


 
VAN DE REDACTIE 

 
Het laatste nr van ons parochieblad “Rond de Limmer Toren” van dit seizoen, met het 
bericht, dat onze pastor nog even onze pastor blijft. In zijn “op de pedalen” uitleg over 
wat we vieren met Pinksteren. De Pinksterviering is tevens de dankviering als 
afsluiting van het seizoen. Alle vieringen voor de gehele zomer staan in het blad 
vermeld, wel nog met beperkingen en ook via kerk TV mee te vieren. De werkgroep 
Caritas laat van zich horen. Er is voor de jeugd een pinksterverhaal en een puzzel. 
Het blad is verder gevuld met de vaste rubrieken, de pastorale woorden, in memoria 
en misintenties. Er is veel te lezen.  
 
De redactie wenst u goede pinksterdagen en een gezonde zomer toe. 
 

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

 
VERSCHIJNINGSDATA 
 
‘Rond de Limmer Toren’ verschijnt zes 
maal per jaar, te weten: 
 
 
Nummer 1  begin september 
Nummer 2 eind oktober 
Nummer 3  10 dagen voor Kerstmis 
Nummer 4 februari 
Nummer 5 10 dagen voor Pasen 
Nummer 6  voor Pinksteren 
 
AANLEVEREN KOPIJ 
 
Kopij voor de ‘Rond de Limmer Toren’ bij 
voorkeur aanleveren per e-mail: 
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl 
 
Of in de brievenbus van/aan ‘Rond de 
Limmer Toren’p/a Pastorie 
Dusseldorperweg 74 1906 AL LIMMEN 
 
Kopij voor de volgende uitgave kunt u 
inleveren/insturen 
 
tot dinsdag 24 augustus 2021 
 
Zij verschijnt omstreeks  
12 september 

 
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/


 
 
“WAT VIEREN WE EIGENLIJK MET PINKSTEREN?’ 
We hadden het er samen over: ‘Wat vieren we eigenlijk met Pinksteren?’ 
Totdat iemand zei: ‘Ik weet het. Met Pinksteren vieren we de verjaardag van 
de kerk.’ En dat is ook zo. Met Pinksteren vieren we de verjaardag van de 
kerk. En wat doe je als je een verjaardag viert? Je viert dat je ooit ter wereld 
kwam en je viert in dankbaarheid dat je er nog altijd bent. In dankbaarheid, 
want je had er net zo goed niet meer kunnen zijn. Zo is Pinksteren de dag 
waarop we vieren dat de kerk geboren werd en we doen dat in dankbaarheid 
en in verwondering, want die oude kerk van ons had er net zo goed niet meer 
kunnen zijn. Het is een wonder. 
 

EEN UITGEBLOEIDE PAARDENBLOEM  
Lucas, de evangelist en ook de schrijver van de Handelingen van de 
apostelen, vertelt ons hoe dat gegaan is bij de geboorte van de kerk. Ik zeg 
met opzet: geboorte, want de kerk is niet gesticht op het kantoor van een 
notaris in Jeruzalem door de vrienden van Jezus, die dachten: kom laten we 
een kerk oprichten. Wat Lucas vertelt lijkt nog het meest op een geboorte. De 
leerlingen worden volledig overrompeld als het gebeurt. Een hevige wind vult 
het hele huis en het is alsof er een diepe zucht doorheen gaat. ‘Heilige Geest’ 
noemt hij het terugkijkend; het moet iets van God geweest zijn. Het resultaat 
hiervan is in ieder geval dat er een beweging op gang kwam. Er werd geen 
kerk gesticht, maar er ontstond een christelijke beweging. Wat velen nog 
altijd zal verwonderen, is hoe snel die christelijke beweging zich over het 
Middellandse Zeegebied verspreidde, uitmondend in kleine christelijke 
gemeenschappen. Die snelle verspreiding doet denken aan een uitgebloeide 
paardenbloem. Door één windstoot worden de zaden van de stengel 
losgerukt en uitgezaaid en een jaar later groeien er overal paardenbloemen in 
je tuin. Zo is het begonnen, als zaad dat wordt uitgezaaid. 

 
HET WAAIEN VAN DE GEEST 
Als we als pastores na Kerst en Pasen bij elkaar komen dan worden het 
aantal kerkgangers met elkaar uitgewisseld. En dan hoor je nog al eens een 
diepe zucht als het gaat om de vergrijzing. Hoe ziet de kerk er over 10 jaar 
uit? Maar steevast is dan ook het antwoord.. ‘zie de kerk toch niet als een 
resultaat van menselijke planning en activiteiten alleen. Ze is ook het 
resultaat van het waaien van de Geest’. Misschien vind je dit antwoord een 
vrome dooddoener, maar er zit wel een kern van waarheid in. Als we 
werkelijk geloven dat de kerk ontstaan is door een goddelijke kracht, door een 
goddelijke wind die mensen in beweging bracht. Als je daar werkelijk in 
gelooft, dan waait die wind nog steeds en kan die mensen ook in onze tijd in 
beweging krijgen. Het enige waar we ons zorgen over moeten maken, is: dat 
wij de werking van de Geest behoorlijk in de weg kunnen zitten. We kunnen 
ons ervoor afsluiten. We kunnen zo druk bezig zijn binnen het kerkelijk bedrijf, 
dat we de wind niet meer voelen. Als de leerlingen van Jezus angstvallig 
binnen waren blijven zitten, dan was die beweging er nooit gekomen. Wij 
hebben in de Corneliusparochie laten zien dat we het kunnen. Ondanks de 
corona en herbouw van de kerk is het ons gelukt in beweging te blijven. En in 
beweging blijven we, want ik merk dat eenieder met mij de geestkracht voelt 
om straks het nieuwe seizoen in te stappen met een nieuw inspirerend 
jaarthema vol energie Ik wens u allen die Pinkstergeest toe. 
 
pastor Johan Olling  



 
NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD 
****************************************************** 
 
Alweer de laatste Limmertoren van dit seizoen. Een jaar waarin Corona toch weer 
een heel seizoen lang de hoofdrol heeft gespeeld. Waar we eerder in september nog 
met 100 personen konden vieren, moesten vlak voor kerst de deuren weer worden 
gesloten. De week voor Pasen kwam er enige versoepeling en mochten 30 personen 
meevieren. Wat biedt zo een livestream dan uitkomst. Op deze manier hebben veel 
parochianen vanuit hun eigen huis toch de weekendvieringen mee kunnen vieren. 
Eind april kwam het bericht van uit het bisdom dat kerken met meer dan 300 
reguliere zitplaatsen maximaal 10% van het aantal zitplaatsen bezet mag zijn. Dit 
betekent voor onze kerk 45 personen. Toch enige versoepeling. Vooraf aanmelden 
blijft nog wel verplicht. 
 
Afscheid Johan 
Zoals al lange tijd bekend zou onze pastor Johan Olling 23 mei voor het laatst 
voorgaan in de viering, waarna hij van zijn welverdiende pensioen zou gaan 
genieten. Ik schrijf ‘zou’, want vandaag, 29 april, kregen wij het bericht vanuit het 
bisdom, dat de beoogde opvolger van Johan zich heeft teruggetrokken. Na diverse 
mogelijkheden te hebben besproken, heeft het bisdom toestemming gegeven dat 
Johan voorlopig door kan gaan, in ieder geval tot er een nieuwe opvolger is 
gevonden en de herbouw van onze kerk is afgerond. Het is spijtig dat er nog geen 
duidelijkheid is over de opvolging van Johan, maar ik denk dat dit niet alleen voor 
ons als parochieraad, maar ook voor veel parochianen een goed bericht is dat Johan 
voorlopig mag blijven. Wij wensen hem nog een mooie tijd toe hier in Limmen. 
Zijn afscheid kunnen we nu ook nog even voor ons uitschuiven en laten we hopen 
dat we Johan dan het afscheid kunnen geven, dat hij verdient en waar eenieder, die 
dat wil, bij kan zijn. 
 
Herbouw 
Zoals bekend is de kerk inmiddels opgeleverd. Toch is niet alles afgerond. Zo wordt 
de laatste hand gelegd aan het orgel, dat binnen afzienbare tijd een plaats krijgt voor 
in de kerk in het noord transept. Ook zijn we nog in afwachting van de banken. Deze 
zouden wij overnemen uit een andere kerk. De sluiting van deze kerk heeft 
vertraging opgelopen, waardoor wij ook langer op de banken moeten wachten. 
Daarnaast zullen begin juni o.l.v. de firma Kemperman studenten van Nimeto uit 
Utrecht de kruiswegstaties in het schip restaureren. 
De glazen deuren zijn voorzien van ons nieuwe logo, geïnspireerd op de gestileerde 
tulp voor de kerk. Vanaf Pinksteren zal het logo verlicht te bewonderen zijn in het 
voorportaal van de kerk. Voor de ontmoetingsruimte zijn er tafels en stoelen besteld, 
waar we hopelijk snel gebruik van kunnen gaan maken, als we elkaar weer mogen 
ontmoeten tijdens het kopje koffie na de viering. De vergrote voorzolder is voorzien 
van nieuwe vloerbedekking, zodat dat er ook weer netjes uitziet. 
 
Tot slot wens ik u een heel goede zomer toe, een zomer voor velen dicht bij huis. 
Toch wens ik u veel rust en ruimte voor bezinning en bovenal een goede 
gezondheid! 
Een hartelijke groet namens Johan Olling en de parochieraad, 
Gerardine Vahl-Res. 



