ook altijd vol 
trots over onze Corneliuskerk, de aanpassingen, plannen en de 
vorderingen. Maar al gauw werd duidelijk dat het bezoek vooral te maken 
had met de komende vaccinaties tegen het coronavirus. Wanneer de 
vaccinaties in Limmen op grote schaal gaan plaats vinden, is niet bekend. 
Maar je moet wel vooruitdenken. Mijn bezoekers vanuit de huisartsenpost 
hadden wel al foto’s gezien van de ontmoetingsruimte achter in de kerk en 
de glazen wand waarmee het sacrale gedeelte afgescheiden wordt van 
het profane. Ze waren meteen enthousiast. Ze wisten ook dat het sacrale 
gedeelte in een katholieke kerk bestemd is voor de eredienst en ook wel 
‘Godshuis’ wordt genoemd en dat daar, door het bewaren van het 
geconsacreerde brood in het tabernakel, de presentie van Christus 
geëerbiedigd wordt, en waren dus zeer te spreken over de 
ontmoetingsruimte als priklocatie. 
 

VACCINATIES 
De vraag dus om de kerk beschikbaar te stellen voor de komende 
vaccinatie heb ik toen nog wel even afgestemd met de parochieraad en 
het bisdom. Nou dat was prima. Ons voorstel om het vaccineren in de 
ontmoetingsruimte te doen en daarna de voorschreven 15 minuten rust in 
de kerk te laten plaats vinden, kreeg meteen groen licht. We kunnen 
makkelijk met stoelen schuiven en ruim van elkaar zitjes creëren. 
Daarnaast kregen we nog de suggestie om op het grote flatscreen dat we 
hebben, filmpjes te laten zien van de brand van 3 mei 2018 en de daar op 
volgende restauratie en herbouw. Ook het beschikbaar stellen van folders 
over de geschiedenis van de kerk en wat er zoal te zien is en de betekenis 
van dat alles, was een goed idee. Als geloofsgemeenschap zijn we altijd al 
naar buiten toe gericht. We geloven we in een kerk die haar deuren 
openzet en waar iedereen welkom is en niemand uitgesloten wordt.  

 
Pastor Johan Olling 



 
 

Dusseldorperweg 74 

 1906 AL Limmen   

 

Jaarverslag 2020 secretariaat Parochieraad  
RK H. Cornelius – Limmen 

 
Januari:  

• Tijdens de eerste vergadering van januari 2020 wordt met voldoening teruggekeken op alle 
activiteiten voorafgaand en tijdens Kerstmis 2019. Het heeft weer dierbare en feestelijke 
hoogtepunten opgeleverd met een diversiteit aan vieringen, het was wel een hele marathon in de 
“Heeren van Limmen”. 

• Pastor Veldt ging op 1e Kerstdag de H. mis voor. Zijn preek werd erg gewaardeerd door de 
parochianen. 

• Ook de Harmonie Excelsior op 2e kerstdag werd druk bezocht en de Valkering Zingers klonken 
weer als vanouds fantastisch. 

• Pastor Olling leest een passage voor uit een boek; “God kan niet tellen”. Het gaat over kwantiteit 
en kwaliteit in de kerk. 

• De jaarlijkse vrijwilligersavond op vrijdag 17 januari was een groot succes. Een avond vol muziek, 
dans en de inmiddels traditioneel geworden quiz. 
Op de vrijwilligersavond wordt een groep vrijwilligers extra in het zonnetje gezet. Dit keer hebben 
wij gedacht aan  een aantal mensen van de parochieraad zelf. Een paar mensen die vanaf het 
allereerste begin na de brand zich geweldig hebben ingezet voor de herbouw van de kerk, te weten 
Piet Valkering en Nico Kaandorp. Vanaf de allereerste avond op 3 mei 2018, bijna twee jaar 
geleden, zijn zij, samen met John de Boer, wiens naam niet ongenoemd mag, constant bezig 
geweest met verschillende partijen om de gehele herbouw in goede banen te leiden, om er een 
paar te noemen: 
o Donatus verzekeringen, Troostwijk, gemeente Castricum, Van Waarde voor het veilig stellen 

van de kerkelijke objecten, architect voor het uitwerken van de ideeën en het maken van de 
tekeningen, verzekeringen, aannemers, leidekkers, elektriciens, licht, geluid, etc.,  

Voor die ongelooflijke inspanning vond de Parochieraad dat Piet, Nico en John dit bloemetje wel 
verdiend hadden. 

• De actie Kerkbalans 2020 is in volle gang. 

• Aan het eind van de vergadering toosten we op het nieuwe jaar. 

• Wederopbouw Corneliuskerk: 
o Alle lopende zaken worden gebundeld in één machtigingsaanvraag met een duidelijke 

onderbouwing. 
o De oude vloer is uit de kerk verwijderd en er zijn sleuven gegraven voor de luchtkanalen ten 

behoeve van retourlucht voor de luchtverwarming.  
o Dibo/Kerssens is gestart met de aanleg van de kanalen voor de luchtverwarming.  
o De Firma Kemperman is bezig met het herstel van het Corneliusaltaar en de beelden van het 

hoofdaltaar worden door Gerard Beentjes gereinigd in samenspraak met de firma Kemperman. 
o Vanaf 10 januari a.s. komt de definitieve planning van de werkzaamheden fase 2b. 
o Voor toevoer van water in de sacristie is de oude leiding weggehaald en een nieuwe wordt 

aangelegd. 
o Er is contact geweest met de Jozef kerk te Alkmaar voor de overname van 250 stoelen. 



Februari: 

• In de vergadering van februari komt pastor Paul Bindels nader kennismaken. 

• Naar aanleiding van Maria Lichtmis (40 dagen na kerstmis) leest pastor Olling een tekst voor: 
”Geef mij Licht”. 

• Op 8 februari vindt een meditatieve herdenkingsdienst plaats, waar in het bijzonder de overledenen 
van 2019 worden herdacht. De viering is in de PKN kerk. Het jeugdkoor zal de viering met 
ingetogen actuele liederen opluisteren. 

• Aswoensdag op 26 februari, vindt plaats in Heeren van Limmen. 
Op 28 februari wordt een “Sobere Soepmaaltijd” gehouden in ‘Ons Huis’. 
De  Regioviering is deze keer in Heiloo op 1 maart, het is de 1e zondag van de veertigdagentijd en 
de presentatie van het Hongerdoek. 

