


 

 
VAN DE REDACTIE 

 
Een nieuw seizoen start op zondag 19 september met een feestelijke viering en een nieuw 
jaarthema. Vanaf 25 september ook weer zaterdagavondvieringen, zie de invulling in het 
liturgisch rooster. Werkgroepen zijn gestart, de draad wordt weer opgepakt nu maatregelen 
wat meer losgelaten kunnen en mogen worden . Er is niet stilgezeten, lees in “nieuws van de 
parochieraad”. In oktober de uitgestelde eerste communievieringen en vormselviering. De 
zorg voor onze medemens, dichtbij en veraf, in ‘Kerk en Samenleving’. Het parochieblad is 
goed gevuld, veel te lezen.  
 
De redactie wenst u veel leesplezier en een inspirerend jaar met het jaarthema : 
 “Laat de hemel de aarde raken” 

 

 
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 8 oktober 2021 
 
Zij verschijnt omstreeks  
27 oktober 

 
Indien u ‘Rond de Limmer Toren’ niet (meer) wilt ontvangen neem dan ook contact 
op met de heer J.Koppes, koppesjoop@gmail.com  
 
De “Rond de Limmer Toren’ is digitaal te lezen op www.corneliuskerk-limmen.nl 
Extra exemplaren van ‘Rond de Limmer Toren liggen in de Maria Kapel 
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JAARTHEMA: 2021-2022: ‘LAAT DE HEMEL DE AARDE RAKEN’ 
Vorige maand bezocht ik de St. Janskathedraal in Den Bosch. Bij binnenkomst las ik 
de tekst die mij er op attent maakte dat je bij het betreden van de ruimte je je bewust 
moest zijn dat op deze plek de hemel de aarde raakt. En zo voelde het ook. Ik heb 
hetzelfde gevoel als ik de herbouwde Corneliuskerk betreed. De sfeer, de stilte, de 
verbondenheid met het sacrale. Een verstilling en verwondering. Er hangt een 
serene rust waar ik me als voorganger door gedragen weet. Een ‘Zijn’ met de 
Eeuwige. Hij die je tegemoetkomt alsof Hij is neergedaald. Je wordt daardoor – zo 
voelt het – ook een stukje omhoog geheven. Je weet je even boven de dagelijks 
werkelijkheid uitgetild. Het is alsof de hemel de aarde raakt. Een uitdrukking waarbij 
doorklinkt dat het initiatief van de Eeuwige komt en wij die mogen be-amen.    
 

EEN GLIMP VAN DE EEUWIGHEID 
Laatst vroeg iemand me: “Ervaart u God wel eens, pastor?”. Ik vond dat een 
moeilijke vraag… Want als ik eerlijk ben weet ik niet wie of hoe God precies is, 
en hoe God zich laat zien. Het enige wat ik kan beschrijven is dat, wanneer ik 
de diepte of de schoonheid van het bestaan ervaar, het is alsof ik een ‘glimp 

van de eeuwigheid’ zie of voel. En als je probeert dat woorden 
te geven, zou ik het beschrijven alsof ‘de hemel de aarde even 
aanraakt’. Ik denk dat iedereen dat wel eens ervaren heeft. 
Bijvoorbeeld als je op een prachtige herfstdag in het bos fietst 
en de zon door de bomen schijnt. De kleuren van de bladeren 
zijn zò prachtig dat je er bijna tranen van in de ogen krijgt. Of 
wanneer je als gezin met kinderen en kleinkinderen aan tafel 
zit te eten en je samen op het leven toast en ook denkt aan 
degenen die er niet meer zijn. ‘Een glimp van de Eeuwigheid’.  
 

DE HEMEL RAAKT DE AARDE EVEN AAN 
Ik denk bij dit alles ook aan een talentvolle student die ik laatst sprak. Zij koos ervoor 
om haar studie even op te schorten en te gaan helpen bij de vluchtelingen op 
Lesbos. Een onvoorstelbaar grote problematiek en één kleine mens die het verschil 
probeert te gaan maken. ‘Een glimp van de eeuwigheid’. En wat te denken van de 
onmacht die je voelt als je naar het journaal kijkt. Bij natuurrampen en oorlogen die 
zoveel verdriet en ellende met zich meebrengen. Ook dan voel je in jezelf iets 
opborrelen: “Dit kan tòch niet het laatste woord zijn. Er moet toch een betere wereld 
mogelijk zijn”. ‘De hemel raakt je hart aan’. Zo ook bij een ziekenbezoek. Je weet dat 
iemand gaat sterven, en je kijkt elkaar diep in de ogen. Je hebt veel meer vragen dan 
antwoorden bij zoveel lijden en pijn. Maar toch kun je je samen gedragen voelen in 
dat moeilijke ogenblik. ‘Een glimp van de eeuwigheid’. Ook in mooie kunst, muziek, 
film en boeken ervaar ik iets wat ons platte menselijke bestaan te boven gaat. Ik heb 
in mijn geloofsopvoeding geleerd om bij die momenten God te noemen, 
Bijbelverhalen te vertellen, te bidden, te danken en liederen te zingen. Ik ben daar blij 
mee, omdat het mij helpt die momenten nog dieper te beleven en er vormen en 
woorden aan te geven. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat anderen die 
precies hetzelfde ervaren niet de behoefte hebben om ‘God erbij 
te halen’. Maar dat gevoel en ervaring van ‘de Hemel die de 
aarde raakt’ en ‘die glimp van de Eeuwigheid’ herkennen we 
allemaal. Daar willen we het komend seizoen met het jaarthema 
van onze parochie in het bijzonder bij stil staan.  
 
pastor Johan Olling  



 

NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD 

 

 
Als ik dit schrijf is de vakantieperiode voor velen weer voorbij. Een periode van een 
pas op de plaats, rust en ruimte voor bezinning. Voor een groot aantal hier in 
Nederland, maar ook velen die toch de grens over durfden te steken, ondanks dat 
Covid-19 nog een belangrijke rol speelt en ons diverse beperkingen zijn opgelegd.   
 
Een korte terugblik 
Tijdens de pinksterviering, dat dit jaar tevens de slotviering was, hebben we ook de 
vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Ondanks dat het elk jaar weer een lastige 
keuze is, er zijn immers zoveel vrijwilligers die actief betrokken zijn bij onze kerk, 
waren we het in de parochieraad snel over eens dat Jack Broersen de vrijwilliger van 
het jaar 2020-2021 moest worden.  Als het om drukwerk van de Limmertoren, 
liturgieboekjes bij uitvaarten en speciale vieringen gaat, is het Jack die als eerste 
klaarstaat. Daarnaast is hij koster en gastheer in ‘De Cameren’. We kunnen altijd op 
Jack rekenen. Nogmaals, Jack, vanaf deze plaats onze hartelijke felicitatie. Deze 
onderscheiding is jou van harte gegund! 
Daarnaast is het glaskunstwerk met het tulpenbol-logo van de Corneliusparochie 
tijdens deze viering onthuld. Een cadeau van de protestantse gemeente (PKN) 
Limmen als teken van verbondenheid na de brand. Het glaswerk is gemaakt door ‘De 
gezusters’ Tiny van der Velden en Nel Kaandorp. Het glaskunstwerk hangt in de 
entreehal van de kerk en is dagelijks door iedereen te bewonderen. Ook vanaf deze 
plaats een hartelijk woord van dank aan de protestantse gemeente Limmen en aan 
Tiny en Nel. 
 
Afscheid Johan Olling nog even uitgesteld 
Met Pinksteren zou pastor Johan Olling met pensioen gaan. Alles was geregeld, de 
liturgie al samengesteld, de artikelen al gepubliceerd en het programma voor zijn 
afscheid voorbereid. Maar een paar weken voor Pinksteren werd bekend dat de staf 
van het bisdom de pastor gevraagd had om nog wat langer door te gaan in de 
Corneliusparochie. Dit omdat zijn opvolger zich om privéredenen plots had 
teruggetrokken. Wel is afgesproken dat hij nu zeker aan mag blijven totdat de 
Corneliuskerk weer officieel geopend wordt. Het kan zijn dat er al eerder een 
opvolger bekend is, maar dan zal de tijd gebruikt worden om hem in te werken. 
 
Bestuurlijke situatie 
Zoals bij u bekend is de bestuurlijks situatie sinds september 2020 veranderd en is er 
een interim-bestuur benoemd met als voorzitter Mgr. Bart Putter. Nu Johan nog even 
aanblijft als pastor en de bestuurlijke situatie ook nog van kracht blijft, heeft het 
bisdom deken Franklin Brigitha aangesteld als administrator en opvolger van Bart 
Putter. Inmiddels hebben wij als parochieraad kennis gemaakt met Franklin. Franklin  
komt uit Curaçao, waar hij in de verpleging werkte. Na zijn priesteropleiding hier in 
Nederland is hij actief geweest in Amsterdam en Den Helder. In 2013 kwam hij naar 
Alkmaar, waar hij pastoor is van de samenwerkende kerken van Alkmaar, Zuid-
Schermer, Bergen, Schoorl en Oudorp. Franklin heeft aangegeven dat hij na de 
zomer graag een keer wil voorgaan in de Corneliuskerk. 
 



 
 
Deze situatie is van tijdelijke aard, totdat er meer duidelijkheid is over de opvolging 
van Johan en de bestuurlijke situatie van de parochieraad. 
Naast administrator van onze kerk zal Franklin ook pastoor worden van “Bron van 
Levend Water”, waar pastor Paul Bindels zijn functie als pastoor heeft neergelegd om 
met meer rust in te kunnen groeien in het priesterschap en in de pastorale zaken die 
daarbij horen.  
Vanaf deze plaats willen wij Bart van harte bedanken voor de zeer fijne 
samenwerking en Franklin heel veel succes wensen met zijn nieuwe functie. 
 
Herbouw 
Ondanks de vakantieperiode is er, ten aanzien van de herbouw van de kerk na de 
brand, niet stilgezeten. Studenten van de opleiding Nimeto uit Utrecht hebben begin 
juni alle 14 staties in hun originele staat teruggebracht. Voor de studenten een 
prachtig studieobject, voor ons een verrijking van het kerkgebouw. 
Ook Gerard Beentjes is weer flink aan het werk geweest. Hij heeft de 
herdenkingssteen onder de toren van de kerk, die ons herinnert aan de 
ingebruikname van de kerk in april 1902, onder handen genomen. Alle letters zijn 
weer leesbaar. Daarnaast heeft Gerard het beeld van Jozef in de kerk opgeknapt en 
voorzien van een nieuwe lelie. De lelie staat in de christelijke cultuur symbool voor 
reinheid, maagdelijkheid en de ongehuwde levensstaat. Gerard, enorm bedankt! 
Tenslotte is er de laatste maanden hard gewerkt aan de opbouw van het orgel. 
Helaas gaat dit langer duren dan was voorzien, waardoor het nieuwe orgel voorlopig 
nog niet bespeeld kan worden. 
Inmiddels hebben wij ook bericht gekregen dat de kerkbanken vanuit Koog aan de 
Zaan medio september opgehaald kunnen worden. Voordat de banken geplaatst 
kunnen worden, moeten zij eerst nog op maat worden gemaakt. Maar binnen 
afzienbare tijd zal de kerk gedeeltelijk voorzien zijn van banken. 
 