LITURGIE VOOR DE  
KOMENDE MAANDEN (vieren) 

 
 
JOHAN OLLING BLIJFT OOK NA PINKSTEREN NOG EEN TIJD PASTOR VAN 

DE CORNELIUSPAROCHIE 

De staf van het bisdom heeft Johan Olling gevraagd om ook na Pinksteren pastor te 

blijven van de Corneliusparochie. Dit zolang er nog geen opvolger is aangesteld en 

zeker tot na de feestelijkheden bij de opening van de herbouwde Corneliuskerk na de 

corona-pandemie. Wanneer dat zal zijn, is niet te zeggen. Eind 2021 misschien? Het 

kan net zo goed begin 2022 worden. Dit houdt in dat pastor Johan Olling ook 

betrokken zal zijn bij het openen van het nieuwe seizoen op zondag 19 september en 

het nieuwe jaarthema.  

 
45 KERKGANGERS TOEGESTAAN IN CORNELIUSKERK 
 
De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten vanaf 29 april 2021 een beperkte 
verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De 
verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere 
zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag maximaal tien procent van het totale 
aantal zitplaatsen bezet zijn. De Corneliuskerk heeft 450 zitplaatsen en mag dus 45 
kerkgangers toelaten.  
 
De belangstelling voor de viering is echter wel hoger dan 45, dus we vragen eenieder 
zich vooraf aan te blijven melden (pastor@corneliuskerk-limmen.nl ) en zonder 
klachten naar de kerk te komen. Ook blijft de aanmeldingsplicht gelden bij 
binnenkomst, het reinigen van je handen en de mondkapjesplicht als je je rond 
beweegt in de kerk.  
 
Daarom wijzen wij u nogmaals op het meevieren via Kerk-TV(zie onze website: 
www.corneliuskerk-limmen.nl of ga naar www.kerkdienstgemist.nl) 
 
Als er nog meer versoepelingen komen, geven we dat door of vindt u het op de 
website van onze parochie: www.corneliuskerk-limmen.nl  
 
Parochieraad Corneliusparochie 
 
 
LITURGISCH KALENDER  
(voorgangers onder voorbehoud, houdt u de website in de gaten 
 
WEEKEND 15 en 16 MEI 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve gebedsviering met koorzang 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengde zanggroep 
  Voorganger: Pastor J.Olling 

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


 
 

HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 
 
WEEKEND 22 en 23 MEI – WEEK NEDERLANDSE MISSIONARISSEN 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met met koorzang en taizé liederen 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengde zanggroep 
  Voorgangers: Pastor J.Olling en Pastor K.Kint 
 
De komende maanden vervallen de zaterdagavond vieringen, alleen een viering 
op de zondagmorgen om 10.00 uur 
 
ZONDAG 30 mei – HEILIGE DRIE EENHEID 
 10 uur Woord- en Communieviering met gemengde zanggroep 
  Voorganger: Pastor K.Kint 
 
ZONDAG 6 juni - SACRAMENTSDAG 
 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengde zanggroep 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
ZONDAG 13 JUNI 
 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengde zanggroep 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
ZONDAG 20 juni  
 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengde zanggroep 
  Voorganger: dhr.K.Kroone 
 
ZONDAG 27 juni 
 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengde zanggroep 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
ZONDAG 4 juli 
 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengde zanggroep 
  Voorganger: Pastor B.Leurink 
 
ZONDAG 11 juli 
 10.00 uur Woord- en Communieviering met gemengde zanggroep 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
ZONDAG 18 juli 
 10.00 uur Woord- en Communieviering met spontaan vakantiekoor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
ZONDAG 25 juli 
 10.00 uur Woord- en Communieviering met spontaan vakantiekoor 
  Voorganger: Pastor K.Kint 



ZONDAG 1 augustus 
 10.00 uur Woord- en Communieviering met spontaan vakantiekoor  
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
ZONDAG 8 augustus 
 10.00 uur Woord- en Communieviering met spontaan vakantiekoor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
ZONDAG 15 augustus 
 10.00 uur Woord- en Communieviering met spontaan vakantiekoor  
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
ZONDAG 22 augustus 
 10.00 uur Woord- en Communieviering met spontaan vakantiekoor  
  Voorganger: Pastor K. Kint 
 
ZONDAG 29 augustus 
 10.00 uur Woord- en Communieviering met spontaan vakantiekoor 
  Voorganger: Pastor dhr.K.Kroone 
 
ZONDAG 5 september 
 10.00 uur Woord- en Communieviering met spontaan vakantiekoor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
ZONDAG 12 september 
 10.00 uur Woord- en Communieviering met spontaan vakantiekoor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 

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

 
VIERING IN DE CAMEREN 
 
Elke dinsdagochtend om 10.00 uur is er een viering in de Vita Nova-
zaal van de 'De Cameren'. We gebruiken tijdens deze 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. 



PINKSTEREN  
 
PASEN IS MET PINKSTEREN VERBONDEN 
Tijdens de vieringen van Pinksteren staat het verhaal uit het boek 
Handelingen centraal. Pinksteren betekent; ‘vijftig’. Op de vijftigste dag na 
Pasen kregen mannen en vrouwen de Geest, dat wil zeggen: ze raakten 
in vuur en vlam door de boodschap van Jezus van Nazareth en ze 
begonnen vrede en gerechtigheid in hun leven waar te maken. Op 
Pinksteren vieren we het begin van de kerk. De Geest van Jezus spreidt 
zich uit over de wereld, over mensen, over ons. 
 
PAASKAARS WORDT UITGEBLAZEN 
Om een verbinding te leggen tussen Pasen en Pinksteren (vijftig dagen na 
Pasen) zal de paaskaars tijdens de Pinkstervieringen een centrale rol 
hebben. We bidden dat Gods Geest ook over ons neer mag dalen. Aan 
het eind van de viering zullen we de paaskaars midden in de kerk 
uitblazen. (“we kunnen het nu zelf”, wil dat zeggen, “de paastijd is nu 
voorbij”) We mogen het licht aan elkaar doorgeven en meenemen naar 
alle mensen die we ontmoeten en plekken waar we komen. De kaarsjes 
van de afgelopen paasnacht zullen daarvoor weer uitgedeeld en nogmaals 
gebruikt worden. Een mooi Pinkster-ritueel. Vooral als het u lukt het 
kaarsje brandend thuis te krijgen. Ook zullen er weer duiven losgelaten 
worden. 
 

ZATERDAG 22 MEI OM 19.00 UUR MEDITATIEVE PINKSTERVIERING 
 
Op zaterdagavond 22 mei om 19.00 uur is er een meditatieve 
Pinksterviering met Taizé-acclamaties en ook met communie-uitreiken 

 
ZONDAG 23 MEI PINKSTER- EN DANKVIERING EN ONTHULLING 
VAN HET VURIGE NIEUWE LOGO IN DE ENTREE-HAL VAN DE KERK   
 
Op zondag 23 mei om 10.00 uur vieren we het Pinksterfeest en sluiten we 
het seizoen af. Omdat pastor Johan Olling nog langer aanblijft als pastor 
voor de Corneliusparochie is er aan het eind van de viering ruimte voor de 
bekendmaking van de vrijwilliger van het jaar en de onthulling van het 
nieuwe logo in de entréé-hal van de kerk. Tiny van der Velden en Nel 
Kaandorp hebben een prachtig kunstwerk van glas gemaakt dat onthuld 
zal worden. Het wordt dus een feestelijke viering zo aan het eind van het 
seizoen met 45 kerkgangers.  
 

TWEEDE PINKSTERDAG 24 MEI GEEN VIERING 
 
Tweede Pinksterdag, 24 mei, is er geen viering in de kerk. 

 
NA 23 MEI TOT 19 SEPTEMBER GEEN 
ZATERDAGAVONDVIERINGEN  

 
Er zullen na Pinksteren tot na de startzondag van het nieuwe seizoen geen 
meditatieve zaterdagavonden gehouden worden. Na de Startzondag op  
19 september pakken we de draad weer op en zullen er zowel op zondag 
als zaterdag weer vieringen gehouden worden in de Corneliuskerk. 



KERK EN SAMENLEVING  
VERAF EN DICHTBIJ  (dienen) 
 
 
WERKEN AAN EEN RECHTVAARDIGE WERELD 
Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris, 15 t/m 23 mei. 
 
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt Nederlandse 
missionarissen en missionair werkers financieel zodat zij zich elke dag 
opnieuw kunnen inzetten voor arme en kwetsbare mensen wereldwijd. 
Gedreven door geloof en rechtvaardigheidsgevoel gaan missionarissen en 
missiewerkers op pad. Zij geven zekerheden in Nederland op om elders in 
de wereld lijden te verlichten. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige 
wereld waarin ieder mens telt. Dit doet de WNM al meer dan vijftig jaar! 
 
Ook in deze tijden waarin het coronavirus de wereld in zijn greep houdt, 
blijven de missionarissen en missionair werkers zich wereldwijd inzetten 
voor hun medemens. 
 
De Pinksteractie is een jaarlijkse collecteweek en één van de belangrijkste 
pijlers van de Week Nederlandse Missionaris. Het belang wordt onderkend 
door de Nederlandse Bisschoppenconferentie, die het heeft aangemerkt 
als één van de drie jaarlijkse A-collectes. Een bestemmingscollecte, de 
gehele collecte is voor de pinksteractie. 
 