• Tot nu toe hebben zich 13 eerste Communicanten en 7 Vormelingen aangemeld.  

• Diaconie en Caritas gaan zich gezamenlijk inzetten om rond de Pasen een voedselpakkettenactie 
op poten te zetten voor gezinnen uit Limmen die het goed kunnen gebruiken. De actie valt samen 
met de samenwerking van de kringloopwinkel Keer op Keer. Bij de voedselpakketten wordt ook 
een waardebon van € 20,00 toegevoegd om te besteden bij Keer op Keer.  

• Overleg heeft er plaats gevonden met de vertegenwoordigers van de werkgroep Eenzaamheid, 
wethouder van de gemeente Castricum en Jeanette Ruijgrok (praktijk ondersteunster huisartsen).  

• De week van eenzaamheid blijft een speerpunt.  

• Paasmusical met de basisschool (2 vieringen). De school werkt ten volle mee en is er goed bij 
betrokken. 

• Pastor Olling gaat verhuizen naar de Brugstraat 16 in Limmen. Per 31 maart 2020 heeft hij de 
woning aan de Dusseldorperweg 68 opgezegd. De verhuur van de woning vindt plaats via officiële 
kanalen per 1 april 2020. 

• Speerpunten uit het verslag van de Regiowerkgroep MOV-HALE januari 2020 te Limmen. 
o De Wereldwinkel wordt tijdens de regioviering van 1 maart met hun doelstelling ondersteund.  
o Het thema van de vastenactie “Werken aan je toekomst” sluit aan op het werk van de 

wereldwinkel.  
o Elke kerkganger krijgt bovendien tijdens de viering een waardebon van € 2,00 uitgereikt om 

ter plekke te besteden bij de Wereldwinkel.  
o Tafelen voor vastenactie welke begint op 5 april, zijn al veel aanmeldingen binnen gekomen. 
o Hongerdoek. De keuze is gevallen op: “Leven onder de regenboog”. Een hongerdoek uit Haïti 

wat in 2011 ook is gebruikt.   

• Wederopbouw Corneliuskerk: 
o Machtiging fase 2b is binnen. 
o Altaar meubilair en ambo worden overgenomen van parochie Wormerveer, t.a.v. het altaar zijn 

geen extra kosten aan verbonden. 
o De 250 stoelen van de Jozefkerk uit Alkmaar worden overgenomen tegen een koopsom van  

€ 11.400,00. 
o De schoorsteen mag afgebroken worden. 
o De buizen voor de luchtverwarming liggen op zijn plaats en het zand is geëgaliseerd. De 

isolatieplaten worden aangebracht en daarop komt de vloerverwarming. 
o Extra leidingen zijn getrokken (stroom-data) naar de sacristie. 
o De kabels voor de ringleiding, data, geluiden en stroom liggen op hun plaats. 

 
Maart: 

• Aan het begin van de vergadering op 3 maart leest Pastor Olling een tekst voor van Salvador; “Mijn 
kerk heeft een keuze gemaakt”. 

• Op dit moment zijn er 7 vormelingen en 13 communicanten. 

• Bisdom Haarlem – Amsterdam heeft haar goedkeuring gegeven voor de begroting 2020.  

• Ten behoeve voor de aanvraag van subsidie voor de wederopbouw van de kerk, heeft de heer 
Vincent van de Kerk vier brieven verstuurd. 

• De Parochieraad geeft toestemming aan Stichting Oud Limmen om een bord te plaatsen in de tuin 
van Dusseldorperweg 68, ten behoeve van een te organiseren fietstocht langs enkele punten wat 
met de WO II te maken heeft gehad, vanaf half april tot en met eind mei a.s. Bij deze punten komt 
een bord te staan met uitleg. 

• De Parochieraad geeft ook haar toestemming aan Jos Henselmans (kerkhofbeheer) om een 
monument te plaatsen voor onze plaatsgenoot Piet Schol, die tijdens de WO II in Amersfoort is 
gefusilleerd. 

• In de tweede week van maart worden we opgeschrikt door het Corona virus. 

• In verband met het Corona virus heeft het Bisdom enkele maatregelingen afgekondigd met 
richtlijnen hoe om te gaan met het Corona virus. 



• Wederopbouw Corneliuskerk: 
o Op het ogenblik zijn er weinig activiteiten te melden.  
o De machtiging voor fase 2B2 van de renovatie is ingediend bij het Bisdom. 
o Het metselwerk rond de schoorsteen wordt afgemaakt.  
o Vervanging van de kabels voor de ringleiding. 
o Lekkage geconstateerd bij de zij-transept. 
o Donderdag 5 maart a.s. wordt er de hele dag beton gestort in de kerk, als dit goed gedroogd 

en uitgehard is, kan gestart worden met het tegelen van de vloer.  
April: 

• De vergadering van 7 april 2020 is in verband met de Corona maatregelen afgelast. 
Mei: 

• In de vergadering van 12 mei, vergaderen we op gepaste afstand van 1,5 meter. 

• Pastor Olling leest een tekst voor van Marinus van de Berg; “Aandacht, schenken en ontvangen”. 

• De jaarvergadering van de parochie op 14 april is ook afgelast vanwege de Corona maatregelen.  

• De nieuwe website van de Corneliusparochie zou op 14 april tijdens de jaarvergadering de lucht in 
gaan, maar helaas ging het niet door vanwege de Corona maatregelen. 

• De website werd nu op 5 april (palmzondag) gepresenteerd met beelden van de Passion Limmen 
2014 en een aantal paasmusicals. 

• Op initiatief van pastor Veldt en de kerkhofcommissie zijn door de tuingroep bordjes geplaatst bij 
de pastoorsgraven op de begraafplaats. De teksten op de bordjes vertellen ons de verhalen van de 
pastoors van weleer. 

• De Wijzerplaatverlichting van de toren is gerepareerd.   

• De voorlopige opbrengst van de Kerkbalans is € 37,000,00. Heel veel dank aan de wijklopers en 
de gulle gevers. 