Nu maken we ons op voor het nieuwe seizoen met het thema ‘Laat de hemel de 
aarde raken….’ Ik wens u namens de parochieraad en Pastor Johan Olling een 
inspiratievol kerkelijk jaar. 
 
Gerardine Vahl-Res 
 
 



LITURGIE VOOR DE  

KOMENDE MAANDEN  (vieren) 
 

Liturgisch kalender 
 
WEEKEND 11en 12 september 
Zaterdag  geen viering 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met spontaan vakantiekoor  
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
WEEKEND 18 en 19 september- STARTZONDAG - Corneliusfeest 
Zaterdag  geen viering 
 
Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met zanggroep A 
  Voorgangers: Deken Franklin Brigitha en Pastor J.Olling 
 
WEEKEND 25 en 26 september- VREDESWEEK 
Zaterdag 19.00 uur Gezins- Woord- en Communieviering  
  Presentatie 1e communicanten met kinderkoor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met zanggroep A  
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
WEEKEND 2 en 3 oktober 
Zaterdag 19.00 uur meditatieve viering met gemengde zanggroep 
  Voorganger: Pastor K.Kint 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met zanggroep B  
  Voorganger: Pastor K.Kint 
VRIJDAG 8 oktober 
 19.30 uur Vormselviering met zanggroep C 
  Voorgangers: Deken Franklin Brigitha en Pastor J.Olling 
 
WEEKEND 9 en 10 oktober 
Zaterdag 19.00 uur meditatieve viering met gemengde zanggroep 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met zanggroep B 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
 12.00 uur Eucharistieviering 1e communie met kinderkoor 
  Voorgangers: Deken Franklin Brigitha en Pastor J.Olling 
 
 14.00 uur  Eucharistieviering 1e communie met kinderkoor  
  Voorgangers: Deken Franklin Brigitha en Pastor J.Olling 



 
 
T  
WEEKEND 16 en 17 oktober 
Zaterdag 19.00 uur meditatieve viering met gemengde zanggroep 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met zanggroep C 
  Voorganger: Pastor J.Ollong 
 
WEEKEND 23 en 24 oktober 
Zaterdag 19.00 uur meditatieve viering  
  Voorganger: Dhr. K. Kroone 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met zanggroep C 
  Voorganger: Dhr. K. Kroone 
 
WEEKEND 30 en 31 oktober 
Zaterdag 19.00 uur Woord- en Communieviering met jeugdkoor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering, samenzang met cantoren 
  Voorganger: Pastor B. Leurink 
 
 
 
  
 

 
 
Rooster gastvrouwen/-heren koffie 
 
12 september Rina Luttikhuizen en Ria Kaandorp 
19 september Jos Henselmans en Gre Henselmans 
26 september Margreet Admiraal en Willemien Hekkelmans 
  3 oktober Gre Snel en Ria Valkering 
10 oktober Monique Hoogland en Caroline Aerdenburg 
17 oktober Tineke Schijf en Margo Natte 
24 oktober Yvonne Valkering en Ans Winder 
31 oktober Gitta Duyn en Gerie Koot 
 
 

 



19 SEPTEMBER OM 10.00 UUR OPENINGSZONDAG  
 
”LAAT DE HEMEL DE AARDE RAKEN” 
Op zondag 19 september houden we als Corneliusparochie de 
startzondag van het nieuwe seizoen 2021-2022. Het nieuwe jaarthema zal 
worden gepresenteerd: “Laat de Hemel de aarde raken’.  
  
KENNISMAKING MET ADMINISTRATOR PASTOOR FRANKLIN BRIGITHA 
Omdat op 16 september het feest van onze heilige Cornelius wordt 
gevierd, staan we daar tijdens de openingszondag ook bij stil. In deze 
viering zal deken Franklin Brigitha voorgaan, samen met pastor Johan 
Olling. Hij is deken van en pastoor van Alkmaar en sinds enkele maanden 
onze administrator (juridisch pastoor). Hij komt kennis maken met onze 
parochie en zich voorstellen.   
Kom dus zondag 19 september om 10.00 uur naar de viering.  
Op zaterdagavond 18 september is er dan nog geen viering.  
De zaterdagavond-vieringen beginnen de week daarna weer. Welkom.  
 

ELKE VRIJDAGMIDDAG: 17.00 UUR 
VIERING VAN GEBED EN STILTE 
 
Na de openingszondag beginnen we weer met de wekelijkse vieringen van 
‘Gebed en Stilte’ in de Mariakapel van de Corneliuskerk. Vanaf vrijdag  
24 september staan de kerkdeuren om 16.45 uur elke week weer open.  
Om precies 17.00 uur beginnen we met de viering. De viering duurt een half 
uur. Een weldadige vorm van bidden die u een keer zou moeten proberen. 
De stilte ondergaan. Onthaasting. Een moment in de week om samen met 
anderen tot rust te komen. Kom een keer meebidden in de Mariakapel van 
de Corneliuskerk. Misschien is het iets voor u in deze jachtige tijd. 

 
VIERING IN DE CAMEREN 
 
Elke dinsdagochtend om 10.00 uur is er een viering in de Vita Nova-zaal 
van de 'De Cameren' met (als de corona-voorschriften het weer toelaten) 
daarna koffiedrinken in de ontmoetingsruimte. We gebruiken tijdens deze 
vieringen de lezingen en liederen uit het liturgieboekje van het weekend 
ervoor. De vieringen zijn voor iedereen toegankelijk. 

 
MARIAKAPEL IS DAGELIJKS OPEN 
 
De Mariakapel van de Corneliuskerk is dagelijks open van 9.00 uur tot 
18.00 uur. U kunt de dagkapel in om een kaarsje aan te steken, een 
gebed of gedachte op te schrijven, dierbare overledenen te gedenken, of 
om gewoon even stil te zijn. U kunt de kapel betreden via de hoofdingang 
van de kerk. 
 

COMMUNIE-RONDBRENGEN 
 
Kunt u niet meer naar de kerk en wilt u communie ontvangen, neem dan 
contact op met pastor Johan Olling. Ook voor een huisbezoek of een 
kennismakingsgesprek kunt u de pastor altijd aanspreken of bellen.  



GEZINSVIERINGEN HET KOMEND SEIZOEN 
 
NIEUW THEMA: “LAAT DE HEMEL DE AARDE RAKEN” 
Net zoals de afgelopen jaren werken we het komend seizoen tijdens de 
gezinsvieringen met een vast thema. Een ‘rode draad’ zal de gezinsvieringen weer 
met elkaar verbinden. Mia Ploegaart, heeft ook dit jaar weer een speciaal lied 
geschreven. Na  
-de ‘tijdmachine’ in 2001-2002; 
-de ‘slaapkamer’ in 2002-2003;  
-de ‘verkeersborden’ in 2003- 2004,  
-de ‘tulpen’ in 2004-2005  
-de ‘schelpen’ in 2005-2006  
-de ‘tafel’ in 2006-2007;  
-de ‘maquette van ons dorp’ in 2007-2008  
-de ‘vrouwen uit de Bijbel’ in 2008-2009,  
-‘op de pedalen’ in 2009-2010  
-‘ook jij maakt het verschil’ in 2010-2011; 
-‘hart voor een ander’ in 2011-2012  
-‘bouw je mee aan Gods huis?” in 2012-2013 
-‘zoek God met al je zintuigen’ in 2013-2014 
-‘Samen kunnen we een bron zijn’ in 2014-2015 
-‘Geef de wereld kleur’ in 2015-2016 
-‘Er zit muziek in’ in 2016-2017 
-‘Omzien naar de ander’ in 2017-2018 
-‘Leven in verbondenheid’ in 2018-2019 
-‘In vrijheid kiezen’ in 2019-2020 
-‘Het verhaal gaat…. Door’ in 2021-2021 

 
is het thema komend seizoen ‘Laat de Hemel de aarde raken’  
 
Kom op zaterdagavond 25 september om 19.00 uur naar de eerste gezinsviering van 
het nieuwe seizoen. Tijdens deze gezinsviering wordt het nieuwe thema uitgelegd en 
gepresenteerd.  
 
 

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

 
zon 19 september  10.00 uur  Openingszondag 
zat. 25 september  19.00 uur  gezinsviering  
vrij.  8 oktober   19.30 uur   Vormselviering (2020) 

    zon. 10 oktober   12.00 en 14.00 uur Eerste Communieviering groep 5/6 
zat.  30 oktober   19.00 uur  met jeugdkoor   
zat.  13 november  19.00 uur  gezinsv. St Maarten/schoenendozen 
di.   24 december   16.00 uur  Kleuterkerstviering.  
zat.   9 april   19.00 uur  Palmpasen met 1e Communicanten.  
zat. 16 april   19.00 uur  Paasviering 
zon 22 mei    10.00 uur  Eerste Communieviering groep 4 
vrij.   3 juni    19.30 uur  Vormselviering 
zon 25 juni    10.00 uur  Dankzondag   



 
MEDITATIEVE VIERINGEN OP ZATERDAGAVONDEN 
 
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. We zitten vaak zo vol met gedachten en dagelijkse 
zorgen dat we maar moeilijk tot gebed komen. We willen door middel van 
een rustgevende sfeer, stilte en meditatieve Taizé-muziek, ruimte maken 
voor onszelf en God. Er zullen geen voorgangers zijn die tegenover de 
mensen staan die u kunnen afleiden. Alle aanwezigen kijken één kant op 
naar rustpunten op het liturgisch centrum. Er branden waxinelichtjes en bij 
de opstanding-icoon kunnen kaarsjes aangestoken worden. De volgorde 
van de viering is voor vaste kerkgangers zo herkenbaar mogelijk 
gehouden. Er is geen tafeldienst, maar er is wel (net zoals in Taizé) 
gelegenheid communie te ontvangen. Er zijn momenten van stilte, 
meditatieve orgelmuziek en liederen. Een vorm van 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  
 
  2 oktober  
  9 oktober  
16 oktober 
23 oktober 
 
De vieringen beginnen om 19.00 uur. Om in de sfeer te komen is het verstandig 
zeker 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn, stil te worden.  
 
Liturgisch Beraad van de Corneliusparochie 
 
 



WAT KUNT U HET KOMEND SEIZOEN VERWACHTEN 
 

 
LITURGIE EN DIACONIE 
 
1) Het contact met de noden dichtbij huis.  
Het weekend van 13 en 14 november 2021 is omgedoopt tot Diaconaal 
weekend. Het werk van de werkgroep Caritas en de zorg voor mensen in 
onze directe omgeving staan dan centraal. U kunt contact hebben met de 
werkgroep Caritas van de Corneliusparochie d.m.v. 
caritas@corneliuskerk-limmen.nl  
 

2) Het contact Noord-Zuid (Limmen en Burkina Faso) 
Het weekend van 26/27maart 2022 wordt in het kader van de Vastenactie 
vrijgehouden om stil te staan bij het werk van de Werkgroep 
Ontwikkelingssamenwerking Limmen (WOL). 
De werkgroep die al jaren vanuit Limmen contacten onderhoudt en 
projecten ondersteunt in Burkina Faso. 
 