U kunt ook doneren aan de Week Nederlandse Missionarissen en wel 
door uw gift over te maken op IBAN: NL30RABO0171211111 of te 
doneren via de website  
https://www.weeknederlandsemissionaris.nl/steun-en-doneer/  
 
 

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

 
Op 28 en 29 augustus 2021 vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken 
plaats.  
 
U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening  
NL42 INGB 0000002950,t.n.v. MIVA, Breda 

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


 

Caritas 
 
Werkgroep Caritas Corneliuskerk Limmen 

 

In Coronatijd 

Beste mensen, 
 
Wat troffen we weer blijde gezichten toen wij onze paasattentie rondbrachten bij 
inwoners van Limmen, die, om wat voor reden dan ook, het niet zo breed hebben.  
Eén van onze mensen kreeg zelfs spontaan een bloemetje omdat men zo blij is met wat 
extra steun. I.v.m. de coronamaatregelen was er niet gekozen voor een 
levensmiddelenpakketje, maar voor supermarktbonnen. Daarbij hebben we ook 
financiële bijdrages van u mogen ontvangen, in totaal € 145,00. Hartelijk dank daarvoor! 
 
De werkgroep worstelt al jaren met het probleem dat zij mensen, waarvoor zij zich wil 
inzetten, niet of moeilijk kan bereiken. De ervaring leert dat deze groep zich niet 
spontaan zal melden, wat natuurlijk heel begrijpelijk is. De werkgroep heeft een 
formulier ontwikkeld, waarmee mensen zich kunnen melden. Misschien kunt u ons 
hierbij helpen. In de kerk of supermarkt kunt u dit formulier meenemen en daarmee 
mensen, waarvan u weet dat zij wel wat hulp kunnen gebruiken, benaderen en hen 
wijzen op deze mogelijkheid. 
 
Tot slot wil ik u nog wijzen op uw en onze hulp 
voor de voedselbank. Weet u dat u het hele jaar 
door producten in de Mariakapel kunt brengen, 
bestemd voor de voedselbank? 
 
Bedankt voor uw gaven! 
Werkgroep Caritas 
 

VASTENACTIE COLLECTE 2021  
 
Het thema was dit jaar net als in 2020 “ WERKEN AAN JE TOEKOMST".  
Om zo wereldwijd mensen toegang te geven tot beter onderwijs en ze te 
helpen met het starten van een eigen onderneming. In het weekend van 
13 en 14 maart was de collecte opbrengst voor dit project.  
Het heeft € 153,80 opgebracht.  
 
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk dank!  
Namens de werkgroep: MOV. 

 

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

mailto:aframooij@gmail.com


GELOOFSVERDIEPING  (leren) 
 
 

SNUFFELEN IN DE BIJBEL  
 

De twee groepen ‘snuffelen in de Bijbel’ dreigden door het coronavirus in 
mineur in elkaar te zakken zonder dat we het goed af konden ronden. Het 
maakte ons allen heel verdrietig. We misten de inspirerende en levendige 
bijeenkomsten. Als het aan ondergetekende ligt, gaan we in september – 
als de pandemie onder controle is en we allen gevaccineerd zijn - 
proberen de draad weer op te pakken.  
 
Pastor Johan Olling 

 
 
ROND DE WATERPUT SEIZOEN  
 
HOE GAAT HET VERDER MET ‘ROND DE WATERPUT’? 
Toen eind maart vorig jaar onze hele samenleving abrupt tot stilstand 
kwam, moest er ook een grote deksel op de waterput. Natuurlijk heeft de 
commissie nagedacht over de vraag: Hoe nu verder? Als de 
omstandigheden het toelaten gaan we in de (na)zomer samen flink aan 
het werk, zodat er voor de wintermaanden en het voorjaar van 2022 
wellicht toch weer een fraai en gevarieerd aanbod van activiteiten 
aangeboden kan worden. Tot het zover is, broeden we intern op nieuwe 
plannen. Maar die houden we nog even vóór ons. Als de deksel weer van 
de waterput gaat, willen we onze deelnemers graag verrassen met nieuwe 
en verrassende bijeenkomsten. “Retirer pour mieux sauter”, zeggen de 
Fransen. De commissie kijkt uit naar water uit een frisse bron. U toch ook?  
 
Met groet, namens de commissie ‘Rond de waterput’. 
 

PINKSTEREN 
 
Elkaar verstaan 
 over taalgrenzen heen. 
Bijeen in liefde ondanks 
 klankverscheidenheid. 
Elkaar verstaan 
 met begrijpende aandacht 
 met open oor  
 met ontvankelijk hart 
 
Samen luisteren naar woorden 
woorden als voertuig 
 van een overvol gemoed 
woorden als brug 
 waarlangs we elkaar ontmoeten 
woorden als ingang  
 om in stilte bijeen te zijn. 
 
Pinksteren, 
elkaar nabij zijn. 



JEUGD  PAGINA VOOR JONG EN OUD 

 

Het feest van Pinksteren komt er aan. Het feest van de Geest van God. 
Je kunt haar niet zien, maar wel voelen. Net zoals je de wind kunt zien 
in de wieken van de molen die draaien. Daarover gaat dit verhaal 

 
 
De vrienden van Jezus komen bij 
elkaar, ergens achteraf in de kelder 
van een huis. Vóór ze naar binnen 
gaan, kijken ze goed om zich heen: 
Zijn er geen soldaten in de buurt? In 
die kelder, luisteren ze naar wat 
Johannes, hun leider, vertelt over 
Jezus. Het zijn mooie verhalen. De 
mensen luisteren er met plezier naar. 
‘Konden we maar altijd hier blijven, in 
ons keldertje zegt een vrouw. ‘Hier is 
het fijn,’ zegt een man. ‘Maar straks 
moeten we weer naar buiten. En wat 
gebeurt er dan allemaal? Misschien 
worden we wel gevangen genomen.’ 
‘Was Jezus er nog maar,’ zegt een 
ander. ‘Nu moeten we alles alleen 
doen.’ ‘Laten we samen bidden,’ zegt 
Johannes. ‘Vader, ik bid voor de 
mensen die in Jezus geloven. Wij 
weten dat het niet altijd gemakkelijk is 
om Jezus te volgen. Soms voelen we 
ons niet veilig. En toch zegt Jezus 
tegen ons dat we naar buiten en naar 
anderen moeten gaan, die ons nodig 
hebben. Naar de zieken, de mensen 
die honger hebben en mensen die 
verdrietig zijn. Vader, laat ons voelen 
dat u er altijd bent voor ons. Amen.’ 
Het gebed is uit. ‘Wat een vreemd 
gebed, eigenlijk,’ zegt de man die zo 
angstig was. ‘We worden erop uit 
gestuurd, ook al is het niet 
gemakkelijk.’ Johannes lacht. ‘Dachten 
jullie dan dat het gemakkelijk was? We 
kunnen niet alleen maar hier blijven, 
gezellig bij elkaar. We moeten de 
wereld in. Ga er op uit! Jezus heeft het 
zelf gezegd.’ Daar moeten de mensen 
over nadenken.  
 
 
 

 
Een vrouw zegt: ‘Het lijkt op een 
verhaal dat mijn opa vertelde: ‘In de 
bergen leeft een bijzondere vogel, een 
adelaar. Zijn nest ligt hoog in de 
bergen, tussen de rotsen. Zijn jonkie zit 
ook in dat nest en soms kijkt hij over 
de rand en dan denkt hij: O nee, veel 
te hoog! Ik durf er niet uit! Ik wil nooit 
leren vliegen! Maar weet je wat er dan 
gebeurt? Als het jong oud genoeg is, 
duwt zijn vader hem zomaar over de 
rand van het nest.’ Daar schrikken de 
mensen van. ‘Zo valt hij toch te 
pletter?’ roepen ze. ‘Nee hoor,’ zegt de 
vrouw. ‘Want de vadervogel let wel op 
hem! Hij duikt hem achterna. En vlak 
voor het jong op de grond neerstort, 
vangt hij hem op met zijn vleugels. Zó 
leert hij hem om te vliegen. En dat 
moet ook wel, want je kunt niet je hele 
leven lang in het nest blijven zitten.’ De 
mensen zijn stil. Daar moeten ze over 
nadenken. ‘Dank je wel,’ zegt 
Johannes, 'Het is een mooi verhaal. 
Het past precies bij ons. God heeft ons 
over de rand geduwd. We moeten nog 
leren vliegen. Maar we zullen het leren, 
vasten zeker. En God is bij ons. Net 
als die adelaar die zijn jong opvangt.’ 
De mensen voelen de kracht weer 
terugkomen, de kracht die ze even 
kwijt waren. Als ze naar buiten gaan, 
kijken ze omhoog naar de lucht. 
Misschien zien ze ergens een adelaar 
die zijn jonkie leert vliegen.  
 