• Er wordt nog gewacht op nieuwe maatregelen met betrekking tot het Corona virus.  
Vooralsnog betekent het dat alle publieke liturgievieringen tot 31 mei (Pinksteren) zijn afgelast (met 
uitzondering van uitvaarten en huwelijken). Vanaf 1 juni mogen max. 30 mensen aanwezig zijn en 
vanaf 1 juli max. 100 mensen bij georganiseerde samenkomsten. Groepsactiviteiten worden zoveel 
mogelijk afgelast. 

• Voorlopig blijven we kerken in “Heeren van Limmen”. 

• Met C-TV Castricum heeft pastor Olling afspraken gemaakt voor opnames van de Paasperiode. 

• Verder heeft pastor Olling met C-TV Castricum afgesproken, om de 14 dagen een viering te 
verzorgen van 20 minuten vanuit de Corneliuskerk, alsmede Hemelvaart – Pinksteren – 
dankzondag.  

• De dankzondag zal plaatsvinden op 14 juni 2020, waarbij het jaarthema centraal staat en met 
ondersteuning van het jeugdkoor.  

• In verband met de Corona maatregelen is de eerste H. Communie doorgeschoven naar volgend 
jaar, alsmede de groep Vormelingen. 

• Wederopbouw Corneliuskerk: 
o Alle opdrachten met betrekking tot de omgevingsvergunning zijn verstuurd naar het Parochie 

Bestuur. Het wachten is op de vergunning. De termijn voor indienen van de zienswijze duurt 6 
weken. 

o In de kerk zelf is het druk met allerlei werkzaamheden van verschillende disciplines: 
Fa, Dibo, montageroosters; Fa. Kerssens luchtbehandeling met de afhandeling van de 
luchtverwarming;  
Fa. Veldt, met het leggen van de vloertegels; Gerard Beentjes, repareren en schoonmaken 
van het hoofdaltaar; Fa. Kemperman is bezig met het restaureren van de kruiswegstaties; 

o Afwachten is nog op de goedkeuring voor de laatste fase waarin onder andere de 
ontmoetingsruimte gerealiseerd kan worden. 

Juni: 

• De vergadering van 2 juni wordt ook op gepaste wijze van 1,5 meter gehouden.  

• De protocollen met betrekking tot de Corona maatregelen worden verder uitgewerkt voor de 
Corneliusparochie.  

• Pastor Olling leest een bezinningstekst voor over de Pinkstergeest. Het is de Geest die na het 
feest van Pinksteren in en door ons mag waaien. 

• Op zondag 7 juni a.s. wordt weer begonnen met gebedsvieringen in “Heeren van Limmen” waarbij 
30 personen aanwezig mogen zijn. Hiervoor zijn protocollen opgesteld door het Bisdom.  

• Pastor Olling heeft contact gehad met Marieke van Zilt om de zondagen t/m 13 september in de 
“Heeren van Limmen” in optie te houden voor de Corneliuskerk. 

• Aan de hand van de protocollen zal pastor Olling de maatregelen uitwerken, een gebruiksplan 
opstellen en de namen van de toezichthouders opgeven aan het Parochie Bestuur.  



• Piet Valkering (penningmeester) zal een hygiëne zuil van sanistation.nl bestellen, waar 
kerkgangers eenvoudig hun handen kunnen desinfecteren. 

• Op 11 juni is het 60 jaar geleden dat pastor Jan Veldt tot priester is gewijd, maar helaas gaat het 
feest niet door vanwege de Corona maatregelen. Het feest wordt verschoven naar juni 2021. 

• C-TV Castricum zal nog een uitzending verzorgen op 14 juni (de dankzondag). De opnames 
hiervoor worden op 10 juni a.s. gemaakt. Het jeugdkoor zal haar medewerking verlenen.  
Tijdens de uitzending voor de dankzondag wordt Lenie Welboren-Koot gehuldigd als vrijwilligster 
van het jaar. Onder valse voorwendselen is Lenie voor deze viering gevraagd om als koster op te 
treden. Ruim 25 jaar geleden werd zij door de toenmalige pastor Sijmen Tol gevraagd of zij op de 
doordeweekse dagen koster wilde worden, voor huwelijk, jubilea en uitvaarten. Hier hoefde zij niet 
lang over na te denken en zei volmondig ‘Ja’. 
Na de brand kerken we aan de overkant in de “Heeren van Limmen”. Om de liturgisch attributen 
over te brengen van de kerk naar de “Heeren van Limmen” heeft ze een winkelwagentje bij de 
plaatselijke supermarkt geronseld en keurig bekleed. Dat scheelde heel veel heen en weer geloop. 
Deze onderscheiding is Lenie dan ook van harte gegund als blijk van waardering voor alles wat ze 
voor onze kerk hebt gedaan. 

• Wederopbouw Corneliuskerk: 
o De tegels voor de vloer zijn voor de Pinkster geleverd. Het tegel werk kan afgemaakt worden. 
o De vloer van het nieuwe Liturgisch centrum is gestort.  
o De roosters, waardoor de warme lucht de kerk wordt ingeblazen, zijn geplaatst. 
o De voorbereidingen voor het plaatsen van het nieuwe orgel uit Valkenburg zijn rond. 
o Onderzoek is uitgevoerd naar de akoestiek in de Corneliuskerk.  
o Voor de aanbesteding van de bestrating van het parkeerterrein aan de noordzijde van de kerk 

zijn offertes opgevraagd bij G.P. Groot Weg- Grond- en Waterbouw en Groot wegenbouw BV 
en Veldt Infra NV uit Akersloot. 

Juli: 

• In juli hebben we geen vergadering gehouden in verband met de vakantieperiode. 
Augustus: 

• Pastor Olling leest aan het begin van de vergadering een tekst voor van René Grotenhuis, “God 
kan niet tellen”. (De betekenis van Christelijk geloof voor de wereld van vandaag). 

• De begrafenisadministratie wordt overgenomen door Hanneke van Veen. Ellen Valkering had 
aangegeven dat zij ermee wilde stoppen. Ellen wordt nog op een nader te bepalen datum bedankt 
voor haar inzet voor de begrafenisadministratie, maar van deze kant alvast hartelijk dank. 

• Het huurcontract voor Dusseldorperweg 68 is inmiddels getekend door de nieuwe bewoonster. 
Deze huurwoning is vrijgekomen omdat pastor Olling naar een andere woning is verhuisd.  