 

 
JEUGDKOOR GEEFT INHOUD AAN HET JAARTHEMA:  
‘LAAT DE HEMEL DE AARDE RAKEN’ 
 
Al zeventien jaar bestaat er een jeugdkoor in de Corneliusparochie. Als je 
van zingen, toneelspelen en musicals houdt en je bent te oud geworden 
voor het kinderkoor dan is er de mogelijkheid lid te worden van het 
jeugdkoor.  
Het komend seizoen zal er door de leden van het jeugdkoor weer enkele 
vieringen verzorgd worden. De eerstkomende jeugdviering is op 30 
oktober 2021. Vóór die tijd worden er bijeenkomsten gepland. 
Dit jaar wordt geprobeerd met het jaarthema: ‘Laat de Hemel de aarde 
raken’ aan de gang te gaan. In een veilige en vertrouwde sfeer komt de 
groep jongeren op vrijdagavonden in de kerk samen. Thema’s worden 
besproken, teksten geschreven, muzieknummers beluisterd, gezongen en 
natuurlijk veel gezelligheid. Elk jaar weer word je verrast door het 
enthousiasme, creativiteit, geloof, betrokkenheid bij kerk en de kwaliteit 
van de groep jongeren. Dit alles onder de inspirerende en muzikale leiding 
van Mia Ploegaert en Marja Kraakman. 
 
Heb je interesse of wil je meer weten, neem dan contact op met:  
Mia Ploegaert   fhploegaert@kpnplanet.nl of  
pastor Johan Olling   pastor@corneliuskerk-limmen.nl 

mailto:caritas@corneliuskerk-limmen.nl
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CRÈCHE OP ZONDAG?!? 

 

Aangezien Limmen een groeiende gemeente is, willen we graag iedereen 
de mogelijkheid bieden om onze zondagochtendvieringen bij te wonen.  

Graag willen we daarom inventariseren of er behoefte is aan een crèche 
(1x in de maand), om u in staat te stellen deze viering bij te wonen.  

Bij interesse graag mailen naar:  

slootanja@gmail.com of pastor@corneliuskerk-limmen.nl.   

  

  

 
 
 
 

HUWELIJKSJUBILEUMVIERINGEN  
 
NEEM OP TIJD CONTACT OP 
Limmen is een vierend dorp en de parochie doet daar ten volle aan mee. 
Van ma. t/m vr. kan er dan ook op de dag van het jubileum een viering 
vastgelegd worden. Omdat een jubileumfeest vaak doorgeschoven wordt 
naar het weekend - en de weekenden voor pastores en koren al ingevuld 
zijn - is de afspraak dat jubilea en verjaardagen dan samenvallen met de 
vaste weekendvieringen van zaterdagavond of zondagmorgen.  
Steeds meer mensen stellen het erg op prijs een moment van 
bezinning en dankbaarheid in te plannen. Ook de koren willen 
graag hun medewerking daaraan verlenen. Neem echter wel op 
tijd contact op met de pastor. We kunnen dan - in overleg - 
rekening houden met uw wensen: koor, voorganger, 
persoonlijke inbreng, Ave Maria en jubileumkaars. We werken 
in de Corneliusparochie met een seizoenplanning, waar 
speciale weekendvieringen, koren en voorgangers ver van 
tevoren al ingeroosterd staan.  



KERK EN SAMENLEVING  

VERAF EN DICHTBIJ (dienen) 
 
 
DE WEKELIJKSE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK 
NIET LATEN VERSLOFFEN.  
 
De kerk heeft alleen maar toekomst als we meer en meer een kerk 
worden die zorg heeft voor de wereld en de ander. Christen-zijn heeft 
te maken met delen. Rekening houden met onze medemensen die 
het niet zo breed hebben. Daarom vragen wij u om elke keer als u 
naar de weekendviering komt op zaterdagavond of zondagmorgen 
ook stil te staan bij die ander. En die ander proberen we te bereiken 
via de Voedselbank. We kennen de collecte tijdens de vieringen voor 
de pastorale zorg, maar heel concreet zou het ook een pak koffie, 
thee, rijst, pannenkoekmix, koek of drinken kunnen zijn. Het gaat om 
producten die lang houdbaar zijn. Alles wat ingeleverd wordt, zal dan 
na het weekend naar de Voedselbank gebracht worden waar ook 
mensen in Limmen gebruik van maken. Vier jaar geleden zijn we er 
aan begonnen en het is een groot succes. Laten we er samen voor 
zorgen dat het een succes blijft. Bent u niet in de gelegenheid om 
naar de kerk te gaan, dan kunt u altijd wat afgeven op de pastorie of 
achterlaten in de Mariakapel. Bedankt.  
 
Werkgroep Caritas Limmen  
caritas@corneliuskerk-limmen.nl  
 

ELKE ZONDAG ZIEN WE OM NAAR DE ANDER DOOR EEN BOS 
BLOEMEN TE BRENGEN BIJ IEMAND IN HET DORP 
 
Elke zondagochtendviering wordt er bij de mededelingen aan één van de 
kerkgangers gevraagd een bosje bloemen te brengen bij iemand in het 
dorp. Wie die bos bloemen zal ontvangen wordt vrijdagmiddag tijdens de 
inloopmiddag in de pastorie van de parochie bepaald. Het kan iemand zijn 
die ziek is of een steuntje in de rug goed kan gebruiken. Maar het kan ook 
iemand zijn die weer thuis is gekomen na een lang ziekenhuisbezoek of 
een moeilijke tijd op zijn werk achter de rug heeft. Bij de parochie-
administratie houdt men een namenlijst bij. Met dit initiatief van de 
werkgroep Caritas willen we concreet invulling geven aan waar Christus 
voor staat. De Caritas samen met de Parochieraad dragen de kosten 
waarbij Bloembinderij Suus er wekelijks nog wat extra bloemen bij doet. 
 
U kunt dit initiatief tot een succes maken door op vrijdagmiddag langs te 
komen op de pastorie om namen door te geven van mensen die een 
bloemetje kunnen gebruiken of/en door ook op zondagmorgen een keer bij 
iemand een bloemetje te brengen namens de geloofsgemeenschap.  
 
Parochieraad en werkgroep Caritas Limmen 
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WEEK TEGEN DE EENZAAMHEID van 30 september t/m 7 oktober 
2021.  
 
In deze week wordt onze bijzondere aandacht gevraagd om tot actie te 
komen om mensen die zich eenzaam voelen of dat dreigen te worden, te 
betrekken bij onze samenleving – ons ‘samen leven’. Eenzaamheid is een 
gevoel van leegte, verdriet en soms van angst. Iemand met weinig 
contacten hoeft niet per se eenzaam te zijn. Terwijl iemand die veel 
mensen om zich heen heeft zich toch eenzaam kan voelen. Wanneer je 
zorgzame mensen om je heen hebt kun je je gedachten en gevoelens met 
elkaar delen. Maar als je eenzaam bent, dan moet je alles in je eentje 
uitvechten. 
‘Sterke eenzaamheid’ komt voor onder jongeren, ouderen maar zeker ook 
onder alleenstaande ouders, een op de vijf voelt zich zo. Geen partner 
hebben is een bron van eenzaamheid. De zorg voor kinderen, werk en 
inkomsten niet kunnen delen kan dat gevoel versterken. Alleenstaand 
ouderschap kan een fysieke en emotionele uitputtingsslag zijn. In de 
avond wint de vermoeidheid het van de sociale contacten, isolement ligt 
dan op de loer. 
 
Laten we in deze week tegen de eenzaamheid en de dagen daarna wat 
extra om ons heen kijken en omzien naar elkaar, laten wij even tijd nemen, 
een luisterend oor geven, op de koffie bij onze buur gaan, een helpende 
hand reiken als het gaat om de tuin of ziekenhuisbezoek. Een bos 
bloemen, een schouderklopje, een goed gesprek. Het gevoel ‘Je mag er 
zijn’ geeft de ander vertrouwen. 
 
Werkgroep eenzaamheid Corneliusparochie/PKN-kerk Limmen 

 

 

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

 
 

 
‘EERLIJK & WERELDS’  
MET WERDLWINKEL-ARTIKELEN TE GAST  
 
Twee keer per jaar zullen vrijwilligers van ‘Eerlijk & Werelds’ Heiloo 
wereldwinkel-artikelen na de viering te koop aanbieden.  
Het gaat om zaterdag en zondag 13 en 14 november 2021 en zaterdag en 
zondag 26 en 27 maart 2022. 
Door artikelen bij de wereldwinkel te kopen, steun je heel direct de 
mensen die het nodig hebben en blijft er niets aan de strijkstok hangen.  
 
Van harte aanbevolen. Werkgroep MOV Corneliusparochie 
 

mailto:aframooij@gmail.com


VREDESWEEK 18 t/m 26 september  
 
Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te 
worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet 
gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een 
groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze 
maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt 
gedaan aan iedereen.  
Voor 2021 kiest PAX ‘inclusief samenleven’ als thema van de Vredesweek. 
 

Wat doe jij in Vredesnaam? 
De vraag is niet meer óf er uitsluiting in onze samenleving is, maar of we 
het herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf 
betrokken zijn. Met elkaar kunnen we aankaarten waar exclusie 
plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden buitengesloten. Samen 
met jou wil PAX zich inzetten voor vrijheid, waarheid, recht zodat alle 
mensen in liefde kunnen samenleven. Als we elkaar opzoeken, elkaar 
weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en 
samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons. 
 

 

 
MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2021  
 
‘We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  
 
De kerk in Guinee  
Met dit citaat uit het boek Handelingen 4,20 voert Missio dit jaar de campagne voor 
de Wereldmissiemaand. We worden opgeroepen om datgene wat we meedragen in 
ons hart naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus. Missio brengt in de 
Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het voetlicht.  
Jonge kerk  
De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste christenen wonen in 
N’Zérékoré in het zuiden van het land. De eerste bisschop investeerde vanaf het 
begin veel in de opleiding van catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 
moesten alle buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen priesters, 
maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend gehouden in de 
moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de situatie voor 
de kerk veel verbeterd. De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een caritas 
opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg.  
Vrouwen en kinderen  
In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer actief, de 
Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd 
en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op 
in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs 
volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen 
dorpen. Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters steunen.  
MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Guinee. Help mee!  
 
Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 24 oktober 
of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, 
te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl  

http://www.missio.nl/


 
ACTIE SCHOENENDOOS  
 
 
 
Ook dit jaar gaan we als Corneliusparochie weer mee doen met de actie 
Schoenendoos. Opnieuw zullen er weer duizenden kinderen verrast worden met 
een versierde en gevulde schoenendoos. In september zullen we via de 
basisschool en tijdens de vieringen het startsein gegeven worden voor de actie. 
 
We gaan de komende maanden weer een tijd tegemoet van geschenken; denk 
maar aan St. Maarten, Sinterklaas en Kerst. Dit jaar richt de actie zich op kinderen 
in Sierra Leone, Malawi, Togo, Roemenië, Moldavië het vluchtelingenkamp Moria 
op Lesbos. Kinderen kunnen kinderen helpen, maar ook ouders en grootouders, 
samen met hun kinderen en kleinkinderen kunnen een steentje bijdragen. Geven 
is ook een leerproces. 
 
Even een opfrissertje, wat te doen. Haal bij een schoenenzaak een 
schoenendoos, normale maat. Versier die mooi. Ga gezellig met je ouders of opa 
en oma winkelen, om die versierde doos te vullen met leuke en praktische 
cadeautjes..  