 
 
 



 

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 

 
JE BENT MEER DAN MEVROUW 7 OF DE DIABEET VAN KAMER 133 
 
GOEDE GEVOELENS IN DE ANDER WAKKER ROEPEN 
Een tijdje geleden sprak ik een oudere vrouw. Ze was ernstig ziek en 
kwam haar bed amper uit. Ze vertelde me dat het zo'n verschil maakt 
wie je helpt. "Sommige zusters", zo vertelde ze me, "Sommige 
zusters noemen je naam en dan hoor je dat het meer voor ze is dan 
‘het uitspreken van de letters van de naam’ en de klanken. Ze 
brengen wat warmte, wanneer zij je aanspreken. Hun handen lijken 
zachter. De verzorging doet minder pijn. Voor zo'n zuster ben ik een 
méns, ik ben meer dan 'mevrouw 7' of 'de diabeet van kamer 133'. 
Gekend worden betekent dat je wordt verlost uit je eenzaamheid, dat 
je meer wordt dan een eenling. Maar niet alleen de zuster, ook de 
zieke zorgt ervoor dat de verpleegster meer is dan één van de vele 
zusters die in het ziekenhuis rondlopen. Ook de zieke wijst een weg. 
De vragen en de behoeften van de vrouw wekken iets in de 
verpleegster. Ze roepen goede gevoelens in haar wakker. De vrouw 
is van betekenis voor haar verzorgster, want zonder haar zou ze 
geen verzorgster kunnen zijn. Samen zijn ze meer dan twee 
individuen. 
 
NIET HET DUISTER VERVLOEKEN, MAAR HET LICHT AANSTEKEN 
Ja samen zijn we meer dan twee individuen. Dat ervaar ik ook elk 
jaar weer als we in de Paasnacht het wonderlijke liturgische spel 
spelen van het licht dat in het donker ontstoken wordt en vanaf de 
paaskaars de kerk in trekt. Het licht dat dan van persoon naar 
persoon wordt doorgegeven, van kaarsje naar kaarsje, tot in de 
uithoeken van het gebouw. In duisternis maken wij licht en dat licht 
geven we aan elkaar door. Hoor je de symbolische betekenis? Licht 
ontsteken in duisternis - in droefheid, eenzaamheid, uitgesloten zijn, 
gevangen, honger, armoede, ziekte - en dan dat licht aan elkaar 
aanreiken en doorgeven. Zo vieren wij Pasen; of beter gezegd: zo 
maken wij Pasen, want dat is veel wezenlijker. We worden met 
Pasen opgeroepen aan de slag te gaan. Laten we dat gaan 
proberen, Pasen ‘maken’. Niet het duister vervloeken, maar een licht 
aansteken. Niet zeggen dat het allemaal zo slecht gaat in de kerk en 
in de wereld. Maar in die duisternis licht brengen. Daden stellen. De 
Eeuwige die ons daarbij de ruimte geeft om onze eigen scheppende 
krachten te vinden en te gebruiken. Zo ontstaat er vreugde om het 
bestaan. De vrouw van kamer 7 en haar verzorgster ontdekten dat 
van elkaar: "Ik mag er zijn; het is goed dat ik er ben". Vreugde 
bemerken in elkaars bestaan. Hart hebben voor elkaar, zoals God 
hart heeft voor ons. 
  

Pastor Johan Olling 



 
 
 
BEMIND ZIJN BIJ GOD EN BIJ DE MENSEN 
 
GELOOF JE ECHT IN DE VERRIJZENIS? 
“Geloof jij echt in de verrijzenis?”, vroeg iemand mij. “Ja, u moet wel 
hè? U bent pastor!” Daar moest ik even over nadenken, want ik 
geloof wel in de verrijzenis, maar dat is zo gemakkelijk gezegd. Het 
gaat om iets ongrijpbaars. Iets dat ons voorstellingsvermogen ver te 
boven gaat; het is niet iets concreets. Ik geloof dat als er géén 
verrijzenis zou zijn, ik evengoed in Jezus zou geloven, want weet 
je… ik geloof dat Jezus een transparantie is van God. Jezus is God 
die leven wekt om zich heen. Jezus stuurt de stenigers weg van een 
vrouw die gelyncht dreigt te worden. Hij haalt de tollenaar uit zijn 
isolement waarin hij gevangen zit. Hij wordt boos op degenen die de 
kinderen niet als volwaardige mensen zien. Hij durft de melaatse aan 
te raken en strijkt over de ogen van de blinde. Voor die levensstijl 
kies ik. En ik geloof dat die levensstijl en die Jezus in onze tijd 
broodnodig is. Er wordt zo gemakkelijk gekozen voor de dood. We 
verheerlijken geweld bijna 24 uur per dag op tientallen 
televisiezenders en verbazen ons als een kind een pistool trekt op 
het schoolplein. De rijke helft van de wereld heeft miljarden te 
verdelen, maar ontwikkelingshulp staat niet erg hoog op de 
internationale agenda. Onze welvaart eist slachtoffers; in het verkeer 
en - wat minder aanwijsbaar - door allerlei stoffen in onze 
leefomgeving. Ik ben ervan overtuigt dat we de zachte woorden van 
het Paasevangelie nodig hebben.  
 
JE BEMIND WETEN BIJ GOD EN BIJ DE MENSEN 
Die levensstijl van Jezus; dat initiatief van God; die bevrijdende 
geschiedenis die God schrijft in en door ons mensen, die in de 
handelingen van Jezus en de zachte woorden van het evangelie 
doorklinken, geven mij en ons leven zin. Ik hoef niet bang te zijn 
mezelf te verliezen. Ik mag me geroepen weten om het leven te 
beschermen. En ik weet! … Ik hoef de verrijzenis na de dood daarbij 
niet als beloning. Leven in de levensstijl van Jezus en de zachte 
woorden van het evangelie, dat op zichzelf is verrijzenis. Het is de 
verwachting dat het leven waarvoor ik en wij kiezen, uiteindelijk 
overwint. Het is de hoop dat God van ons houdt, en dat wij in die 
goddelijke liefde geborgen zijn, ook als het lichaam ons niet langer 
meer draagt door de tijd. Pasen en verrijzenis is een gedicht over de 
onoverwinnelijke kracht van het leven en de liefde. Dat is hopen dat 
je – ook na je dood – bemind zal zijn, bij God en bij de mensen.  
 
Pastor Johan Olling 



NIEUWS ROND DE KERK 
(kerkopbouw) 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE ONTWIKKELINGEN 
 

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

PRIVACYWET 
 

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

 

NIEUW LOGO VAN DE CORNELIUSPAROCHIE 
 
De tulp staat symbool voor Limmen. Dat zien we aan de gestileerde tulp 
vóór de kerk. Een kunstwerk dat in 2002 gemaakt is door de voormalige 
Limmer huisarts Tewis. De vorm van deze gestileerde bol vinden we ook 
terug in het nieuwe logo van de Corneliusparochie. Het logo zal vanaf Pinksteren 
prachtig verlicht te bewonderen zijn bij binnenkomst in het voorportaal van de Kerk. 
Ook is het logo al terug te vinden op de automatische schuifdeur bij de Mariakapel 
en op de glazen wanden in de ontmoetingsruimte. Een logo geïnspireerd op de 
tulpenbol vóór de kerk. Een bol met in het midden ruimte. Ruimte om zelf in te 
kunnen vullen. Ruimte die we allemaal, in deze corona-tijd, zo hard nodig hebben. 
En ruimte om de levensadem van ‘Hij die is groter dan ons hart’ de kans te geven 
door te waaien. Een vitale tulpenbol die overgaat in een symbool van vurige 
geestkracht. Een prachtig symbool dat vitaliteit uitstraalt en ons allen wil zeggen: 
Hou vertrouwen, het verhaal gaat…. Door! 
 
Pastor Johan Olling 
 

MARTHA CLUB  

De dames van de Martha Club worden op onderstaande data uitgenodigd om hun 
onmisbare vrijwillige werk te doen in en voor onze kerk.  
 
Dinsdag 11 mei  groep 1 
Vrijdag 28 mei  groep 2 
Donderdag 10 juni  groep 3 
 
Dinsdag 22 juni  groep 1 
Vrijdag   9 juli   groep 2 
Donderdag 22 juli   groep 3 
 
Dinsdag   3 augustus  groep 1 
Vrijdag 20 augustus  groep 2 
Donderdag   2 september    groep 3 
 
De dames worden namens ons allen alvast weer van harte bedankt.  

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


OP 30 MEI NEEMT PASTOR HENK HUDEPOHL AFSCHEID 

 
Ook Henk Hudepohl gaat met pensioen. Hij heeft er voor gekozen zijn laatste 
officiële viering in de kerk van Jacobus de Meerdere op zondag 30 mei te houden. In 
Akersloot was hij vanaf 2008 de eerst aanspreekbare pastor. Hij volgde toen de 
kortgeleden overleden pastor Bill van Schie op. Bill die op zijn beurt de in 2001 
overleden pastor Margot Strack van Schijndel verving. Net voordat de 
coronapandemie uitbrak heeft Henk zijn 25 jarig jubileum als pastoraal werker 
gevierd. Henk begon zijn pastor-loopbaan in de Kwakel. Daarna kreeg hij een 
benoeming in de Don Boscokerk in Alkmaar. Daar heeft hij van dichtbij de fusies en 
kerksluitingen meegemaakt. Kerksluitingen die hij daarna nog een keer van dichtbij 
heeft meegemaakt in de fusie-parochie  
‘Bron van Levend Water’. Henk heeft zich bij de vorming van de fusieparochie altijd 
zeer constructief opgesteld en vervulde daarbij op verschillende locaties binnen ‘Bron 
van levend water’ pastorale taken. Zo werd hij de eerst aanspreekbare pastor voor 
Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef. Henk las graag, vooral over theologie 
en exegese. Zo verdiepte hij zich graag in bijbelteksten en schreef ook artikelen voor 
landelijke tijdschriften. Dat was te merken bij de preekbesprekingen en 
overwegingen. Bekend en geliefd is hij geworden in Akersloot door de maandelijkse 
maaltijden voor parochianen onder de titel ‘kerkkoken’. Henk vond het heerlijk om in 
de keuken te staan en zo contact en plezier te hebben met dorpsbewoners. Henk 
ging graag voor in de weekendvieringen en werd ook regelmatig gevraagd voor 
uitvaarten buiten Akersloot en was betrokken bij de voorbereidingen voor eerste 
communie en vormsel binnen de parochie ‘Bron van levend water’. Nu gaat hij met 
pensioen. Ook in de Corneliusparochie danken we hem voor zijn inspirerende 
inbreng, zijn bulderende lach en al die keren dat hij in de Corneliuskerk voorging 
tijdens weekendvieringen en uitvaarten. We wensen hem samen met zijn vrouw Erna 
een mooie tijd toe in goede gezondheid!  
 