• Ontwikkelingen rondom Parochiebestuur, Parochieraad en Bisdom: 

• Het bestuur van het Samenwerkingsverband, waaronder wij als Corneliusparochie vallen, heeft te 
kennen gegeven dat zij, na een brede evaluatie, de conclusie heeft moeten trekken dat zij om 
meerdere redenen: sluiting kerken in de Egmonden, brand van de Corneliuskerk en pensionering 
van het bijna voltalige pastoresteam, hun aandacht alleen op de parochie Bron van Levend Water 
zal richten. Voor het besturen van onze parochie heeft het bisdom een interim bestuur benoemd, te 
weten Mgr. dr. Bart Putter (vicarisgeneraal van het bisdom) als voorzitter/administrator en de heer 
Jan Mentink als secretaris/penningmeester. Als parochieraad, hebben we er alle vertrouwen in dat 
de renovatie van onze kerk tot een goed einde zal worden gebracht en wij samen kunnen werken 
aan een helder besturingsmodel. 

• Om de voortgang van de renovatie van de kerk te waarborgen, zal verdere assistentie worden 
verleend door mevrouw C.M.C. Wentges, Bouwkundig Inspecteur van het Bisdom Haarlem-
Amsterdam. Alle opdrachten voor de aannemers gaan ter ondertekening naar de parochie 
administrator seda plens Mgr. dr  Bart Putter en door de heer Jan Mentink penningmeester. 

• Pastor Olling heeft overleg gehad met het pastoresteam. Hierbij was ook Mgr. dr. Bart Putter 
aanwezig. De intentie is om als pastoresteam verder te gaan en 1 x per maand bij elkaar te komen 
en om de pastorale samenwerking voort te zetten.  

• Het voornemen van het nieuwe jaarthema is: “Het verhaal gaat …… door !”. Door middel van een 
boekenkast met de 66 boeken van de Bijbel, worden diverse verhalen belicht.  

• Met C-TV Castricum wordt de afspraak gemaakt, om in dezelfde stijl als de opname met 
Pinksteren, 1 x per maand opname te maken over bepaalde thema’s, zoals: Catechismus, Liturgie, 
het jaarthema, Allerzielen, Boekenweek, Pasen (kinderpassion) en het jeugdkoor met zang van 
Ramses Shaffy. 

• Wederopbouw Corneliuskerk: 
o De heer Emiel Wagemaker (meubelmaker) restaureert door de brand getroffen preekstoel. 
o Op het ogenblik is het rustig met de bouwwerkzaamheden in de kerk, alles ligt stil. Het 

wachten is op de machtiging. 



September: 

• In de vergadering van september komt Jos Henselmans een toelichting geven op een aan te 
schaffen herdenkingsbord. Het gaat om 3 stuks kunststofplaten waarop de namen worden 
gegraveerd, op volgorde van datum overlijden.  
Daarboven komt een band met daarin gefreesd de tekst:  
                          “Onze namen staan geschreven in de palm van Gods hand”.  
Het bord wordt op rolstoel hoogte geplaatst. Vanaf 1 januari 2000 komen alle namen van 
overledenen op het kerkhofbord te staan, waar wij als parochiegemeenschap mee verbonden zijn. 
Met de plaquettes kunnen we toe tot het jaar 2060.  

• Verder geeft Jos een toelichting over zijn werkzaamheden in het archief.  

• Jos deelt ook mee dat op woensdag 2 september a.s. de herdenkingssteen voor Piet Schol wordt 
geplaatst. Piet Schol is in de 2e wereldoorlog op 21 september 1944 in kamp Amersfoort 
geëxecuteerd. 

• Het plaatsen van een spandoek bij bijzondere gelegenheden wordt in de 1e week van oktober 
geplaatst in verband met de week tegen eenzaamheid. Het doek komt te staan in het plantsoentje 
voor het fietsenrek. Het doek wordt een paar keer per jaar verwisseld met een op dat moment 
geldend thema.  

• Het jaarthema lied is geschreven door Mia Ploegaert.  

• Na goed overleg met diverse betrokkenen, mag de kerk per 20 september weer open.  

• Op deze eerste dag van het kerkelijk jaar, gaan we ook weer beginnen met het bloemetje van de 
week, “Een steuntje in de rug”.  

• De schoenendoosactie gaat ook weer van start. 

• Ondanks de beperkte Covid-19 maatregelen, wordt de mogelijkheid onderzocht om de 
Kerkenveiling op 6 november a.s. door te laten gaan, niet op de fysieke manier, maar op een 
andere manier. 

• Voor het stofvrij maken van de kerk wordt de Marthagroep ingeschakeld.  

• Pastor Olling heeft een gesprek gehad met Henk Waal van CTV Castricum voor een filmopname 
op 20 september en voor het komende seizoen. 
Wederopbouw Corneliuskerk: 
o Inmiddels heeft er een gesprek plaats gevonden met Donatus over de afronding van de 

brandschade  
fase 0-2A 20183071.   

o Vanuit het Bisdom zijn alle machtigingen ontvangen. We kunnen verder met de herbouw van 
de kerk om de laatste fase van de gehele renovatie af te ronden. Alle opdrachten zijn de deur 
uit.  

o Het tegelwerk rond het liturgisch centrum wordt gelegd. 
o Met Dolmans contact gehad voor het schoonmaken van de pastoorsgang en de sacristie etc.  

Voor de opening op 20 september wordt nog een rondje kerk gemaakt met Dolmans en een 
prioriteiten lijstje wordt opgesteld.    

o Er is begonnen met het schoonmaken van het hoofdaltaar, Kemperman opdracht gegeven 
voor het schoonmaken van Antonius en om de ontbrekende stukken van de staties te 
herstellen. 

o De laatste viering in “Heeren van Limmen” vind plaats op zondag 13 september. Een dank je 
wel aan Marieke voor de gastvrijheid is op zijn plaats. 

o In verband met de nog steeds geldende Corona maatregelen moet men vooraf een 
reservering maken voor de viering op 20 september, tevens de inzegening van het altaar. Ook 
is er een registratieplicht. We kunnen met niet meer dan 100 kerkgangers samenkomen 

Oktober: 

• In verband met de Corona maatregelen en om de 1,5 afstand te waarborgen, mochten we 
gebruik maken van de vergaderzaal van het accountantskantoor van Piet Valkering, voor de 
vergadering van 6 oktober. 