 
* Gezellige cadeautjes zijn bijv: klein speelgoed; een knuffelpop, pet, 
autootje, puzzel, springtouw;  
* Praktische cadeautjes zijn bijv: schoolspullen; puntenslijper, een etui met 
potloden, gum, liniaal, pennen, kleurboek, schriften, sokken, kunststof beker;  
* Toiletartikelen, bijv; zeep, tandpasta en -borstel, kam, washandje, 
toilettasje.  
* Wat er niet in mag: koek, batterijen, deodorant, spullen die snel uitdrogen: 
stiften, klei, lijm en verf, vloeibare producten, zoals bellenblaas en shampoo 
i.v.m. lekken, chocola en snoep.  

 
VIJF EURO PER SCHOENENDOOS + POSTELASTIEK EN GELDENVELOP 
Plak de doos niet dicht, maar gebruik een postelastiek. Geef €5,- voor de transport- 
en organisatiekosten. Betaal gemakkelijk online of stop dit geld in de envelop uit de 
actiefolder en doe de ingevulde envelop onder het postelastiek. 
Je levert de envelop onder de postelastiek samen met de schoenendoos in.  
Tijdens de schoolparochieviering op vrijdag 8 oktober of tijdens de St. Maarten 
gezinsviering op zaterdag 13 november 2021 worden alle volle schoenendozen 
verzameld en de werkgroep zorgt voor de verdere afwikkeling.  
Laten we ons bewust zijn, dat er kinderen op de wereld zijn, die nog nooit 
cadeautjes hebben gehad met Sinterklaas of Kerstmis. Daarom, vul een 
schoenendoos, zodat ook deze kinderen één keer de vreugde mogen beleven van 
een onverwacht geschenk. Wij zullen trots zijn óm te kunnen geven en zij zullen 
trots zijn óp die gever. Voor meer informatie raadpleeg de folders achter in of in de 
Mariakapel bij de ingang van de Corneliuskerk. De kapel is dagelijks open. Je mag 
de gevulde schoenendoos met envelop daar ook neerzetten vóór 14 november. 
 
Namens de werkgroep: ‘actie schoenendoos’  
 
 
 
 



GELOOFSVERDIEPING  (leren) 

 
 
SNUFFELEN IN DE BIJBEL 
 
HET VERHAAL ACHTER HET BIJBELVERHAAL. 
WILT U DAAR OOK NIET MEER OVER WETEN? 
De afgelopen 20 jaar zijn er verschillende praatgroepen ontstaan die  
‘snuffelen in de Bijbel’ 
 
WOENSDAGMORGENGROEP 
Je kunt meedoen met de wekelijkse woensdagmorgen groep in de 
pastorie (of ontmoetingsruimte achter in de kerk) van Limmen van 9.30 uur 
tot 11.00 uur. We nemen het boek Genesis nog een keer door en 
beginnen daarna aan het boek Exodus. In series van vier bijeenkomsten 
wordt er elke bijeenkomst een stuk uit de Bijbel gelezen, vragen gesteld 
en over de teksten met elkaar gesproken en geluisterd.  
Al pratend en luisterend kom je dan terecht bij je eigen geloof en 
levensverhaal. Op woensdag 15 september wordt daar de nieuwe serie 
van vier bijeenkomsten gestart. (15, 22 en 29 september en 6 oktober) 
(vervolgens 20, 27 oktober en 3 en 10 november) 
 
Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten waarbij Bijbelkennis niet nodig is 
om aan deze ochtenden mee te doen. De koffie en thee staan klaar.  
Laat even weten dat je komt. 
 
Begeleiding: Pastor Johan Olling, pastor@corneliuskerk-limmen.nl 
 

 
DONDERDAGAVONDGROEP 

 
Bij deze groep kunt u één keer in de maand op de donderdagavond 
aanschuiven. Een inspirerende groep met gemiddeld zo’n 12 
aanwezigen. Ben je katholiek of protestant of alleen maar leergierig? 
Je bent welkom.  
Deze zogenaamde Mozesgroep is in april 2007 met het boek 
Genesis begonnen en is nu bezig met de profetische boeken. We 
gaan lezen uit het boekje Esther. Naast het geloofsverhaal uit de 
Bijbel gaat het vooral om de eigen verhalen.  
De eerste bijeenkomst is gepland op donderdag 23 september 2021 
om 20.00 uur in de pastorie (of ontmoetingsruimte achter in de kerk) 
van de Corneliusparochie te Limmen. De daaropvolgende 
bijeenkomsten zijn op 14 oktober en 11 november.  
 
Mocht je belangstelling hebben, kom dan langs of neem contact op. 
pastor Johan Olling, pastor@corneliuskerk-limmen.nl  

 



KERK EN BASISSCHOLEN 
 
Het komend schooljaar 2021-2022 zullen er drie school-parochie-vieringen  
gehouden worden. Vieringen waarbij verschillende groepen van basisschool  
‘De Kerkuil’ betrokken zullen worden en waar Mia Ploegaert, samen met Marja Kraakman 
en Wilma Ploegaert, de groepen langs gaat om met de kinderen de liederen te oefenen. 
 
De drie schoolparochievieringen in de Corneliuskerk zijn op: 
1) vrijdag 8 oktober 9.00 uur en 10.30 uur BOEKENWEEKTHEMA: ‘En toen…’ 
2) vrijdag 24 december 9.00 uur en 10.30 uur KERSTVIERING 
3)  donderdag 14 april 2022 om 9.00 uur en 10.30 uur PAASVIERING 
 
Ook zijn er drie momenten het komend seizoen waar de leerlingen  
van basisschool ‘De Kerkuil’ de kerk bezoeken. 
 
1) Met Kerst worden de onderbouwgroepen van de beide basisscholen 

uitgenodigd om onder leiding van de pastor de kerststal te 
bezoeken. (Waar de kerststal dit jaar zal staan staat nog niet vast) 

 

2) In de Goede Week voor Pasen worden de middenbouwgroepen 
uitgenodigd stil te staan bij het verhaal van Jezus. De groepen 
wandelen dan langs de kruiswegstaties in de Corneliuskerk. 

 
3) En de bovenbouwgroepen gaan rond 2 november (Allerzielen) een 

bezoek brengen aan het kerkhof om uitleg te krijgen hoe 
verschillende mensen omgaan met doodgaan. 

 

Ook gaan we proberen in de week van 14 t/m 18 maart 2022 een 
SCHOLENPROJECT te organiseren in de Corneliuskerk voor de bovenbouw-
groepen. Dit in samenwerking met de werkgroep Ontwikkelingssamenwerking 
Limmen (WOL) rond het Vastenactieproject voor Burkina Faso 
  
Pastoraal Overleg  
 

EERSTE COMMUNIE GROEPEN 5 EN 6 
 
De twee eerste communievoorbereidingen en Communiefeesten van 2020 
en 2021 zijn meteen na de zomervakantie begonnen. Het gaat om de  
19 leerlingen en hun ouders van de groepen 5 en 6. De informatie-
ouderavond was op dinsdag 25 augustus. Op zondag 5 september was de 
speurtocht. Daarna volgen nog enkele bijeenkomsten van kind met ouder(s). 
Op zondag 10 oktober wordt het Eerste Communiefeest gevierd.  

 
EERSTE COMMUNIE 2022  
 
Zit uw kind in groep 4 en wilt u uw kind in april of mei 2022 mee laten doen aan 
de Eerste Communievoorbereiding binnen de Corneliusparochie en het Eerste 
Communiefeest op zondag (mogelijk) 22 mei 2022, stuur ons dan alvast uw  
e-mailadres. Wij sturen u dan begin 2022 een uitnodiging voor de inhoudelijke 
informatieavond. We beginnen daarna meteen met het project waarbij we, 
naast een speurtocht en een presentatieviering op zaterdagavond 9 april,  
drie bijeenkomsten organiseren voor kind met ouder(s).  
Stuur je aanmelding naar communiewerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl 

mailto:communiewerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl


 
VORMSELGROEP 2020 
 
De 8 vormelingen, die in 2020 al begonnen waren aan de voorbereiding 
op het Vormsel, en door het coronacrisis niet gevormd konden worden, 
zijn met hun ouders op donderdag 2 september opnieuw 
samengekomen. Ze gaan het project vervolgen en zullen op 
vrijdagavond 8 oktober door deken Franklin Brigitha gevormd worden. 

 
 

ALVAST AANMELDEN VOOR INFORMATIEAVOND VORMSEL 2022 
 
Zit uw kind in het eerste of tweede jaar van de brugklas op het voortgezet 
onderwijs en wilt u en uw kind meedoen aan het Vormselproject en het 
Vormsel ontvangen op vrijdagavond 3 juni 2022, stuur ons dan alvast uw 
e-mailadres. Wij kunnen u dan begin januari d.m.v. een e-mail een 
herinnering en uitnodiging sturen voor de informatieavond begin 2022. 
Na deze informatieavond over het regio- en parochieproject kunt u zich als 
ouder en jongere aanmelden. 
Stuur je aanmelding naar vormselwerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl  

 
 
JE ALS VOLWASSENE LATEN DOPEN EN/OF VORMSEL DOEN  
IN DE HERINGEWIJDE CORNELIUSKERK 
 
Het is een mooie gelegenheid voor volwassenen of jongvolwassenen om 
gedoopt en/of gevormd te worden tijdens het Paasfeest in april 2022 in de 
herbouwde Corneliuskerk. Doe mee! We kunnen met elkaar een zoektocht 
houden naar dat wat ons aanwakkert en inspireert. Dat kan een 
persoonlijk traject zijn of door gezamenlijke bijeenkomsten. 
 
Neem contact op met de pastor. Laat je uitdagen om op zoek te gaan naar 
jezelf en de Ander. Misschien is de geloofsopvoeding van je kinderen een 
mooie aanleiding. Sta eens stil bij de vraag waar je zelf in gelooft, welk 
Godsbeeld je hebt, hoe je tegen de kerk aankijkt en de betekenis van de 
woorden in de geloofsbelijdenis voor jou. 
 
072-5051275 
pastor@corneliuskerk-limmen.nl 
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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 

 
 
"HOE HEET JOUW NAAM?" 
 
‘BUITENLANDERS’ 
"Hoe heet jouw naam?" vroeg een kind tegen me. "Ik heet Johan" zei 
ik, “maar hoe heet jouw naam dan?” "Raden", zei het kind. En omdat 
hij blond haar had, zei ik "Kees". "Mis", zei het kind, "ik heet lekker 
Abdul", en hij huppelde weg, helemaal tevreden. Dit gebeurde in 
Purmerend. In de meeste steden wonen veel mensen van 
buitenlandse komaf: Turken, Marokkanen, Surinamers, Molukkers en 
nog andere Nationaliteiten. In kleinere gemeentes zoals Limmen, zie 
je ze minder, hoewel bijna overal in Nederland statushouders wonen. 
En als we over 'buitenlanders' praten, bedoelen we meestal geen 
Engelsen of Amerikanen, maar mensen met een donkerder uiterlijk. 
Wat eigenlijk raar is. In de kerk van Limmen treffen wij amper iemand 
van Surinaamse of Molukse afkomst, of een statushouder aan. Voor 
contact met mensen die wij 'buitenlanders' noemen, kun je meestal 
beter op de markt of in de supermarkt terecht.  
 