Namens de parochieraad van de Corneliusparochie.  
Gerardine Vahl-Res 
 
 

 
PINKSTEREN 
 
Fluister het mij in, heilige Geest: 
Ik zal het goede denken. 
 
Spoor me aan, heilige Geest:  
Ik zal het goede doen. 
 
Verlok me, heilige Geest: 
Ik zal het goede zoeken. 
 
Geef me kracht, heilige Geest: 
Ik zal het goede vasthouden. 
 
Bescherm me, heilige Geest: 
Ik zal het goede nooit verliezen. 
 
Toegeschreven aan St.Augustinus. 



BILL VAN SCHIE  
 
OVERLEDEN OP 75-JARIGE LEEFTIJD 
We zagen het aankomen. Bill gaf de afgelopen maanden al aan dat hij er niet gerust 
op was. Het zat niet goed in zijn lichaam. Hij bleef maar moe en het werd niet beter. 
Maar dan komt toch nog het bericht van zijn overlijden onverwachts. Velen in 
Limmen die, toen ze nog naar de lagere school gingen, Bill als hun meester gekend 
hebben, wisten niet wat ze hoorden. Ze hadden de rouwklokken horen luiden, maar 
wisten niet dat het om Bill ging. Ontroerend om de mooie herinneringen te mogen 
horen van jaren geleden over hoe geliefd Bill was als meester. De week daarvoor 
had Bill het sacrament van de zieken nog toegediend gekregen. Het was op 
zaterdagochtend 17 april dat Bill, in de nabijheid van zijn vrouw Marga en kinderen, 
thuis in Limmen, in alle rust en vrede is gaan hemelen. 75 jaar is Bill geworden.  
 
GEINTERESSEERD IN DE MENS ACHTER DE MENS 
In februari 1999 toen ik als pastor was aangesteld voor de Corneliusparochie en de 
regio, maakte ik meteen al kennis met Bill. Hij was betrokken bij de 
vormselvoorbereiding voor jongeren binnen de Corneliusparochie. Samen met hem 
en de werkgroep hebben we menig inspirerende en boeiende bijeenkomst 
georganiseerd. Samenkomsten waar de jongeren voor Bill altijd centraal stonden. Je 
sprak niet tegen de jongeren via hun ouders, maar nam hun verhaal en mening altijd 
serieus.  Bill was vriendelijk, positief en hartelijk. Praatte en filosofeerde graag over 
van alles en nog wat. Altijd geïnteresseerd in de mens achter de mens en het verhaal 
van de ander. Dat Bill theologie was gaan studeren was dan ook niet verrassend. Hij 
werd aalmoezenier bij de marine. Het gebeurde in die jaren regelmatig dat hij 
rechtstreeks vanuit Den Helder de vormselbijeenkomsten binnen kwam stappen. 
Omdat je bij de marine op je 55ste met pensioen mag, gebeurde het, dat toen onze 
collega Margot Strack van Schijndel in Akersloot onverwachts overleed, Bill eerst 
aanspreekbare pastor werd in de parochie H. Jacobus de Meerdere. Dat is hij 
geweest van 1 maart 2001 tot 1 juli 2008. Ook daarna bleef hij betrokken bij de 
Corneliusparochie en onze regio. Hij ging voor bij uitvaarten en weekendvieringen, 
deed mee met verschillende activiteiten en werd lid van de avondwakegroep. Ook bij 
veel parochianen van de parochie ‘Bron van levend water’ was Bill heel geliefd en 
heeft hij zich ten volle ingezet. Zo kennen we hem als lid van de commissie ‘rond de 
waterput’; hij hield van reizen en nieuwe dingen ontdekken en heeft dat onder 
anderen als reisleider vele jaren gedaan. Hij las graag boeken over theologie, 
geschiedenis of kunst en schreef daar vaak over voor het parochieblad. Donderdag 
22 april hebben we in besloten kring in de Corneliuskerk afscheid van Bill genomen 
en hem te rusten gelegd op de begraafplaats naast de kerk. Wij zullen zijn 
hartelijkheid en enthousiasme enorm missen. We wensen Marga, de kinderen en 
kleinkinderen heel veel sterkte toe voor al de dagen die nog komen zonder Bill. Mag 
Bill rusten in vrede. 
 
Pastor Johan Olling 



OP 4 MEI IS OP DE BEGRAAFPLAATS NAAST DE CORNELIUSKERK  
OOK PIET SCHOL UIT LIMMEN HERDACHT  
 
 
Een bizarre fout van het Duitse vuurpeloton in Kamp Amersfoort betekende in 
september 1944 voor Piet Schol uit Limmen letterlijk uitstel van executie. De kogel 
die Velsenaar Willem Schol kreeg, was eigenlijk bestemd voor Piet. Net als Piet 
Schol was Willem Schol in 1916 geboren. Toen de kampbewaarders hun fout 
ontdekten, werd Piet alsnog gefusilleerd. De katholieke kerk in Limmen zorgde voor 
een herdenkingssteen, die sinds 2020 op de begraafplaats staat.  
 
Van Piet weten we dat hij na school vaak hielp bij bakker Sassen. Hij leerde het vak 
echter bij bakkerij Karels in Alkmaar. Als bakker/kok vaart hij daarna op een schip 
van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij naar Oost-Indië. Na twee jaar is hij 
terug aan wal en komt in dienst bij de Duitse bakker Franz Grüber, aan de Dr. 
Schuitstraat in Beverwijk. Tijdens de oorlog krijgt hij op een slechte dag ruzie over 
een verlofdag die hij tegoed heeft. Piet neemt ontslag en kan aan de slag bij een 
bakker in Heiloo. Hij krijgt verkering en is de ruzie vergeten, maar zijn baas 
vermoedelijk niet. De Grüne Polizie komt langs, vader Schol zegt in alle onschuld 
waar Piet is en zijn zoon wordt meegenomen.  
 
Op 11 september arriveert hij in Kamp Amersfoort, krijgt nummer 7029 én het 
stempel ’vluchtgevaarlijk’. Dit omdat de Limmenaar zich aan de Arbeitseinsatz heeft 
onttrokken. Zeer ernstig, aangezien de Duitsers fanatiek bezig zijn met het leveren 
van arbeidskrachten om de eigen oorlogsindustrie draaiende te houden. In de strijd 
tegen rechteloosheid is eind juli al ingevoerd dat gevangenen zonder enige 
procesgang gefusilleerd kunnen worden. Familie krijgt ook niets meer te horen. 
  
Het was op 24 september 1944 dat Piet door beulshanden om het leven werd 
gebracht. Dit nadat Willem Schol eerder die dag al met acht anderen op de 
Leusderheide was gefusilleerd als represaille voor verzetsacties bij Zwolle. Zij 
worden samen in een kuil begraven. Maanden gaan voorbij en de familie weet van 
niets. Ten einde raad wordt in de krant een oproep geplaatst:  

’Wie van de teruggekeerde gevangenen of tewerkgestelden kan ons 
inlichtingen verstrekken over Piet Schol, oud 28 jaar, ongeveer laatst 
september 1944 naar Duitsland gezonden naar ons onbekend adres. 
Inlichtingen aan C. Schol, Pagelaan 12, Limmen’.  

Uiteindelijk komt er bericht. Vader Schol gaat op reis om zijn zoon te identificeren.  
  
Op 28 februari 1946 is de begrafenis bij de kerk in Limmen. Na het overlijden van zijn 
ouders wordt in de jaren zeventig het graf van Piet echter ontruimd, waarbij ook zijn 
grafsteen wordt verpulverd. Niets doet meer aan hem denken. Tótdat tijdens een 
lezing bij Stichting Oud Limmen niet alleen zijn bidprentje wordt getoond, maar ook 
een foto van zijn grafsteen. Iemand van de Corneliuskerk herkent de steen. En de 
parochie komt vervolgens in actie om Piet en zijn dramatische oorlogsverhaal op 
gepaste wijze te laten voortleven. 
Op de begraafplaats staat nu een herdenkingssteen voor Piet, op vrijwel dezelfde 
plek als waar het originele graf heeft gelegen.  