• Voor deze vergadering zijn de heren Bart Putter, voorzitter/administrator en Jan Mentink, 
secretaris/penningmeester, uitgenodigd voor een nadere kennismaking.  

• In verband met de “Week van Eenzaamheid” leest pastor Olling een tekst voor uit “Marcus”, een 
stukje bezinning met een korte gedachte. 

• De startzondag op 20 september was een heuglijke dag, tevens Cornelius dag en de inzegening 
van het altaar door Bisschop Jan Hendriks. Na ruim 2 jaar kon de parochiegemeenschap weer 
samen komen in hun vertrouwde kerk. Het deed de aanwezigen goed om hier weer te kunnen 
kerken. Vooraf is er keihard gewerkt door de vele vrijwilligers om de kerk gebruiksklaar te maken, 
zoals de noodverlichting, het geluid en het schoonmaken van de kerk.   

• Voor de meditatieve viering op 26 september was veel belangstelling.  



• 1 oktober is de start van de “Week van Eenzaamheid”. In samenwerking met Caritas werd nog 
een VVV bon overhandigd aan medeparochianen die met armoede en eenzaamheid te maken 
hebben. Tevens ook weer de start van het bloementje van de week, Caritas deelt mee in de 
kosten. 

• Op 10 oktober was een gezinsviering met de schoenendoosactie. Wederom een groot succes. Bij 
elkaar zijn er 45 dozen ingeleverd.  

• Met het jeugdkoor is op 31 oktober een meditatieve viering gehouden met een verhaal uit de 
bijbel,  
“Hoe kan dat nou” ? 

• Inmiddels zijn alle 15 basisschoolgroepen van de “Kerkuil” op bezoek geweest in de herbouwde 
Corneliuskerk.  

• Wederopbouw Corneliuskerk: 
o De bisschoppelijke machtiging voor het herstellen van het parkeerterrein aan de noordzijde 

van de Corneliuskerk, tevens aanpassen van de riolering is binnen en de opdracht voor 
uitvoering is verstuurd. Het terrein wordt opnieuw bestraat en nieuwe armatuur voor de 
buitenverlichting. 

o Pilkes (infrastructuur) zal de kabels aanleggen voor de verlichting. 
o Bouwkundig is de wederopbouw zo goed als rond. 
o Schaapsound gaat in week 51 testen op de geluidswand. 
o De vluchtwegen en op brandveiligheid zijn door de gemeente goedgekeurd. 

November: 

• In deze vergadering zijn Joke Kuijs en Agaath van Veen van het Pastoraal Overleg uitgenodigd. 
o De speerpunten van het Pastoraal Beleidsplan 2020-2021, versie 12-10-2020 worden 

besproken. (Liturgie, Catechese, Diaconie en Gemeenschapsopbouw). 
o De speerpunten worden bewaakt door het Pastoraal Overleg. 

• Pastor Olling geeft een terugkijk op Allerzielen; “Als ik de tijd kon keren”. 

• Op 2 november Allerzielen is besloten om geen kerkdienst te houden; er mochten maar 30 
bezoekers aanwezig zijn. Ondanks de Corona maatregelen is het toch een bijzondere viering 
geworden in samenwerking met C-TV Castricum. Er was ook gelegenheid om de kerk te bezoeken 
en een kaarsje aan te steken voor een dierbare. 

• Op deze dag was ook de onthulling van een plaquette op de begraafplaats met alle namen van de 
overledenen van de laatste 20 jaar.  

• Op 6 november werd de kerkenveiling gehouden. Op een andere manier werd er inhoud gegeven 
aan de kerkenveiling dan dat we gewend zijn. Zo werd de traditie toch in ere gehouden.  

• De heer Ton Revers heeft een schilderij van de Corneliuskerk, geschilderd door zijn oom Antoon 
Revers, overhandigd aan de Corneliusparochie. Voor het schilderij wordt een mooi plekje gezocht. 

• In samenwerking met de Protestante Gemeente, de werkgroep Caritas van de Corneliusparochie 
en de Zonnebloem, was een Cyclamen-actie gestart. Bij alle 80-plussers zijn cyclamen bezorgd, 
een opkikkertje in deze bijna onwerkelijke tijd. Totaal zijn er 432 cyclamen rondgedeeld met de 
hulp van vele vrijwilligers. 

• De verouderde PC;s op het parochiesecretariaat worden vervangen. 

• Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (22 november) vieren we het feest van Sint Caecilia de 
patrones van de muziek. Vanwege Covid-19 was het niet mogelijk om tijdens een reguliere viering 
de jubilarissen in het zonnetje te zetten. Via een uitzending van C-TV Castricum werden, Agnes 
Beentjes, Sylvia van Zanten, Agaath van Veen en Wim Punt, allen 25 jaar en Carla Bakker en 
Sjaak Welboren, beide 40 jaar, alsnog gefeliciteerd met hun jubileum. 

• In verband met de Coronamaatregelen zijn in de pastorie de looprichting voor de in- en uitgangen 
duidelijk aangegeven voor het binnengaan van de kerk en met 1,5 meter afstand van elkaar. 
Geadviseerd wordt om een mondkapje te dragen.  

• Het schoonmaken van het liturgisch gedeelte van de kerk wordt iedere vrijdagmiddag gedaan door 
de Martha groep en de vele vrijwilligers die zich spontaan hebben aangemeld. Tot kerst is een 
rooster opgesteld. 

• De Agapé-viering op vrijdag 27 november in de Corneliuskerk gaat niet door in verband met Covid-
19.   

• 28 en 29 november is het 1e advent weekend, dan wordt tevens de adventskrans opgehangen.  

• Voor de komende kerstdagen wordt nagedacht hoe deze in te vullen. Er mag maar één viering per 
dagdeel plaatsvinden. Na elke viering moet de kerk ook altijd geïsoleerd worden. 



• Wederopbouw Corneliuskerk 
o De verlichting is opgehangen, alsmede de spotjes boven de staties, door de Fa. de Graaf. 
o De roosters bij het altaar worden afgedekt zodat de lamp boven het altaar geen last meer 

heeft van de opstijgende warme lucht.   
o In week 46 worden de tegels gelegd in de hal. 
o De preekstoel met baldakijn wordt op vrijdag 13 november teruggeplaatst. Emiel Wagemaker 

van de Houtkrul heeft de preekstoel gerestaureerd. 
December: 

• Aan het begin van de december vergadering leest pastor Olling een gedicht voor van Jan Terlouw,  
“Het leven is kort en eindeloos”, uit het boek, Gedichte Gedachten. 