NEDERLANDERS, BUITENLANDERS, KERK, CHRISTENDOM.  
Hebben Nederlanders, Buitenlanders, Kerk en Christendom wel iets 
met elkaar te maken? Kunnen we dan niet beter de kerk weer 
uitlopen, de straat op? "Hoe heet jouw naam?", zei het kind in 
prachtig fout Nederlands, en plotseling moet ik eraan denken dat 
Jezus eigenlijk ook niet zo erg goed Nederlands sprak. Maria 
evenmin. En Lukas, Abraham, Mozes, David, Paulus en Maria 
Magdalena hetzelfde. Wat blijkt nu? Iets wat we wel weten, maar 
nooit beseffen: onze kerk zit vol met buitenlanders, waarschijnlijk 
allemaal met een donkerder uiterlijk. En uitgerekend zij zijn onze 
voorouders in het geloof. Onze voorouders in geloof komen allemaal 
uit het Midden-Oosten. Uit wat we nu de Golf heet. Israël, Palestina, 
Egypte en Turkije. Onze godsdienst is niet Westers en ook niet 
blank. En wat ook blijkt: De Bijbel is ongeveer een groot reisverhaal. 
En de hoofdpersonen zijn voortdurend vreemdeling. Het is Jezus die 
voortdurend voor die vreemdeling kiest en zich aan de rand van de 
samenleving laat zetten, met de andere buitenlanders. Hij vraagt ons 
Hem te volgen. Hij daagt ons uit om christen te zijn. "Hoe heet jouw 
naam?" vroeg een kind. Ons antwoord zou dan eigenlijk moeten zijn: 
"mijn naam heet christen." 
 
Pastor Johan Olling 



MARIA TENHEMELOPNEMING EN DE BIJBEL 
 
APOCRIEFE BOEKEN EN VERHALEN 
Via de officiële evangelies komen we erg weinig over Maria te weten. 
Ze duikt even op bij de geboorte en aan het kruis. Een enkele keer 
daar tussendoor. Haar karakter wordt niet beschreven. Bekend is de 
opmerking van Jezus over haar bij de bruiloft van Kana: "Wie is dan 
mijn moeder?" Een opmerking met een theologische strekking. Bijna 
alles wat er vanaf de oudheid over Maria werd verteld, kwam uit 
andere bronnen dan de officiële evangelies. Er waren immers meer 
geschriften dan de vier thans erkende verhalen van Marcus, 
Mattheus, Lucas en Johannes. Die andere, niet door de kerk erkende 
bronnen worden apocriefe boeken genoemd. Daarin wordt het leven 
van Maria gedetailleerd beschreven. Men volgde daarvoor de geijkte 
methode. Men zocht in het Oude Testament naar voorbeelden van 
moeders die belangrijk zijn geweest in de geloofsgeschiedenis en liet 
zich door die verhalen inspireren als het gaat om Maria. Het ging er 
vooral om de glans van Jezus op Maria te laten weerschijnen. Er 
zullen zeker ook historische herinneringen bewaard zijn gebleven. In 
het algemeen hebben die apocriefe verhalen een sterk legendarische 
toon. Dat was ook de reden waarom de betreffende geschriften geen 
officiële erkenning vonden en tegelijk mateloos populair waren bij de 
gelovigen.  
 
VOLKSGELOOF WINT VAN DE KERK 
De kerk had het er moeilijk mee. De gelovigen waren gek op de 
kleurrijke fantastische gebeurtenissen die in de apocriefe boeken 
vermeld werden. Het is te begrijpen dat in het volksgeloof de fantasie 
van mensen soms op hol sloeg. De kerk probeerde de teugels strak 
te houden, maar tegelijkertijd ook het hart van de gewone gelovigen 
richting te geven. De verhalen werden gedoogd als ze enigszins 
spoorden met de erkende bronnen. Maar dat kon niet verhinderen 
dat het volk hardnekkig aan de dierbare beelden vasthield en dat het 
ene na het andere feit terecht kwam op de officiële kalender. In 1950 
verklaarde Pius XII dan ook het verhaal van Maria's hemelvaart tot 
een waarachtig onderdeel van het katholieke geloof. Na zoveel 
eeuwen vond het volksgeloof eindelijk erkenning. Wat zeker 
meespeelt in het erkennen van het feest van Maria 
Tenhemelopneming is, dat in de theologie en in de kerk het 
vrouwelijke ver te zoeken was. De gelovigen hadden behoefte aan 
de warmte van de moeder, aan een symbool van zomerse 
vruchtbaarheid, een middelares die een goed woord kon doen bij de 
strenge, verre afstandelijke vader. En dat heeft het feest van 15 
augustus in zich: de rijkdom van de zomer, de vruchtbaarheid van 
het land, de liefde van de moeder als ook een beeld van God, van 
onze oorsprong.  
 
Pastor Johan Olling 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dit voorjaar heeft de commissie ‘rond de waterput’ de draad weer opgenomen, nadat 
ook in het najaar 2020 bijna alle geplande bijeenkomsten werden afgelast. Er lagen 
nog wat activiteiten ‘op de plank’ en zo is het gelukt om in ieder geval voor de eerste 
helft van het nieuwe seizoen een aantrekkelijk programma samen te stellen.  
De folder zal vanaf begin september in alle kerken van de regio voor u klaar liggen. 
Ook vindt u alle informatie op de website www.ronddewaterput.nl  
Aanmelden is over het algemeen noodzakelijk. Dat kan via willibrorduskerk@rk-
bronvanlevendwater.nl of telefonisch: 072 5330906. 

Commissie ‘rond de waterput’ 
 
De komende tijd gaan onder andere de volgende programmaonderdelen van start: 

• Iedere donderdag is tussen 11 en 12 uur de Ter Coulsterkerk geopend en kunt u 
daar de expositie ‘Op weg naar het licht’ van Marga Jelles-van Huizen 
bewonderen.  

• Het Willibrordushuis herbergt vanaf begin september een expositie van de groep 
KINK, Kunst in de Kerk, met de titel Schuilplaats. Elke werkdag van 9-12 uur te 
bezoeken. 

• Frans Moussault , musicus en Rob Hoogenboom, Franciscaan, vertellen op 
dinsdagavond 28 september verhalen uit ‘De Fioretti’, een verzameling 
vertellingen over Sint Franciscus. Aanvang 19.30 uur. 

• Muziekgroep ‘Achterom’ komt met het eerder uitgestelde programma rond 75 jaar 
bevrijding en zingt en vertelt  van een oorlog die verdween, van bevrijding, van 
toekomst, van delen…. De avond vindt plaats op donderdag 7 oktober in de ter 
Coulsterkerk. 

• Op zondagmiddag 17 oktober, 15 uur, verzorgt schrijver Anton Stolwijk een lezing 
over zijn pas verschenen boek ‘Buiten Dienst’.  

‘Wanneer Anton Stolwijk op een zaterdagavond langs de Josephkerk aan de 
Singel fietst hoort hij de klokken luiden en ziet hij de deuren open staan. Hij 
hoort het orgel, de viering staat op het punt van beginnen en hij twijfelt of hij 
naar binnen zal gaan. Jeugdherinneringen komen boven, aan het 
kerkbezoek met het hele gezin, aan zijn vader, die bij het bisdom werkte. Op 
een doordeweekse dag gaat Anton terug en komt er achter dat de 
Josephkerk op het punt staat om verkocht te worden aan een 
projectontwikkelaar. Dan besluit hij om er een boek over te schrijven: over de 
herinneringen uit zijn jeugd, over de rol van zijn vader en over het laatste jaar 
van het ooit zo bruisende parochieleven. 
Het boek is vlot leesbaar en het parochieleven wordt met veel humor 
geschetst. De paperback is in de boekhandel verkrijgbaar: ‘Buiten Dienst’ 
met als ondertitel ‘Toen God kleiner moest gaan wonen en ik meekeek.’ 

 

http://www.ronddewaterput.nl/
mailto:willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
mailto:willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl


NIEUWS ROND DE KERK  
(kerkopbouw) 

 
WWW. CORNELIUSKERK-LIMMEN.NL 
Al jaren wordt de site van onze parochie door velen bezocht. Wekelijks 
kunt u er het pastorale woordje van de pastor lezen en is er de rubriek 
‘foto van de week’. Je kunt vieringen terugzien bij ‘Kerkdienst gemist” en 
op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. Het parochieblad 
‘Rond de Limmer Toren’ is ook digitaal te lezen. In de weekagenda zijn de 
misintenties terug te vinden en kunt u het fotoalbum bezoeken met 
honderden mooie foto’s van onze parochiegemeenschap. De site wordt 
wekelijks bijgewerkt en onderhouden. Zo zijn er foto’s van de Eerste 
Communie etc. De website van de Corneliuskerk op het internet vindt u 
onder: www.corneliuskerk-limmen.nl 
 

DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE CORNELIUSPAROCHIE 
WORDT WEER VERSTUURD 
Elke week pakt pastor Johan Olling de pen op om wekelijks een pastoraal 
woordje te schrijven en de laatste nieuwtjes vanuit de Limmer geloofs- en 
dorpsgemeenschap door te geven. Als u ook de wekelijkse nieuwsbrief op 
één A4tje van onze parochie wilt ontvangen, geef dat dan door. De meer 
dan 300 al bestaande nieuwsbriefontvangers krijgen automatisch de 
nieuwsbrief toegestuurd. Ga naar onze website en type uw e-mailadres in 
of stuur uw e-mailadres door naar pastor@corneliuskerk-limmen.nl . Wees 
betrokken en blijf op de hoogte.www.corneliuskerk-limmen.nl 

 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
U zult begrijpen dat we het als vitale parochiegemeenschap alleen 
maar vol kunnen houden als we er met elkaar onze schouders onder 
blijven zetten. Er zijn zoveel taken en mogelijkheden om te helpen. Denk 
maar eens aan de werkgroepen en koren. Als u meer wilt weten dan kunt 
u contact opnemen met de contactpersonen die staan vermeld achter in 
ons parochieblad. Ook kunt u de pastor altijd aanspreken. Voor dit 
moment zoeken we nieuwe weekend kosters, en iemand die de 
kinderpagina wil verzorgen. Wilt u meer weten of wilt u helpen bel dan 
pastor Johan Olling.072-5051275 
 

MARTHA CLUB 

De dames van de Martha Club worden op onderstaande data uitgenodigd 
om hun onmisbare vrijwillige werk te doen.  
 
Dinsdag   14 september groep 1 
Vrijdag    1 oktober  groep 2 
Donderdag 14 oktober  groep 3 
 
Dinsdag   26 oktober  groep 1 
 
De dames worden namens ons allen alvast weer van harte bedankt.   

mailto:pastor@corneliuskerk-limmen.nl


DEKEN FRANKLIN BRIGITHA STELT ZICH VOOR 
 
Beste parochianen, zoals u waarschijnlijk heeft meegekregen is pastoor Paul Bindels 
op eigen verzoek, om te groeien in het priesterschap en pastorale zaken, met ingang 
van 15 mei eervol ontslagen als pastoor en per dezelfde datum benoemd tot 
parochievicaris (kapelaan) van de parochie. De bisschop heeft ondergetekende per  
1 mei als administrator benoemd van zowel de parochie Bron van Levend Water als 
de Cornelisparochie te Limmen. Vandaar dat ik me graag in het kort wil voorstellen 
aan u. Ik ben Franklin Brigitha, geboren en getogen op Curaçao en kom uit een gezin 
van 8 kinderen waarvan ik als 2e in de rij sta. Na de middelbare school deed ik de 
verpleegkundige opleiding. Dit werk heb ik altijd met vreugde en voldoening gedaan 
en heb er nog steeds mooie herinneringen aan. Ik was actief in de kerk en zong op 
verschillende koren. Door het ingaan op een uitnodiging die ik van een zus en broer 
kreeg ging ik een reeks geloofsverdiepingsavonden bijwonen in de parochie die mijn 
leven een andere wending heeft gegeven. Het was een ervaring van samen bidden, 
samen vieren en zich verdiepen in de Bijbel. Dit is zeker het fundament van mijn 
roeping geweest. Met veel twijfels ben ik deze weg ingegaan met de hulp van de 
pastoor, de bisschop en de catechisten van de parochie. In 1995 ben ik naar 
Nederland gekomen en heb de priesteropleiding gevolgd in Nieuwe Niedorp en het 
grootseminarie van het bisdom in Vogelenzang, waar een groot deel van de studie 
gebeurde. Na mijn priesterwijding in 2003 heb ik mijn diensten verricht in de regio 
Amsterdam Oudwest, daarna in de regio Den Helder en omgeving en sinds 2013 in 
de regio Alkmaar. Ik hoop velen te ontmoeten bij een of andere gelegenheid en dat 
het samenwerken met allen prettig zal verlopen.  
 