GEEF JUBILEA EN HUWELIJKEN OP TIJD DOOR 
 

Deze zomer wordt er weer een planning gemaakt voor het seizoen 2021-
2022. We hopen als Corneliusparochie in september weer te kunnen 
vieren. Als het gaat om data en planning dan denken we vooral aan de 
Eerste Communievieringen, gezinsvieringen, meditatieve vieringen en 
themavieringen. Ook data waarop de koren zingen worden vaak al op tijd 
vastgelegd. Als u uw huwelijk of jubileum ook in de Corneliuskerk wilt 
vieren, vragen we u op tijd contact op te nemen met de pastor en/of de 
parochieadministratie in de pastorie. Al ver van te voren worden namelijk 
ook de voorgangers al voor de weekendvieringen ingeroosterd.  
Ook als u vermeld wilt hebben dat uw jubileum of huwelijk in de ‘Rond de 
Limmer Toren’ wordt afgedrukt, stellen we het op prijs dat u dat schriftelijk 
(met vermelding van roep- en achternamen) op tijd aan ons doorgeeft.  
 

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

 

 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Door het Heilig Doopsel zijn in onze gemeenschap opgenomen 
 
 
Op 11 april 2021 
NINA  dochter van Macies Rutkowski en Edita Dejewska 
  zusje van Bianca 
 
 
Op 2 mei 2021 
REVA  dochter van Ruud Groot en Marieke Valkering 
  zusje van Owen en Lorynn 
 
 
Op 2 mei 2021 
WILLEM zoon van Wim Apeldoorn en Willemijn Koot 
  broertje van Annejet, Kees en Arie 



 

Siem Hollenberg 
 

Overleden op 10 december 2020 
op de leeftijd van 90 jaar 

 
Pap werd op 31 augustus geboren in Akersloot als één na oudste van een liefdevol gezin 
met 12 kinderen. Je bent opgegroeid op Boekel waar je goede herinneringen aan had. 
Je hebt de oorlog bewust meegemaakt, en kon daar ook vele verhalen over vertellen, zoals 
dat jij als 12 jarige jongen op de fiets over de kanaalweg langs de Duitsers moest, met 
boekjes en folders van het verzet onder je jas.  
 
Als jongen ging je naar de ambachtsschool in Alkmaar en bent als timmerman gaan werken 
bij de firma Kamp. 
In de avonduren heb je nog heel wat scholing gevolgd. 
Na een paar jaar bij Kamp ben je bij de firma Min gaan werken. 
Bij de broers Rem en Gert, en daar heb je totdat je met de VUT ging altijd met veel plezier en 
inzet gewerkt als uitvoerder, alsof het je eigen bedrijf was. 
En dat je in de VUT zat heb je ook nog menig bouwwerk doen verrijzen. Tot je 89e stond je 
nog op de steiger. 
 
Tijdens een wedstrijd van Limmen-Meervogels op het voetbalveld in Limmen leerde je mam 
kennen. En vanaf dat moment kwam je veel in Limmen. Op de fiets door “de Koog” naar 
jouw Annie Zandbergen. 
Na ruim 5,5 jaar verkering en nadat je in vrije tijd je eigen huis gebouwd had aan de 
Dusseldorperweg zijn jullie op 27 november 1957 getrouwd. 
Vanaf dat moment ben je je als een echte Limmer gaan voelen en gedragen. 
Je hebt je ingezet in vele onderdelen van de samenleving in Limmen. 
Zoals bij de ijsclub, de gemeenteraad, de bouw en houtbond, maar vooral voor V.V. Limmen, 
waar je in 55 jaar vrijwilligerswerk verschillende functies hebt bekleed, en trouwe supporter 
was bij het vlaggenschip van zowel de heren als later ook de dames. 
Voor al deze activiteiten ben je dan ook geridderd als “Lid in de orde van Oranje Nassau”. 
 
Er kwamen 5 kinderen, en van allen hield je even veel. 
Je was een echtgenoot en vader die trots was op zijn gezin, en later ook op de  
schoonkinderen, klein- en achterkleinkinderen. 
We hebben een mooie, fijne jeugd gehad waarin er veel kon, en het leven werd gevierd. 
Dagjes uit, en later de kampeervakanties in Nederland. Mooie herinneringen koesteren niet 
alleen wij, maar ook menige vriendinnen en vrienden van ons hieraan. 
En voor de klein- en achterkleinkinderen was je een opa die er onvoorwaardelijk voor ze 
was. 
 
Met mam heb je een heel mooi leven gehad, en op 27 november 2020 hebben we nog mee 
mogen maken dat jullie 63 jaar getrouwd waren. Doordat mam thuis het huishouden regelde, 
kon jij de dingen doen die je wilde. Mam was altijd de veilige baken thuis. 
 
Het laatste half jaar van je leven was niet makkelijk voor je. 
Je moest steeds een beetje van je vrijheid en je onafhankelijkheid inleveren.  
En al zei je vaak “het is niet anders” en was je dankbaar dat je nog zo lang goed geweest 
was en alles nog kon, toch had je hier veel verdriet van. Je hield zo van het leven. 
Ook al was je geest er nog niet aan toe het leven gedag te zeggen, je lichaam was er wel 
aan toe. We hebben je dan ook op 10 december in liefde losgelaten. 
Maar wat gaan we je allemaal ontzettend missen. 



 
 

 
Elly Dirkson – Mok 

 
Overleden op 7 februari 2021 

op de leeftijd van 91 jaar 
 
Op de dag dat sneeuwstormen door het land raasden is onze moeder na een lang en 
gelukkig leven in het bijzijn van vier van haar kinderen overleden in haar geliefde 
Limmen. Op 13 januari 1930 werd Elly geboren in het huis aan de Dusseldorperweg 
68, als derde kind in het gezin van hoofdonderwijzer Mok van de jongensschool. Ze 
had een fijne jeugd, die door het overlijden van haar moeder in augustus 1944 wreed 
werd verstoord. Haar vader hertrouwde met de oma die wij later als onze oma Mok 
leerden kennen. 
Als enig meisje in de klas ging ze naar het gymnasium in Alkmaar, de bètakant. Ze 
had toen al een eigen mening en dat is altijd zo gebleven. Met een diploma op zak is 
ze op een kantoor in Amsterdam gaan werken, bij een bank. Ze was heel goed met 
cijfers. 
In het dorp bij de boerderij aan de Westerweg leerde ze Jan Dirkson kennen, onze 
toekomstige vader. Jan moest naar Nederlands-Indië. Ze werden trouwe 
penvrienden. De armband die hij voor haar meenam heeft ze haar hele leven 
gedragen. 
Op 11 april 1956 trouwden Jan en Elly en verhuisden ze naar Amsterdam, de stad 
waar haar ouders vandaan kwamen en waar ze graag bij haar tantes logeerde. Hans 
is daar geboren. In 1958 kochten ze een huis in Castricum, waar Marijke, de tweeling 
Bas en Els en Joost geboren zijn. Als kinderen hebben we een heerlijke onbezorgde 
jeugd gehad.  
 
In 1976 is het gezin naar Gouda verhuisd voor het werk van Jan. Toen alle kinderen 
het huis uit waren, zijn ze eind jaren tachtig weer in Limmen gaan wonen aan de 
Hogeweg. Daar hebben ze jarenlang een onbezorgde en gezellige tijd gehad, dichtbij 
alle familie. Op alle plekken waar ze woonde heeft ze hechte vriendschappen met de 
buren opgebouwd, die ook standhielden na een verhuizing. Voor ons was ze een 
voorbeeld: liefdevol, heel zorgzaam, trouw, wars van formaliteiten of materialisme.  
 
Ze ging graag met haar zussen gezellig een dagje uit naar Amsterdam, heeft met 
veel plezier gezongen bij de Vredenburgers, hield van bridgen, cryptogrammen 
oplossen en appeltaart bakken. Ze ging met Jan op bezoek bij de gezinnen van Hans 
en Bas in Amerika en Stockholm, ook al was ze bang om te vliegen. Ze hield heel 
veel van de zee. Het favoriete uitje was naar de boulevard van Egmond om een 
mooie zonsondergang te zien en dan een cappuccino drinken met iets lekkers erbij. 
Na het overlijden van Jan in 2013 voelde ze zich vaak alleen. Ze miste hem heel erg.  
 
De laatste jaren woonde ze in haar gerieflijke appartement met mooi uitzicht op het 
schoolplein en de kerktoren. Het laatste jaar raakte ze haar zelfstandigheid steeds 
meer kwijt en uiteindelijk verhuisde ze naar De Cameren, waar ze nog 10 weken 
heeft gewoond. Zoals ze ons altijd na een bezoek uitzwaaide, zo hebben we haar 
uitgezwaaid en begraven in het graf bij Jan. We zijn haar heel dankbaar voor haar 
liefde, zorg en alle mooie herinneringen. 



 

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

 
Met ingang van 29 mei vervallen de vieringen op de zaterdagavond. De misintenties, 
zoals die reeds gepland stonden voor de zaterdag, zijn verschoven naar de zondag. 
 