• In verband met de Coronamaatregelen heeft de Parochieraad besloten om de vrijwilligersavond, 
die was gepland op vrijdag 15 januari 2021, niet door te laten gaan. Het wordt in een andere vorm 
gegoten. 

• De keuze voor de vrijwilligers groep voor het jaar 2021 is gevallen op de Martha groep en de extra 
groep schoonmakers die ook inzetbaar waren om de kerk schoon en stofvrij te maken, om de 
kerkdiensten van zaterdag en zondag mogelijk te maken. Deze groep vrijwilligers worden op een 
bijzondere wijze beloond voor hun inzet met een boeket bloemen. 

• De kerkenveiling, in aangepaste vorm, heeft een bedrag opgeleverd van € 27.180,00. Een 
geweldig bedrag ondanks de Corona. Een dank je wel aan allen die deze veiling mogelijk hebben 
gemaakt en aan de kopers van een kavel. 

• Afhankelijk van de Corona ontwikkelingen gaat de parochieavond (jaarvergadering) 2021 
vooralsnog ook niet door. 

• Vanwege de Corona maatregelen mag er geen kleuterkerst en kerstgezinsvieringen gehouden 
worden. C-TV Castricum heeft opname hiervan gemaakt en deze worden met Kerst uitgezonden. 

• Wederopbouw Corneliuskerk 
o De opdracht voor de glazen balustrades bordes boven de ontmoetingsruimte is akkoord. De 

balustrade is inmiddels geplaatst. 
o De lift wordt geplaatst in week 50.  
o Door de vrijwilligers en onder leiding van Jos Henselmans is de liftschacht gemaakt. 
o In verband met Covid-19 zijn de afzuigroosters in de kerk geknepen om voldoende buitenlucht 

aan te zuigen. Als gevolg hiervan kan de luchtverwarming nog niet ingeregeld worden. Om de 
overlast op het priesterkoor te beperken heeft DIBO geperforeerde plaat in de uitblaasroosters 
op het altaar geplaatst. 

o De preekstoel is geplaatst. Firma Kemperman heeft opdracht om het natuurstenen basement 
van de preekstoel schoon te maken en te herstellen. 

o De bouwkundige werkzaamheden zijn zo goed als afgerond.  
o De kerk is inmiddels voorzien van dimbaar licht. Het wachten is nog op de kroonluchter. 

 
Algemeen: 

De Parochieraad vergadert in principe elke eerste dinsdagavond van de maand in de pastorie, alleen 
in augustus houden we geen vergadering. 
 
In 2021 zijn er voldoende zaken waar we ons mee bezig willen houden, zoals: 

• De eindfase van de wederopbouw van de kerk. 

• De her- inwijding en de feestelijke opening van de H. Corneliuskerk. 

• Afscheid Johan Olling op 23 mei en daarbij zijn opvolging 

• Startzondag op 19 september, een nieuw kerkelijk jaar. 
 
 
Wij voelen ons als Parochieraad zeer gesterkt door de trouwe achterban van vele vrijwilligers die 
iedere keer weer klaar staan om nieuwe initiatieven en projecten te omarmen. Wij kunnen hen niet 
genoeg bedanken. 
 
Vol vertrouwen staan we aan het begin van 2021, een jaar waarin we het thema 
 

“Het verhaal gaat door . . . . .” 
 

een extra plek willen geven en een jaar waarin de eindfase van de wederopbouw van de kerk centraal staat. 
 
Tot zover mijn verslaglegging over 2020.  
Marianne Snel, 
Secretaris 



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

 
Zaterdag 27 maart 19.00 uur: Lies Al, Jeanne 
Keijzer-Ursem, Gerda Pepping-Bakkum, Tiny 
van Dijk-de Moel, Piet Weijers en Fien Weijers-
Haaker, Jaap Metselaar en Joke Metselaar-
Apeldoorn, Henk en Ali Bruins, Truus Nanne-
Valkering 
Zondag 28 maart 10.00 uur: Pieter Boon en 
Gré Boon-Tromp, Jan en Bea Boon, Ed Kuijper 
en Anja Kuijper-Schagen, Henk Nijman en 
Clazien Nijman-Van Diepen, Piet Kaandorp en 
Wil Kaandorp-Smit, IJs Dirkson, Dirk de 
Winter, Jan Groot, Nico van Haaster, Vok 
Groot en Tiny Groot-Hes, Joop Baltus-Kroone, 
Cock Groot en Riet Groot-Konijn, Gert Min en 
Truus Min-Valkering, Frans Wempe en Nel 
Wempe-van der Aar, Dirk de Winter, Dina 
Hageman-Regtop, Jaap Kuijs en Gré Kuijs-
Bakker, Siem Kuijper en Nel Kuijper-Wester en 
overl.familie, Joke Kuijper-Min, Jaap Valkering 
en Jo Valkering-v.d.Peet en dochter Ans, Jan 
Kaandorp en overl. fam. Wulp-Kaandorp 
Witte Don. 1 april 19.30 uur : Magda Bakker 
Goede Vrijdag 2 april 19.30 uur: Nelleke 
Molenaar, Maik de Ruijter, Joop van der Steen 
en Afra van der Steen-de Winter, Corrie Borst, 
Jaap Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn 
Paaszaterdag 3 april 21.00 uur : Sjaak 
Seignette Ada Beentjes, Cees Buter en Sjaan 
Buter-Rotteveel, Johan Kerssens, Huub 
Kramer, Joke Louwe-Dirkson, Ben Snijder en 
Els Snijder-Buijs, Herman Zomerdijk en Lia 
Zomerdijk-Admiraal, Aad Kaandorp, Bart van 
Beek en Rie van Beek-van Duivenvoorde, Wim 
Bremmers en overl. fam., Evert Zeeman, Henk 
Bruins en Alie Bruins-Visser, Kees en Corrie 
Kager, Susanna Nuijens-Kusch- Anthonius 
Nuijens overl.fam.Nuijens-Kusch, Anton Res 
en Truus Res-Veldt, Linda Agasi 
1e Paasdag zondag 4 april 10.00 uur : Kees 
Admiraal, Cor Schol, Sam Beentjes en Aaf 
Beentjes-Vlaarkamp, Gre Beentjes-Fatels, 
Peter Beentjes, Antoon Duijkersloot, Siem van 
Veen, Lia Goeman-van Veen, Cees Struijlaart, 
Rie Duijkersloot, Jo Koot-Groot, Ed Kuijper en 
Anja Kuijper-Schagen, Gerard Liefting, Jans 
Min, Nelleke Molenaar, Agaath Mooij, Susanna 
Nuijens-Kusch- Anthonius Nuijens 
overl.fam.Nuijens-Kusch, Kees Pepping, Pé 
Pepping, Rem en Lies Pronk, Cees Roos, Maik 
de Ruijter, Ben Snijder en Els Snijder-Buijs, 
Joop van der Steen en Afra van der Steen-de 
Winter, Piet van der Steen, Rein Verver en 
Corrie Verver-Zandbergen, Frans Wempe en 
Nel Wempe-van der Aar, Tiny Wulp-Vergouw, 
Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, Harry 
Zandbergen, Hans Zwart, Bart Dirkson en 
Janie Dirkson-van der Molen, overleden familie 
Admiraal-Commandeur,  
 