Hartelijke groet,  
Deken Franklin Brigitha  

 
PAROCHIEREIS VANUIT DE REGIO NAAR  
SANTIAGO DE COMPOSTELLA 
 
BUSREIS LANGS HISTORISCHE PLAATSEN 
Driemaal is scheepsrecht. Twee jaar achter elkaar is de parochiereis naar 
de bedevaartsplaats Santiago de Compostella niet doorgegaan i.v.m. het 
coronavirus. We gaan het opnieuw proberen.  
We hebben de reis vastgelegd bij DrieTour vanaf 25 april t/m 6 mei 2022.  
gaan we met de bus via Compiègne, Vézelay, Nevers naar Taizé en 
Cluny. We vervolgen daarna de busreis via Rocamadour, Moissac naar 
Lourdes. Daarna gaan we via de Roelantspas langs historische plaatsen 
van de bekende pelgrimsroute naar Compostella. Er zal ook gelegenheid 
zijn gedeeltes van de route te wandelen. Via Burgos, Leon en Astorge 
komen we in Santiago de Compostella. Daar verblijven we enkele dagen 
De terugreis gaat via Oviedo en Tours. De reis is voor deze publicatie al  
helemaal volgeboekt met reisgenoten die twee jaar hun geduld hebben 
moeten bewaren. Als je belangstelling hebt kun je een mailtje sturen en 
word je op volgorde van aanmelding op de reservelijst geplaatst.  In 
januari 2022 weten we meer en is de eerste bijeenkomst ter 
voorbereiding op de reis. 
 
De pastores Ruud Visser en Johan Olling 



KERK- EN JEUGDVEILING 2021  
 
Vanwege de coronamaatregelen hebben we in 2020 geen traditionele 
veiling kunnen houden. Het alternatief heeft gelukkig een mooi resultaat 
opgeleverd.  
We weten nog niet met welke maatregelen de regering zal komen de 
komende weken. Om de veiling toch door te laten gaan is het comité 
meerdere mogelijkheden aan het onderzoeken. Hierbij proberen we zo 
dicht mogelijk bij de traditie te blijven.  
Het is van belang dat we de veiling binnen onze gemeenschap blijven 
organiseren ten behoeve van de Kerk en Jeugd. 
We zullen u op later tijdstip nader informeren over de voortgang. 
 
namens comité Louis Al  
 

JACK BROERSEN VRIJWILLIGER VAN HET JAAR  
Al heel wat jaren kennen we de traditie binnen onze parochie dat er één 
iemand in het bijzonder door de Parochieraad in de schijnwerpers wordt 
gezet. Tijdens de Dankviering afgelopen 23 mei aan het eind van het 
seizoen 2020/2021 was het Dhr. Jack Broersen. Als het gaat om drukwerk 
van het parochieblad 'Rond de Limmer Toren', liturgieboekjes bij 
uitvaarten en speciale vieringen staat Jack altijd meteen klaar. Ook is hij 
koster en gastheer in verzorgingshuis 'de Cameren'. Jack bedankt namens 
ons allemaal. Je bent een kanjer. Deze uitverkiezing is dik verdiend. 

 
 
STAND VAN ZAKEN H. CORNELIUSKERK MEER DAN 3 JAAR NA DE BRAND  
 
Na de brand op 3 mei 2018 zijn we ondertussen al meer dan 3 jaar verder. 
Als geloofsgemeenschap hebben we, naast de opbouw van de kerk, 
vooral voor het pastoraat gekozen. Alle diaconale en catechetische 
activiteiten hebben we door laten gaan en de vieringen konden plaats 
vinden in het voormalige patronaatsgebouw: ‘Heeren van Limmen’. Dat is 
goed gelukt en de gemeenschapszin is er zeker door versterkt. Op 20 
september 2020 heeft bisschop Hendriks het altaar ingewijd en is de 
Corneliuskerk weer in gebruik genomen. Ons is duidelijk geworden dat als 
het dak erop zit, je er nog lang niet bent. Er moest daarna nog heel veel 
gebeuren. Zo is er een glaswand geplaatst en is het sacrale gedeelte van 
de kerk gescheiden van het profane; hebben studenten van de Mbo-
opleiding 'Het Nimeto' uit Utrecht de kruiswegstaties in hun originele staat 
gerestaureerd en is men nu bezig een orgel uit Valkenburg op te bouwen 
in het noordtransept. De orgelpijpen moeten nog geplaatst worden. Pijp 
voor pijp moet het prachtige instrument daarna nog geïntoneerd en 
gestemd worden. Ook zullen in september nog de kerkbanken uit de kerk 
van Koog aan de Zaan geplaatst worden. Het officiële openingsfeest gaat 
pas plaats vinden als we weer schouder en schouder in een stampvolle 
kerk zingend liturgie kunnen vieren. Laten we hopen dat we het 
coronavirus snel onder controle krijgen.  
 
(Artikel geschreven door pastor Johan Olling voor “Samen Kerk”) 
 



TERUGBLIK AGAPE VIERING BIJ HOMO MONUMENT BIJ DE WESTERKERK IN 
AMSTERDAM MET PASTOR JAN VELDT (een verslag van Marieke Hoetjes) 
 
 Het is niet lang lopen vanaf de Marnixstraat, waar ik een kopje koffie heb gedronken 
bij familie, dwars door de Jordaan naar de Westermarkt. De stad is nog stil. Hier en 
daar worden terrasjes opgesteld, het trottoir voor een eethuisje wordt 
schoongeveegd en uit een kroeg klinkt een levenslied. Ook rond de Westerkerk is het 
rustig. De meeste bankjes zijn nog leeg. Op het plein is in 1987 het eerste 
homomonument ter wereld opgericht. Het bestaat uit drie roze, granieten driehoeken, 
die zodanig zijn neergelegd dat ze samen een grote driehoek vormen. Het dient ter 
herdenking van alle homoseksuele mannen en vrouwen die zijn vervolgd vanwege 
hun geaardheid en om hen te inspireren en te steunen in hun strijd voor erkenning en 
tegen onderdrukking en discriminatie. 
 Eén driehoek draagt de tekst ‘naar vriendschap zulk een mateloos verlangen’. Eén 
reikt met de punt tot in de Keizersgracht en de derde driehoek is verhoogd, als een 
soort podium. Daar is vanmorgen een klein altaar opgericht, waarop een 7-armige 
kandelaar met kaarsen in de kleuren van de regenboog. Er zijn al wat mensen 
verzameld waaronder enkele bekenden uit de Corneliusparochie van Limmen. 
Liturgieboekjes worden uitgereikt en iemand vraagt de aanwezigen of ze alvast mee 
willen zingen om de liederen te oefenen. En daar staan we, midden in Amsterdam in 
de stralende zon en zingen ‘Wees hier aanwezig…’ en ‘Licht dat ons aanstoot’. 
Langzamerhand komen er meer mensen bij, ook wat kerkgangers uit de Westerkerk, 
die net uitgaat. Er komt een politieagent aanlopen die even met de organisatoren 
spreekt. Het blijkt in orde, een korte manifestatie is geoorloofd. 
 Om half twaalf hangt pastor Jan Veldt zijn stola om en neemt plaats achter het 
altaar. Hij heeft vandaag, op zijn 88ste verjaardag, deze bijzondere bijeenkomst met 
hulp van vrienden georganiseerd. Vooraf horen we de teksten van enkele 
adhesiebetuigingen: van abt Bernardus Peeters, voorzitter van de Conferentie van 
Nederlandse Religieuzen, van Dirk Jan Schoon, oudkatholiek bisschop van Haarlem 
en van René de Reuver, de algemeen secretaris van de PKN. Zij allen spreken van 
harte hun steun uit aan dit initiatief, dat uitgaat van het door pastor Veldt en vrienden 
opgerichte Agapè genootschap. Dit genootschap beoogt openheid en gastvrijheid en 
verzet tegen uitsluiting en discriminatie.   
 Dan begint de viering, temidden van het aanzwellende rumoer van de stad. Voor het 
eerst in zijn hele priesterleven staat onze voorganger niet binnen de beschermende 
muren van een kerk, maar kwetsbaar in het volle zonlicht.   We zingen samen, 
luisteren naar een verhaal en een gedicht. Er wordt een krans gelegd op de 
herdenkingsdriehoek die aan de kade van de Keizersgracht ligt. Er gaan manden 
rond met brood en kleine glaasjes druivensap en pastor Veldt spreekt de zegen uit, 
voor alle stellen die in liefde hun leven willen delen, waarvan hij er enkele met name 
noemt. Maar ook waaien de kaarsen die worden ontstoken met dezelfde vaart weer 
uit. Iemand loopt onvast rond met een blikje bier in de hand en geeft met harde stem 
commentaar in een vreemde taal, dan staat hij korte tijd stil, giet wat bier op de grond 
en gaat zijns weegs. Een scooter met twee vrolijke gasten rijdt herhaaldelijk langs en 
overstemt de overdenking.  
Na het slotlied klinkt spontaan het ‘Lang zal hij leven’ voor de 88-jarige. Midden in het 
afsluitend woordje wordt plotseling de sirene van een langsrijdende brandweerwagen 
aangezet, zodat horen en zien ons vergaat. Als de auto in vliegende vaart richting 
binnenstad is verdwenen zegt de spreker: “We hebben in ieder geval de stad in vuur 
en vlam gezet!” Zo’n vaart zal het niet lopen, maar er is op moedige wijze een begin 
gemaakt. 
 
Marieke Hoetjes 



  
 
 
 
HET GEDICHT, VOORGELEZEN TIJDENS DE AGAPE VIERING 

 
De bedenker van het scheppingsverhaal  
 
‘Sorry,’ zei de bedenker  van het Bijbelse scheppingsverhaal.  
‘Ik heb, God, de hoofdpersoon van mijn bestseller, 
schromelijk te kort gedaan.  
In al mijn beperktheid liet ik hem slechts 
één man scheppen en één vrouw. 
Nimmer onderkende ik  
de diversiteit die hij aan 
beide geslachten schonk.’  
  
‘Sorry,’ zei de bedenker van het Bijbelse 
scheppingsverhaal. ‘Mijn geest was te klein voor al 
die nuances, de grootsheid van de 
verscheidenheid, de subtiele verschillen, de 
goddelijke bijzonderheden.  
Sorry, voor mijn schrale fantasie en vooringenomenheid.’  
 