 
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 
Zaterdag 22 mei 19.00 uur: Bart van 
Beek en Rie van Beek-van Duivenvoorde, 
Willem Dirkson en Sien Dirkson-van 
Duivenvoorde, Corrie Borst, Piet Weijers 
en Fien Weijers-Haaker, Jaap Metselaar 
en Joke Metselaar-Apeldoorn, Henk 
Bruins en Alie Bruins-Visser, Theo 
Seignette, Wim Bremmers en overl.fam. 
Eerste Pinkersterdag, zondag 23 mei 
10.00 uur: Kees Admiraal, Cor Schol, 
Magda Bakker, Jeanet Noom, Siem van 
Veen, Lia Goeman-van Veen, Cees 
Struijlaart, Nelleke Molenaar, Susanna 
Nuijens-Kusch- Anthonius Nuijens 
overl.fam.Nuijens-Kusch, Henk Nijman en 
Clazien Nijman-Van Diepen, Maik de 
Ruijter, Piet van der Steen, Frans Wempe 
en Nel Wempe-van der Aar, Harry 
Zandbergen, Jan de Zeeuw en Riet de 
Zeeuw-Groot, Jos Zomerdijk, Herman 
Zomerdijk en Lia Zomerdijk-Admiraal, Bart 
Dirkson en Janie Dirkson-van der Molen, 
Fam. van Vlimmeren-Glorie, Nack 
Kaandorp, Gerard Rietveld, Nico van 
Haaster, Henk van der Eem en Frieda van 
der Eem-Wulp,  
 
 
 
 
 

 
Niek Bakker en Lies Bakker-van der 
Steen, Rinus de Winter, Joop Holla en 
zoons Jan en Gerard en de kleinde Justin 
en Isa, Wim Limmen, Gerard Pirovano, 
Cees Pirovano, Cees Admiraal en 
overl.fam. Admiraal-van der Velden, Jans 
Min, Piet Krom, Jan Kaandorp en 
overl.fam. Kaandorp-Wulp, Wim en Rie 
Van Diepen-Henselmans, Jan Groot 
Zondag 30 mei 10.00 uur: Gerrit Bakkum 
en Lies Bakkum-Zuurbier en overleden 
kinderen, Joop Baltus-Kroone, Henk en Ali 
Bruins, Tiny van Dijk-de Moel, Cock Groot 
en Riet Groot-Konijn, Nico van Haaster, 
Gert Min en Truus Min-Valkering, Agaath 
Mooij, Rie Duijkersloot, Gre Krom-
Cornelisse, Gre Min-Kaandorp, Agaath 
Mooij, Yao Yao Wang, Dina Hageman-
Regtop, Tiny van Dijk-de Moel, Dirk de 
Winter, Ank Stuifbergen-van Buggenum, 
Jaap Groot en Doortje Groot-Hes en 
zoons Cor, Ton en Sjaak en schoonzoon 
Kees, Jos Zomerdijk, Jan de Zeeuw en 
Riet de Zeeuw-Groot, overl.fam. Kuijs-de 
Groot, Jan Groot, Jeanne Keijzer-Ursem, 
Gerda Pepping-Bakkum, Cees Dekker, IJs  
Dirkson en Annie Dirkson-Kerssens, Thijs 
Bakker en Lien Bakker-Groot, Jaap 
Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn, 
Truus Nanne-Valkering, Theo Seignette, 
Willem Dirkson en Sien Dirkson-van 
Duivenvoorde, Bart van Beek en Rie van 
Beek-van Duivenvoorde 
Zondag 6 juni 10.00 uur: Joop Admiraal 
en Jo Admiraal-de Jong en zoon Wim, Rie 
Adrichem-van der Steen, Martinus 
Augustijn en Maria van Roode, Niek 
Baltus, Tim Baltus, Wim Metzelaar en 
Jannie Metzelaar-v.d.Maat, Jan Dekker en 
Tiny Dekker-Molenkamp, Siem Droog, 
Siem van Veen, Lia Goeman-van Veen, 
Nico van Haaster, John Luttikhuizen, Ben 
de Ruijter en Aat de Ruijter-Pronk, Maik de 
Ruijter, Herman v.d.Sande en Truus 
v.d.Sande-Sander, Sjaak Seignette, Annie 
van der Steen, Antoon v.d.Steen en Corrie 
v.d.Steen-Kaptein, 
 
 
 
 
 



 
 
Frans Wempe en Nel Wempe-van der Aar, 
Jos Zomerdijk, Jan Groot, Dick Boon, Walt 
Pepping en Truus Pepping-Buur, Cees 
Roos, Theo Seignette, Jan Valkering, Jaap 
Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn, 
Piet Winder Jzn., Cees Winter en Alie 
Winter-Lute 
Zondag 13 juni 10.00 uur: Lies Al, Sam 
Beentjes en Aaf Beentjes-Vlaarkamp, Gre 
Beentjes-Fatels, Peter Beentjes, Jopie 
Castricum-Borst, Overl.fam. Admiraal-
Commandeur, Theo Dirkson, IJs  Dirkson 
en Annie Dirkson-Kerssens, Rie 
Duijkersloot, Nico van Haaster, Jo Koot-
Groot, Jans Min, Kees Pepping, Pe 
Pepping, Hans Zwart, Jan Groot, Ada 
Beentjes, Henk en Ali Bruins, Tiny van 
Dijk-de Moel, Jaap Metselaar en Joke 
Metselaar-Apeldoorn, Truus Nanne-
Valkering, Jaap v.d.Steen en Corrie 
v.d.Steen-Mosch 
Zondag 20 juni 10.00 uur: Siem Admiraal 
en overl.fam. Admiraal-Hageman, Tim 
Baltus, Wim Metzelaar en Jannie 
Metzelaar-v.d.Maat, Piet Buur, Vok Groot 
en Tiny Groot-Hes, Nico van Haaster, Tiny 
Hageman-Mandjes, Afra Koot en 
overl.ouders, Jan Kroon en Gerda Kroon 
Wammes, Ed Kuijper en Anja Kuijper-
Schagen, Agaath Mooij, Siem Pepping, 
Frans Wempe en Nel Wempe-van der Aar, 
Tiny Wulp-Vergouw, Bank Wulp, Nico 
Wulp en Peter, Ben Nijman , Piet Nijman 
en Nel Nijman-v.d.Peet, overl.fam. Kuijs-
de Groot, Jan Groot, Jaap Dirkson, Theo 
Seignette, Wim Bremmers en overl.fam. 
Zondag 27 juni 10.00 uur: Piet Kaandorp 
en Wil Kaandorp-Smit, Joop Baltus-
Kroone, Henk en Ali Bruins, Rie 
Duijkersloot, Tiny van Dijk-de Moel, Cock 
Groot en Riet Groot-Konijn, Nico van 
Haaster, Jaap Metselaar en Joke 
Metselaar-Apeldoorn, Gert Min en Truus 
Min-Valkering, Henk Nijman en Clazien 
Nijman-van Diepen, Jan de Rooij en 
Hanny de Rooij-Vaal, Lucie Stap-Monde, 
Dina Hageman-Regtop, Jan Groot, Gerda 
Pepping-Bakkum, Dick van der Velden, Co 
Jonker-Krom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zondag 4 juli 10.00 uur:  Siem van Veen, 
Lia Goeman-van Veen, Jaap Groot en 
Doortje Groot-Hes en zoons Cor, Ton en 
Sjaak en schoonzoon Kees, Joop 
Admiraal en Jo Admiraal-de Jong en zoon 
Wim, Rie Adrichem-van der Steen, 
Martinus Augustijn en Maria van Roode, 
Niek Baltus, Tim Baltus, Wim Metzelaar en 
Jannie Metzelaar-v.d.Maat, Jan Dekker en 
Tiny Dekker-Molenkamp, Siem Droog, 
John Luttikhuizen, Elly Pepping-Bruin, 
Siem Pepping, Rem en Lies Pronk, Ben 
de Ruijter en Aat de Ruijter-Pronk, Maik de 
Ruijter, Herman v.d.Sande en Truus 
v.d.Sande-Sander, Sjaak Seignette, Annie 
van der Steen, Antoon v.d.Steen en Corrie 
v.d.Steen-Kaptein, Frans Wempe en Nel 
Wempe-van der Aar, Piet Winder Jzn., 
Cees Winter en Alie Winter-Lute, Jos 
Zomerdijk, Willem Dirkson en Sien 
Dirkson-van Duivenvoorde 
Zondag 11 juli 10.00 uur: Sam Beentjes 
en Aaf Beentjes-Vlaarkamp, Gre Beentjes-
Fatels, Peter Beentjes, Henk en Ali Bruins, 
Overl.fam. Admiraal-Commandeur, Nico 
van Haaster, Wil Keijzer-Stam en Dorus 
Keijzer, Jo Koot-Groot, Ed Kuijper en Anja 
Kuijper-Schagen, Jaap Metselaar en Joke 
Metselaar-Apeldoorn, Jans Min, Cees 
Mous, Truus Nanne-Valkering, Kees 
Pepping, Pe Pepping, Opa en Oma 
Vleugel, Opa en Oma Putter, kleindochter 
Lindy, Dirk de Winter, Hans Zwart, Wim 
Bremmers en overl.fam. 
Zondag 18 juli 10.00 uur: Lies Al, Piet 
Buur, Theo Dirkson, IJs  Dirkson en Annie 
Dirkson-Kerssens, Rie Duijkersloot, Nico 
van Haaster, Theo Seignette, Tiny Wulp-
Vergouw, Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, 
Siem Kuijper en Nel Kuijper-Wester en 
overl.familie, Bart van Beek en Rie van 
Beek-van Duivenvoorde 
Zondag 25 juli 10.00 uur: Jopie 
Castricum-Borst, Rie Duijkersloot, Afra 
Koot en overl.ouders, Jaap Metselaar en 
Joke Metselaar-Apeldoorn, Gert Min en 
Truus Min-Valkering, Henk Nijman en 
Clazien Nijman-van Diepen, Corrie Verver-
Valkering, Dirk de Winter, Jaap v.d.Steen 
en Corrie v.d.Steen-Mosch, Dina 
Hageman-Regtop, Jos Zomerdijk, 
overl.fam. Kuijs-de Groot 
 