 
 
 

Nack Kaandorp, Theo Dirkson, Willem Dirkson 
en Sien Dirkson-van Duivenvoorde, Dirk de 
Winter, Gerard Rietveld, Cees Groot, Joop 
Holla en zoons Jan en Gerard en kleine Justin 
en Isa, Cees Admiraal en fam.Admiraal-v.d. 
Velden, Loek Rijs, John Keijzer, Nico van 
Haaster, Henk van der Eem en Frieda van der 
Eem-Wulp, Wim Levering en overl.fam. 
Levering-van der Wurff en kleinzoon Lars, Gré 
Brakenhof-Admiraal, Piet Winder Jzn., Cees 
Winter en Alie Winter-Lute, Jos Zomerdijk, Uit 
dankbaarheid en overleden ouders 
Noordermeer-Levering, Wim Limmen, Gerard 
Pirovano, Kees Pirovano, Anton Res en Truus 
Res-Veldt, Linda Agasi, Jan Kaandorp en 
overl. fam. Wulp-Kaandorp 
2e Paasdag maandag 5 april 10.00 uur : Jos 
Liefting, Andre Winder en Trien Winder-
Metselaar, Ben de Swart en Tiny de Swart-
Verver, Jaap Metselaar en Joke Metselaar-
Apeldoorn,  
Din.6 april 10.00 uur in de Cameren: Jan Min 
Zaterdag 10 april 19.00 uur: Dick Boon, Jos 
Liefting, Walt Pepping en Truus Pepping-Buur, 
Theo Seignette, Jan Valkering, Corrie Borst, 
Henk en Ali Bruins, Tiny van Dijk-de Moel, 
Agaath Mooij, Truus Nanne-Valkering, Wim 
Bremmers en overl.fam. 
Zondag 11 april 10.00 uur: Joop Admiraal en 
Jo Admiraal-de Jong en zoon Wim, Martinus 
Augustijn en Maria van Roode, Niek Baltus, 
Tim Baltus, Wim Metzelaar en Jannie 
Metzelaar-v.d.Maat, Annie van der Steen, 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, Gert 
Min en Truus Min-Valkering, Agaath Mooij, 
Susanna Nuijens-Kusch- Anthonius Nuijens 
overl.fam, Herman van der Sande en Truus 
van der Sande-Sander, Rem en Lies Pronk, 
Ben de Ruijter en Aat de Ruijter-Pronk, Antoon 
van der Steen en Corrie van der Steen-
Kaptein, Joop van der Steen en Afra van der 
Steen-de Winter, Yao Yao Wang, Frans 
Wempe en Nel Wempe-van der Aar, Piet 
Winder Jzn, Cees Winter en Alie Winter-Lute, 
Riet Dekker-Hollenberg, Ali van Wijk-Snel, Jos 
Zomerdijk, Sjaak Seignette, John Luttikhuizen, 
Rie Adrichem-van der Steen, Nico van 
Haaster, Antoon Min, Overl.fam. Admiraal-
Cammandeur, Jo Koot-Groot, Ed Kuijper en 
Anja Kuijper-Schagen, Hans Zwart, Jan 
Dirkson en Elly Dirkson-Mok 
Zaterdag 17 april 19.00 uur: Joop Bruijns, 
Jaap Dirkson, Joop van der Steen en Afra van 
der Steen-de Winter, Aad Kaandorp, Frans de 
Nijs, IJs Dirkson, Tiny van Dijk-de Moel, Piet 
Weijers en Fien Weijers-Haaker, Jaap 
Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn, Sjaak 
Seignette 
 