‘Ik zou het scheppingsverhaal willen herschrijven,’ 
zei de bedenker.  
‘Over de oerkracht en het bestaansrecht 
van elk levend wezen.  
En in het bijzonder de mens.  
Over de geaardheid bij geboorte. Over 
de goddelijke puurheid van de liefde  
de kracht van aanraking  
de zin, ja enkel dat, de zin van leven.’  
  
‘Ik zou het scheppingsverhaal willen herschrijven,’ 
zei de bedenker.  
‘Zoveel levens die mijn verhaal tot een hel maakte.  
Niet één Adam, niet één Eva.  
Nee, aan de goddelijke schepping kan niemand 
tippen. Die is zoveel subtieler, veelzijdiger, 
diverser, rijker en liefdevoller dan het huidige 
verhaal.’  
‘Ik moest maar eens beginnen,’ zei de bedenker.  
  
Geert van Diepen  
18 juli 2021  



 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Door het Heilig Doopsel zijn in onze gemeenschap opgenomen 
 
Op 16 mei 2021 
FELINE dochter van Wouter Buitelaar en Jacintha van Riel 
  zusje van Sofie 
 
 
Op 16 mei 2021 
SOFIE dochter van Wouter Buitelaar en Jacintha van Riel 
  zusje van Feline 
 
 
  

PRIESTERJUBILEUM 
 
Op 6 juni 2021  
was het 50 jaar geleden dat pastor Peter Denneman priester werd 
gewijd in de Corneliuskerk te Limmen. De handoplegging werd op  
6 juni 1971 opgelegd door mgr, Zwartkruis.  
Pastor Peter Denneman is ook vele jaren omroeppastor geweest. 
Afgelopen 16 juni was hij ook 10 jaar provinciaal overste van de 
Nederlandse Montfoortanen. Hij is gevraagd dat ook te zijn voor de 
komende 3 jaar.  

 
 
 

HUWELIJKSJUBILEUM 
 
Op 8 augustus 2021 
stonden we op zondagmorgen tijdens de zondagochtendviering stil bij 
het 50 jarig huwelijksjubileum van Johan van der Steen en Nel Bos 
 
 
Op 15 augustus 2021 
stonden we op zondagmorgen stil bij het 60-jarig huwelijksjubileum 
van Cees Castricum en Nel Baltus. 
 
 
Op 22 augustus 2021 
Stonden we tijdens de zondagmorgenviering stil bij het uitgestelde 
50 jarig huwelijksjubileum van Jan Zomerdijk en Hanna Druyven. 



 

Angelique Levering - Kaandorp 
 

Overleden op 8 april 2021 
op de leeftijd van 52 jaar 

 
Op 31 juli 1968 is Angelique in Alkmaar geboren, als 1e dochter van Jan en Ria Kaandorp. 
Na haar kwamen nog 2 zussen, Gerardine en Marian. Met hen en vrienden en vriendinnen 
heeft ze aan de Den Burglaan een fijne jeugd gehad. 
Al op 15-jarige leeftijd leerden we elkaar op dansles bij Ranzijn kennen. Vele cursussen 
hebben we daar gevolgd, tot goud-ster aan toe. In de tussentijd leerde je voor pedagogisch 
werkster en heb je ook jouw hbo-diploma gehaald. Je hebt gewerkt in een buurthuis, de 
kinderopvang en buitenschoolse opvang. Ook heb jij jarenlang op o.a. jouw nichtjes gepast. 
Je ben altijd dol op kinderen geweest. 
 
Harmonie Excelsior heeft door jouw leven heen een grote rol gespeeld. Al op 10-jarige 
leeftijd ben je lid geworden en speelde toen bariton. Dit instrument heb je jaren gespeeld, 
maar je bent later nog overgestapt naar fagot. Ook heb je jaren deel uitgemaakt van het 
bestuur. Hoogtepunten waren voor jou de wekelijkse repetitie, de Night of de Proms, de 
jaarlijkse concerten en met name 2e kerstdag in de kerk. Je was er ook heel trots op dat je 
enige jaren samen met onze kinderen in het orkest hebt gespeeld. 
 
In 1991 hebben we samen met familie en vrienden ons huis aan de Hogeweg gebouwd. Op 
3 september 1992 zijn we getrouwd en daar gaan wonen. In 1997 en 1999 zijn onze 
kinderen Luke en Joyce geboren. Een heerlijke zorgeloze tijd, alles kon en niks was te gek. 
Ook gingen we graag op vakantie, eerst met een tent en later met de vouwwagen. Jij vond 
het heerlijk om te kamperen, net als vroeger met jouw ouders. In die periode hebben we ook 
bij carnavalsvereniging de Uylenspieghels, in de raad van 11 gezeten. Dit was voor ons een 
hele mooie tijd met veel gezelligheid, feesten en verkleedpartijen. Jarenlang was jij een 
enthousiaste presentatrice bij de playbackshow tijdens de kindercarnaval. 
 
In juli 2015 kregen we het slechte nieuws dat je uitgezaaide borstkanker had, onze wereld 
stortte even in. Door de kanker was je linker heup- en bekkenbot voor een groot deel 
verdwenen. In het LUMC heb je toen een speciale operatie gehad, zodat je weer kon lopen. 
Jouw mooie roze kruk hoorde vanaf toen bij jou. Ook nadat je wist dat je nooit meer beter 
zou worden bleef je heel positief. Vrienden en bekenden hield je regelmatig via de mail op de 
hoogte als er weer veranderingen/verslechteringen waren. We probeerden het thuis zo 
normaal mogelijk te houden. Dus gingen alle feestjes en vakanties gewoon door. Zo zijn we 
in de zomer van 2017 met het gezin in een camper door Amerika gereden. En de zomers 
daarna naar Oostenrijk en Noorwegen. In al die jaren heb je vele chemokuren gehad, waar 
je gelukkig nooit echt heel ziek van werd. Zo ook de zomer van 2020. Onze vakantieplannen 
werden bijgesteld, want je moest weer een aantal bestralingen ondergaan. Dus zocht je een 
camping in de buurt en had je ‘s morgens je bestralingen en ‘s middags lagen we lekker aan 
een meertje of gingen we lekker fietsen enz. Ook zijn we toen nog een dagje naar Ameland 
geweest, waar we op gehuurde scooters het eiland rondgereden hebben. 
 
Op 12 feb 2021 kregen we het bericht dat de kanker uitgezaaid was naar het hersenvlies. En 
dat hier niets meer aan te doen was. Met bestraling is toen jouw kwaliteit van leven nog iets 
verbeterd. Maar op 2e paasdag gaf je aan dat je nu zo moe was, dat het niet meer ging. 
Donderdag 8 april ben je in het bij zijn van mij en onze kinderen heel rustig ingeslapen. 
Dat je bijzonder en geliefd was bij velen, bleek wel uit de honderden kaarten, bloemen en de 
erehaag op de Kerkweg op de dag van de uitvaart. 
 
Heel veel liefs van Rene, Luke en Joyce 
 



 
 

Gre van der Sande - Heijne 
 

Overleden op 16 april 2021, haar trouwdag, 
op de leeftijd van 94 jaar 

 
Op 26 februari 1927 werd onze moeder geboren in Heiloo als vijfde van de acht kinderen in 
een liefdevol aannemersgezin. Ze heeft een mooie jeugd gehad. Ze groeide op in een 
muzikaal gezin, vader en broers speelden bij de harmonie, en er werd thuis veel gezongen. 
Ze bezocht de huishoudschool en naaischool; daarna werkte ze in de huishouding en later in 
de manufacturenwinkel van Roest.  
Na de oorlog leerde ze Cor van der Sande kennen in de Rustende Jager tijdens de 
bevrijdingsfeesten. In 1952 zijn ze getrouwd en betrokken een gedeelte van boerderij Maria 
Hoeve aan de Dusseldorperweg.  
Daar werden Mieke en Leo geboren. In 1954 verhuisden ze naar de Burgemeester 
Nieuwenhuijsenstraat, waar Marja het levenslicht zag. Mama genoot van haar gezin. 
Ze vond het belangrijk dat wij ons ontwikkelden. 
Ze stimuleerde ons om bij Excelsior te gaan spelen, later kregen we orgelles van Peter Rijs.  
Ook mochten we op zwemles en typeles. 
Mama hield van muziek en zingen. Jarenlang heeft ze met veel plezier gezongen in het 
dameskoor.  
Samen met Papa heeft ze mooie vakantiereizen gemaakt. Vaak bezochten ze Luxemburg, 
Duitsland en Joegoslavië. Hoogtepunt was eind jaren zeventig een trip naar Moskou en 
St.Petersburg . 
Toen wij ouder werden, ging Mama weer werken, eerst als hulp bij bejaarden en later in de 
schoenenwinkel van Boerma en Hurkmans. Dat deed ze met veel plezier. 
De komst van kleinkinderen en later achterkleinkinderen verrijkte haar leven. Ze waren dol 
op haar. Ze heeft veel met ze gezongen en boekjes gelezen.  
Na het overlijden van Papa in 1992 kostte het haar veel moeite om de draad weer op te 
pakken. Later vond ze steun en gezelligheid bij haar zwemvriendinnen, Emmy, Grada en 
Nel. 
Na een aantal jaren verhuisde ze naar een aanleunflat aan de Lage Weide en in 2017 naar 
De Cameren.  
Mama was een buitenmens. Aan de B.N.-straat was ze veel in de tuin te vinden en aan de 
Lage Weide zat ze vaak op haar balkon. Bij haar verhuizing naar De Cameren raakte ze 
haar uitzicht kwijt, alleen nog zicht op de Limmertoren, maar dat werd ruimschoots 
goedgemaakt door een eigen balkon. Wat heeft ze daarvan genoten. 
Ze fietste erg graag en veel. Toen dat niet meer ging, liep ze elke dag om haar conditie op 
peil te houden. 
Mama was een liefhebber van Studio Sport. Als AZ moest spelen, keek ze altijd. Ook keek 
ze graag naar tenniswedstrijden en darten. Dit was ook leuke gespreksstof met de 
kleinkinderen. 
Het hoogtepunt van de week was voor haar de zondagochtend. Dan kwamen de kinderen op 
bezoek. Ze legde ons in de watten met lekkers bij de koffie, zoutjes, toastjes en soep.  
Voor ons was dat ook een gezellig moment, we spraken de week door en bleven zo 
betrokken bij elkaar. 
Ze leefde erg met ons mee en was altijd belangstellend voor de mensen in haar omgeving. 
Ze bleef bij de tijd, las nog de krant, puzzelde en keek het journaal. Ze zag er verzorgd uit en 
hield van vrolijke kleding. 
We hebben bewondering voor de manier waarop ze met de ouderdom en gebreken omging.  
Ze hield van een grapje en bleef haar humor tot op het laatst toe houden. 
De laatste maanden waren moeilijk, maar ze bleef sterk.  
We zijn trots op haar en gunnen haar nu de rust waar ze zo naar verlangde. 



 
Siem Koot 

 
Overleden op 23 april 2021 
op de leeftijd van 95 jaar 

 
Pa is geboren op 18 januari 1926 aan de Dusseldorperweg in Limmen, het tweede kind uit 
een gezin van 5 kinderen. Zijn vader Jaap Koot, echtgenoot van Catharina (Trijntje) 
Admiraal, had een gemengd bedrijf dat bestond uit de teelt van bloembollen, groente en fruit 
en 6 koeien. 
 