 
 
 
 
 



Zondag 1 augustus 10.00 uur: Joop 
Admiraal en Jo Admiraal-de Jong en zoon 
Wim, Rie Adrichem-van der Steen, 
Martinus Augustijn en Maria van Roode, 
Niek Baltus, Tim Baltus, Wim Metzelaar en 
Jannie Metzelaar-v.d.Maat, Jan Dekker en 
Tiny Dekker-Molenkamp, Siem Droog, 
Lies Al, Henk en Ali Bruins, Overl.fam. 
Admiraal-Commandeur, Siem van Veen, 
Lia Goeman-van Veen, Jaap Groot en 
Doortje Groot-Hes en zoons Cor, Ton en 
Sjaak en schoonzoon Kees, Jo Koot-
Groot, Ed Kuijper en Anja Kuijper-
Schagen, John Luttikhuizen, Jans Min, 
Kees Pepping, Pe Pepping, Ben de Ruijter 
en Aat de Ruijter-Pronk, Maik de Ruijter, 
Herman v.d.Sande en Truus v.d.Sande-
Sander, Sjaak Seignette, Annie van der 
Steen, Antoon v.d.Steen en Corrie 
v.d.Steen-Kaptein, Frans Wempe en Nel 
Wempe-van der Aar, Piet Winder Jzn., 
Cees Winter en Alie Winter-Lute, Jos 
Zomerdijk, Joop Baltus-Kroone, Tiny van 
Dijk-de Moel, Cock Groot en Riet Groot-
Konijn, Nico van Haaster, Truus Nanne-
Valkering, Wim Bremmers en overl.fam. 
Zondag 8 augustus 10.00 uur: Lies Al, 
Gerrit Bakkum en Lies Bakkum-Zuurbier 
en overleden kinderen, Sam Beentjes en 
Aaf Beentjes-Vlaarkamp, Gre Beentjes-
Fatels, Peter Beentjes, Gré Brakenhof-
Admiraal, Piet Buur, Theo Dirkson, IJs  
Dirkson en Annie Dirkson-Kerssens, Rie 
Duijkersloot, Nico van Haaster, Agaath 
Mooij, Andre Winder en Trien Winder-
Metselaar, Dirk de Winter, Jaap v.d.Steen 
en Corrie v.d.Steen-Mosch, Jaap Kuijs en 
Gré Kuijs-Bakker, Hans Zwart, Dick Boon, 
Rem Min en Jo Min-Limmen 
Zondag 15 augustus 10.00 uur: Jaap 
Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn, 
Truus Nanne-Valkering, Theo Seignette, 
Lucie Stap-Monde, Dick van der Velden, 
Co Jonker-Krom, Tiny Wulp-Vergouw, 
Bank Wulp, Nico Wulp en Peter 
Zondag 22 augustus 10.00 uur: Nico van 
Haaster, Afra Koot en overl.ouders, Dirk 
de Winter, Dina Hageman-Regtop, Siem 
Kuijper en Nel Kuijper-Wester en 
overl.familie, overl.fam. Kuijs-de Groot, 
Cees  Buter en Sjaan Buter-Rotteveel 
 

Zondag 29 augustus 10.00 uur: Tim 
Baltus, Wim Metzelaar en Jannie 
Metzelaar-v.d.Maat, Siem Admiraal en 
overl.fam. Admiraal-Hageman, Joop 
Baltus-Kroone, Henk en Ali Bruins, Jopie 
Castricum-Borst, Rie Duijkersloot, Tiny 
van Dijk-de Moel, Siem van Veen, Lia 
Goeman-van Veen, Vok Groot en Tiny 
Groot-Hes, Gert Min en Truus Min-
Valkering, Agaath Mooij, Henk Nijman en 
Clazien Nijman-van Diepen, Vok Groot en 
Tiny Groot Hes, Rem Min en Jo Min-
Limmen 
Zondag 5 september 10.00 uur: Joop 
Admiraal en Jo Admiraal-de Jong en zoon 
Wim, Rie Adrichem-van der Steen, 
Martinus Augustijn en Maria van Roode, 
Niek Baltus, Tim Baltus 
Wim Metzelaar en Jannie Metzelaar-
v.d.Maat, Jan Dekker en Tiny Dekker-
Molenkamp, Siem Droog, Annie Dekker-
Veldt, Siem van Veen, Lia Goeman-van 
Veen, Jaap Groot en Doortje Groot-Hes en 
zoons Cor, Ton en Sjaak en schoonzoon 
Kees, John Luttikhuizen, Siem Pepping, 
Ben de Ruijter en Aat de Ruijter-Pronk, 
Herman v.d.Sande en Truus v.d.Sande-
Sander, Sjaak Seignette, Annie van der 
Steen, Antoon v.d.Steen en Corrie 
v.d.Steen-Kaptein, Frans Wempe en Nel 
Wempe-van der Aar, Piet Winder Jzn., 
Cees Winter en Alie Winter-Lute, Jos 
Zomerdijk, Rem Min en Jo Min-Limmen, 
Dick Boon 
Zondag 12 september 10.00 uur: Sam 
Beentjes en Aaf Beentjes-Vlaarkamp, Gre 
Beentjes-Fatels, Peter Beentjes, Henk en 
Ali Bruins, Overl.fam. Admiraal-
Commandeur, Theo Dirkson, IJs  Dirkson 
en Annie Dirkson-Kerssens, Rie 
Duijkersloot, Wil Keijzer-Stam en Dorus 
Keijzer, Jo Koot-Groot, Ed Kuijper en Anja 
Kuijper-Schagen, Jans Min, Kees 
Pepping, Pe Pepping, Joke Kuijper-Min, 
Hans Zwart, Ada Beentjes, Johan 
Kerssens, Jaap Metselaar en Joke 
Metselaar-Apeldoorn  
 
 
 

 



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
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ADRESLIJST H.CORNELIUSPAROCHIE

Pastores

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

Pastor P.Bindels Westerweg 267 1852 AG Heiloo 0725330906

Pastor H.Hudepohl Kerklaan 37 1921 BK Akersloot       0251312228

Pastor N.Mantje Traviatastraat 24  1827 RK Alkmaar 0722200347

Parochiebestuur ad interim

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

Jan Mentink secretaris/penningmeester

Parochieraad van de Corneliusparochie

Pastor Johan Olling Dusseldorperweg 74 0725051275 pastor

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

Piet Valkering Pagenlaan 3 0725052588 penningmeester

Marian Snel-Kossen Koningsdam 37 0725051859 secretaris

Nico Kaandorp Middenweg 33 0610146440 lid, bouw- en grondzaken

Henk Boon Vredeburglaan 35 0728888094 lid, pastoraal overleg

Theo Al Westerweg 14 0725051573 lid

Pastoraal Overleg van de Corneliusparochie

Agaath van Veen Dampegheestlaan 33 0725054184 liturgie

Rob Schijf t Kieftenland 11 0611262576 diaconie

vacature katechese

Joke Kuijs Westerweg 130 0725052371 gemeenschapsopbouw

vertegenwoordigers  van werkgroepen en verenigingen

Matthé Mooij Theebos 20 0725053054 avondwake

Kees Kroone Dampegheestlaan 23 0725051701 begrafenisvereniging

Tiny Baltus-Veldt Hogeweg 49 0725051483 dameskoor

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

Henk Boon Vredeburglaan 35 0728888094 gemengd koor

Mieke de Nijs v.Alkemadelaan 4 0725054351 gezinsvieringen

Lilian de Graaf de Wieken 19 0725052798 KVG

Ans Winder-Poel Dusseldorperweg 86 0725051947 MOV-HALE

Jos Henselmans Dusseldorperweg 51 0622001437 kerkhofcommissie

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

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

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

Joke Groot-van Beek Vijverlaan 4 0725052528 Marthaclub

Riet Bloedjes Koningsdam 29 0725052676 kostergroep

Tonia v.d. Steen Achterweg 29 0725052602 Werkgroep Caritas

Joke Kuijs Westerweg 130 0725052371 Parochieadministratie

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

Johan Liefting Hogeweg 147 0725051671 tuinploeg

Carla van Zelst Runxputteweg 18 Heiloo 0725053636 Vormselprojekt

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

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

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

 



Rode draadlied 2020 2021: ‘Het verhaal gaat….. door!’  

(Melodie en tekst: Mia Ploegaert) 
 
Couplet 1: 

Door alle eeuwen heen  
vertellen mensen aan elkaar 
verhalen over God,  
niet altijd echt gebeurd, 
wel waar! 
Er schuilt een groot geheim in, 
die je niet meteen zo ziet. 
Maar stop je met vertellen, weet wel dan: 
* *  Is God er niet! 

  
Refrein:    Een opdracht voor ons allen. 
   Doe mee en ga er voor. 
   En laat het niet meer stoppen: 
   ‘Het verhaal gaat * * door!’ 
 
Couplet 2: 

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

 
Couplet 3: 

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

 
Couplet 4: 

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



 