Zondag 18 april 10.00 uur: Lies Al, Marijke 
Baltus-de Waard, Jac. Boersen, Piet Buur, 
Wim van Diepen en Rie van Diepen-
Henselmans, Tiny Hageman-Mandjes, Afra 
Koot en overl.ouders, Piet van der Steen, 
Jacobus van der Steen en Cornelia Catharina 
van der Steen-Mosch, overleden leden van de 
Stille Omgang, Ouders Keijzer-Winder en 
kinderen, Nico van Haaster, Joop Baltus-
Kroone, Jopie Castricum-Borst, Tiny Wulp-
Vergouw, Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, 
Joop Holla en zoons Jan en Gerard en 
achterkleinderen Justin en Isa 
Zaterdag 24 april 19.00 uur: Jeanne Keijzer-
Ursem, Gerda Pepping-Bakkum, Aad 
Kaandorp, Cees Dekker, Jaap Metselaar en 
Joke Metselaar-Apeldoorn, Henk en Ali Bruins, 
Tiny van Dijk-de Moel, Truus Nanne-Valkering, 
Jaap v.d.Steen en Corrie v.d.Steen-Mosch 
Zondag 25 april 10.00 uur: Pieter Boon en 
Gré Boon-Tromp, Jan en Bea Boon, Cock 
Groot en Riet Groot-Konijn, Rie Duijkersloot, 
Gre Krom-Cornelisse, Gre Min-Kaandorp, Gert 
Min en Truus Min-Valkering, Henk Nijman en 
Clazien Nijman-Van Diepen, Siem Pepping, 
Joop van der Steen en Afra van der Steen-de 
Winter, Jan de Zeeuw en Riet de Zeeuw-
Groot, Dina Hageman-Regtop, Dirk de Winter, 
Piet Nijman en Nel Nijman-van de Peet en 
overleden kinderen,Alice Groot, fam. Groot en 
fam. Pepping, Nico van Haaster, Joke Kuijper-
Min, Siem Kuijper en Nel Kuijper-Wester en 
overleden familie, Thijs Bakker en Lien Bakker-
Groot 
Zaterdag 1 mei 19.00 uur: Dick Boon, Walt 
Pepping en Truus Pepping-Buur, Theo 
Seignette, Jan Valkering, Aad Kaandorp, 
Corrie Borst, IJs Dirkson, Wim Bremmers en 
overl. fam., Henk Bruins en Alie Bruins-Visser 
Zondag 2 mei 10.00 uur: Jaap Kuijs en Gré 
Kuijs-Bakker en overl.familie, Joop Admiraal 
en Jo Admiraal-de Jong en zoon Wim, 
Martinus Augustijn en Maria van Roode, Niek 
Baltus, Annie van der Steen, 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, Susanna Nuijens-
Kusch,- Anthonius Nuijens, overl.fam.Nuijens-
Kusch, Herman van der Sande en Truus van 
der Sande-Sander,Rem en Lies Pronk, Ben de 
Ruijter en Aat de Ruijter-Pronk, Antoon van der 
Steen en Corrie van der Steen-Kaptein, Frans 
Wempe en Nel Wempe-van der Aar, Piet 
Winder Jzn, Cees Winter en Alie Winter-Lute, 
Riet Dekker-Hollenberg, Piet Kaandorp en Wil 
Kaandorp-Smit, Tiny Wulp-Vergouw, Bank 
Wulp, Nico Wulp en Peter, Ali van Wijk-Snel, 
Jos Zomerdijk, Sjaak Seignette,  

John Luttikhuizen, Loek Rijs, Rie Adrichem-
van der Steen,Nico van Haaster 
Din. 4 mei 10.00 uur in de Cameren: Jan Min 
Zaterdag 8 mei 19.00 uur: Ada Beentjes, 
Cees Buter en Sjaan Buter-Rotteveel, Johan 
Kerssens, Jos Liefting, Huub Kramer, Joke 
Louwe-Dirkson,Sjaak Seignette, Tiny van Dijk-
de Moel, Piet Weijers en Fien Weijers-Haaker, 
Truus Nanne-Valkering, Jaap Kuijs en Gré 
Kuijs-Bakker, Jaap van Veen 
Zondag 9 mei 10.00 uur: Siem Admiraal en 
overl.fam. Admiraal-Hageman, Tim Baltus, 
Wim Metzelaar en Jannie Metzelaar-v.d.Maat, 
Sam Beentjes en Aaf Beentjes-Vlaarkamp, Gre 
Beentjes-Fatels, Peter Beentjes, Antoon 
Duijkersloot, Rie Duijkersloot, Jo Koot-Groot, 
Jan Kroon en Gerda Kroon-Wammes, Ed 
Kuijper en Anja Kuijper-Schagen, Gerard 
Liefting, Jans Min, Nelleke Molenaar, Agaath 
Mooij, Cees Mous, Kees Pepping, Pé Pepping, 
Siem Pepping, Maik de Ruijter, Frans Wempe 
en Nel Wempe-van der Aar, Ben de Swart en 
Tiny de Swart-Verver, Tiny Wulp-Vergouw, 
Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, Herman 
Zomerdijk en Lia Zomerdijk-Admiraal, Hans 
Zwart, Jacobus van der Steen en Cornelia 
Catharina van der Steen-Mosch, overleden 
familie Admiraal-Commandeur, Frans de Nijs, 
Theo Dirkson, Dirk de Winter, Piet Nijman en 
Nel Nijman-van de Peet, Ouders Keijzer-
Winder en kinderen, Nico van Haaster, Henk 
van der Eem en Frieda van der Eem-Wulp, 
Vok Groot en Tiny Groot-Hes, Piet Kaandorp 
en Wil Kaandorp-Smit, Gré Brakenhof-
Admiraal 
Hemelvaartsdag donderdag 13 mei 10.00 
uur : Nelleke Molenaar, Maik de Ruijter 
Zaterdag 15 mei 19.00 uur: Jaap Dirkson, 
Cees Roos, Aad Kaandorp, Frans de Nijs, 
Jaap Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn, 
Henk en Ali Bruins, Tiny van Dijk-de Moel, 
Truus Nanne-Valkering, Jaap v.d.Steen en 
Corrie v.d.Steen-Mosch 
Zondag 16 mei 10.00 uur: Siem Admiraal en 
overl. fam. Admiraal-Hageman, Marijke Baltus-
de Waard, Jac. Boersen, Piet Buur, Wim van 
Diepen en Rie van Diepen-Henselmans, Tiny 
Hageman-Mandjes, Afra Koot en overl.ouders, 
Gert Min en Truus Min-Valkering, Elly Pepping-
Bruin, Corrie Verver-Valkering, Piet Kaandorp 
en Wil Kaandorp-Smit, Jaap Zonneveld, 
overleden leden van de Stille Omgang, Cees 
Admiraal en fam.Admiraal-v.d. Velden, Ouders 
Keijzer-Winder en kinderen, Nico van Haaster, 
Jopie Castricum-Borst 
 
 
 
 
 

 

 



Bereikbaarheid Pastor Johan Olling 
 

Pastorie Dusseldorperweg 74 1906 AL Limmen 

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

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

___________________________________________________________________ 

E-mail-adressen H. Corneliusparochie te Limmen 
 

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

___________________________________________________________________ 

Het Parochiecentrum 
is gevestigd in de pastorie 

 

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

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

mailto:administratie@corneliuskerk-limmen.nl
mailto:bestuur@corneliuskerk-limmen.nl
mailto:caritas@corneliuskerk-limmen.nl
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mailto:vastgoed@corneliuskerk-limmen.nl


 

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



 

 

PASEN… is geloven dat elke 
grafsteen   kantelen kan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wij wensen u toe, dat u de komende Paasdagen ook de kracht en 
inspiratie mag ervaren om die steen te laten kantelen 

 

Zalig Pasen  

namens parochieraad Gerardine Vahl-Res  

en Pastor Johan Olling. 

 