Na de lagere school te hebben doorlopen wilde pa wel verder studeren, maar door een crisis 
in Nederland kon dit helaas niet doorgaan. Daarom moest hij op z’n twaalfde zijn vader 
helpen met het bedrijf. 
Hij is daarna in de avonduren gaan studeren en behaalde in eerste instantie het Land- en 
Tuinbouw diploma. Toen in 1940 de Tweede Wereldoorlog begon was er geen tijd meer voor 
studie en kon hij alleen werken in het bedrijf van zijn vader maar moest hij uitkijken voor de 
razzia’s van de Duitsers. Dankzij een mooie schuilplaats (in de schoorsteen waar ham werd 
gerookt) is hij veilig de oorlog doorgekomen. 
Na de oorlog pakte hij de draad weer op om verder te studeren: middenstandsdiploma, 
praktijkdiploma boekhouden en aardbeienkeurmeester. Op zijn 24e  kwam hij als schuurbaas 
terecht bij Engel Valkering waarvoor hij de bloembollenbeurs in Haarlem bezocht. Op zijn 27e 
werd hij inkoper bij bloembollen exportbedrijf Chr. Kieft & Zn aan de Rijksweg in Limmen. Hij 
heeft tot zijn 57e bij dit bedrijf gewerkt. Het bedrijf is toen opgehouden te bestaan en pa is in 
de VUT gegaan. 
 
Op 23 april 1948 heeft hij zijn vrouw leren kennen. Dat was op een dansavond bij café 
Rozendaal te Castricum. Haar naam was Martha van der Meij, wonende aan de Duinweg in 
Noord-Bakkum. De vonk was al snel overgeslagen en na 5 jaar verkering kochten ze een 
huis aan de Rijksweg 96 in Limmen. Door de woningnood in die tijd kochten ze ook een 
oudere vrijgezel (Lou Beekman) erbij die nog 3 jaar in de woning mocht verblijven voordat hij 
naar het Maria Oord (bejaardenhuis) verhuisde.  
Uit het huwelijk zijn 4 zoons geboren: Sjaak, Cock, John en Leo. Allen geboren aan de 
Rijksweg waar pa en ma 35 jaar hebben gewoond. Hier kon pa zich uitleven in het maken 
van mozaïeken en werkstukken met behulp van vele vrijwilligers. Hij kon genieten van de 
vele positieve reacties van de bezoekers aan de bloemendagen. Menig prijs werd in de 
wacht gesleept met de diverse werkstukken. 
 
Ook voor de Limmer gemeenschap heeft hij zijn steentje bijgedragen. Hij is ruim 72 jaar 
koorlid geweest met de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Daarnaast was 
hij schrijver bij de Kerk- en Jeugdveiling. 
Tevens heeft hij bij de voetbalvereniging diverse functies bekleed zoals bestuurslid, 2e 
penningmeester, vrijwilliger bij het vervaardigen van het clubblad de Uithaal en mede-initiator 
van de Klaverjas en Jeugdveiling waar hij vele jaren zijn steentje aan heeft bijgedragen en hij 
zorgde jaren voor de contributie-inning.  
 
Zijn hele leven is hij actief bezig geweest echter begin maart 2021 kreeg hij 
vermoeidheidsklachten. Dit was het gevolg van hartfalen en in korte tijd werd hem dit fataal. 
Zijn geest was nog goed maar het lichaam kon niet verder. Hij wilde de honderd jaar nog wel 
halen maar dat was hem en ons niet gegund.  
 
Siem, pa, opa bedankt voor alles wat je voor ons gedaan en betekend hebt. 
Martha, kinderen en klein- en achterkleinkinderen  
 



 
 

Jacob van Velzen 
 

Overleden op 20 mei 2021 
op de leeftijd van 71 jaar 

 
 
 

Dikke Buik 
 
 

 
 
Dikke tranen 
Dik verdriet 
Dikke buik 
Wie kent hem niet? 
 
 
Dik 50 jaar samen 
Samen een dikke lach 
Samen dikke mik 
Dik aan, elke dag 
 
 
Dikwijls opereren 
Dikke darm 
Halve alvleesklier 
Half verschrompelde nier 
Vorig week half zeven 
Blijf nou nog even 
Maar je was al aan het zweven 
 
 
Dikke tranen  
Dik verdriet 
Dikke buik 
Wie kent hem niet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een dag later een halve eeuw getrouwd 
Maar op de Bloemenhof 
Een vlag halfstok – was ’t koud 
Stokoud, werd je niet 
Wij blijven achter met veel verdriet 
 
 
Dikke tranen  
Dik verdriet  
Dikke buik  
Wie kent hem niet? 
 
 
Nu de koning te rijk,  
In Zijn Koninkrijk 
Niet gewoon domweg rijk, 
Maar juist veel rijkdom  
Ik reik mijn arm naar je uit 
Arm en leeg als ik mijn ogen sluit 
 
 
 
Dikke tranen 
Dik verdriet 
Dikke buik  
Wie kent hem niet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 
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, Jaap van Veen  
Zondag 19 september 10.00 uur: Joop 
Baltus-Kroone, Piet Buur, Jopie 
Castricum-Borst, Tiny van Dijk-de Moel, 
Afra Koot en overl.ouders, Rem en Lies 
Pronk, Theo Seignette, Tiny Wulp-
Vergouw, Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, 
Cees  Buter en Sjaan Buter-Rotteveel, 
Jaap Dirkson, Gerard Balk, Wim Limmen, 
Gerard Pirovano, Cees Pirovano, Joop 
Holla en zoons Jan en Gerard en 
achterkleinkinderen Justin en Isa 
Zaterdag 25 september 19.00 uur: 
Gerda Pepping-Bakkum, Opa en Oma 
Vleugel, Opa en Oma Putter, kleindochter 
Lindy, Jaap v.d.Steen en Corrie v.d.Steen-
Mosch 
Zondag 26 september 10.00 uur: Piet 
Kaandorp en Wil Kaandorp-Smit, Henk en 
Ali Bruins, Rie Duijkersloot, Cock Groot en 
Riet Groot-Konijn, Jaap Metselaar en Joke 
Metselaar-Apeldoorn, Henk Nijman en 
Clazien Nijman-van Diepen, Jan de Rooij 
en Hanny de Rooij-Vaal, Dina Hageman-
Regtop, Jan de Zeeuw en Riet de Zeeuw-
Groot, overl.fam. Kuijs-de Groot, Arnold 
Henselmans en Annie Henselmans-Borst, 
Loek Rijs 
Zaterdag 2 oktober 19.00 uur: Dick 
Boon, Walt Pepping en Truus Pepping-
Buur 
Zondag 3 oktober 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, Siem van Veen, Lia Goeman-van 
Veen, Jaap Groot en Doortje Groot-Hes en 
zoons Cor, Ton en Sjaak, en schoonzoon 
Kees, John Luttikhuizen, Ben de Ruijter en 
Aat de Ruijter-Pronk,  

Herman v.d.Sande en Truus v.d.Sande-
Sander, Theo Seignette, 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, 
Joke Kuijper-Min, Siem Kuijper en Nel 
Kuijper-Wester en overl.familie, Jos 
Zomerdijk, Susanna Nuijens-Kusch- 
Anthonius Nuijens overl.fam.Nuijens-
Kusch, Riet Dekker Hollenberg  

Zaterdag 9 oktober 19.00 uur: Ada 
Beentjes, Tiny van Dijk-de Moel, Johan 
Kerssens, Jaap Metselaar en Joke 
Metselaar-Apeldoorn, Rem Min en Jo Min-
Limmen 
Zondag 10 oktober 10.00 uur: Piet 
Kaandorp en Wil Kaandorp-Smit, Lies Al, 
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, Jo Koot-Groot, Jans Min, 
Kees Pepping, Pe Pepping, Hans Zwart, 
Angelique Levering-Kaandorp, Jan 
Kaandorp, overl.fam. Wulp-Kaandorp 

Zaterdag 16 oktober 19.00 uur: Henk en 
Ali Bruins, Cees  Buter en Sjaan Buter-
Rotteveel, Jaap Dirkson 
Zondag 17 oktober 10.00 uur: Lies Al, 
Piet Buur, Jopie Castricum-Borst, Afra 
Koot en overl.ouders, Ed Kuijper en Anja 
Kuijper-Schagen, Jaap Metselaar en Joke 
Metselaar-Apeldoorn, Theo Seignette, 
Frans Wempe en Nel Wempe-van der Aar, 
Tiny Wulp-Vergouw, Bank Wulp, Nico 
Wulp en Peter, Piet Nijman en Nel Nijman-
v.d.Peet, Gerard Balk, Siem Admiraal en 
overl.fam. Admiraal-Hageman 
Zaterdag 23 oktober 19.00 uur: Tiny van 
Dijk-de Moel, Gerda Pepping-Bakkum, 
Jaap v.d.Steen en Corrie v.d.Steen-Mosch 
Zondag 24 oktober 10.00 uur: Joop 
Baltus-Kroone, Henk en Ali Bruins, Rie 
Duijkersloot, Cock Groot en Riet Groot-
Konijn, Henk Nijman en Clazien Nijman-
van Diepen, Siem Pepping, Theo 
Seignette, Dina Hageman-Regtop, Arnold 
Henselmans en Annie Henselmans-Borst 
Zaterdag 30 oktober 19.00 uur: Dick van 
der Velden, Co Jonker-Krom  
Zondag 31 oktober 10.00 uur: Overl.fam. 
Kuijs-de Groot 

 



Bereikbaarheid Pastor Johan Olling 
 

Pastorie Dusseldorperweg 74 1906 AL Limmen 

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

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

___________________________________________________________________ 

E-mail-adressen H. Corneliusparochie te Limmen 
 

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

___________________________________________________________________ 

Het Parochiecentrum 
is gevestigd in de pastorie 

 

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

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

Pastores

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

Administrator F.Brigitha Rechtestraat 162 1483 BH de Rijp 0229671456

Parochiebestuur ad interim

Deken F.Brigitha Rechtestraat 162 1483 BH de Rijp 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

vacature 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

Louis Al Westerweg 116A 0653943280 kerk- en jeugdveiling

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

Joop Koppes Kerkweg 57 0725051717 Rond de Limmer Toren

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

vacature 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: ‘Laat de Hemel de aarde raken’. 
   Tekst en muzi+ek: Mia Ploegaert 

 
 
Zonder Hemel hier op aarde; 
Denkt men niet aan voedsel delen. 
Kunnen armen ons niets schelen. 
Houden we ‘t HEBBEN zo in stand. 
 
Waar de Hemel is op aarde: 
Kunnen kinderen veilig spelen. 
Willen mensen samen delen.  
In de wereld van het ZIJN. 
 
Hoe kan de Hemel de aarde raken? 
Stel je open. Zie het wonder. 
Voel Zijn kracht, zo heel bijzonder. 
Toon respect, waardeer elkaar. 
 
Hoe kan de Hemel de aarde raken? 
Door het bundelen van krachten. 
Pijn en honger te verzachten 
Krijgen wij het voor elkaar. 
 
Maak het in ’t hiernumaals waar. 
Laat de Hemel de aarde raken. 

 
 
 

 
 


