


 

 
VAN DE REDACTIE 

 
Het tweede nr van het parochieblad ligt op de mat vóór de Allerzielenviering en gaat 
naast deze herdenkingsviering ook over de Kerk- en Jeugdveiling. Dit jaar nog geen 
“live” veiling, u leest hoe een en ander wordt georganiseerd. In dit blad treft u, als 
bijlage, de catalogus aan. Dan is er nieuws over de opvolging van onze pastor. 
Inmiddels zijn alle werkgroepen weer actief en kunt u over activiteiten lezen.  
De vaste rubrieken ontbreken ook niet, veel te lezen. De redactie wenst u veel 
leesplezier.  
 

 
 
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 23 november 2021 
 
Zij verschijnt omstreeks  
12 december 

 
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/


 
 
 
“WAAR IS OPA NOU?” 
Kleine kinderen kunnen je, na een uitvaart, soms heel direct vragen: “waar 
is opa nou?” We zeggen tegenwoordig niet meer zo snel, opa slaapt, want 
dan durft een kind soms niet meer te gaan slapen. We hebben een tijd 
gehad dat we niet meer wisten wat we moesten zeggen. Gelukkig is er 
een verandering opgetreden, we durven weer, we zeggen, al is het soms 
schuchter en al weten we de woorden soms maar moeilijk te vinden, we 
zeggen, “Opa is nu bij God, God zal goed voor hem zorgen”. Of: “opa is nu 
bij oma, hij is in de hemel”. We zeggen het weer. Heb je je wel eens 
voorgesteld hoe het zou zijn als je bij het verlies van een dierbare dit niet 
kon geloven? We zeggen hartstochtelijk in laatste woorden, “Ik zal je nooit 
vergeten”, we zeggen het, we menen het, en dat is ook goed. 
 

GERAAKT WORDEN DOOR EEN GLIMP VAN DE EEUWIGE DIE 
OPLICHT 
Op 2 november met Allerzielen staan we elk jaar stil bij onze overledenen 
en noemen dan nadrukkelijk de namen van hen die ons het afgelopen jaar 
door de dood ontvallen zijn. Het gaat bij Allerzielen niet alleen om het 
afscheid of een volgende stap in de verwerking, het is meer. Je gaat 
nadenken over het eeuwig leven. Een ervaring waarbij je geraakt wordt 
door een glimp van de Eeuwige. Alsof de Hemel even de aarde aanraakt. 
Soms heb je die ervaring al rond het sterven. Als je dan zo de dood 
meemaakt ga je soms geloven in eeuwig leven. Het kan gebeuren bij een 
muziekstuk dat je raakt. Woorden die uitgesproken werden, een gedicht. 
Misschien bij de avondwake of de uitvaart, of in het gesprek vooraf met 
het gezin, of na de uitvaart, zo’n moment dat iemand zegt: “Als je dit zo 
meemaakt zou je zo weer kunnen geloven.” Het is die ervaring van een 
andere werkelijkheid die even voelbaar wordt, die even oplicht, doorlicht, 
die de duisternis doorbreekt. 

  
ALLERZIELEN: VRAGEN AAN OVERLEDENEN OM ONS TE HELPEN 
Met Allerzielen komen we samen met verdriet, met herinneringen, met 
dankbaarheid, meelevend met anderen. Je komt samen om je geloof te 
versterken, om dat moment van toen te herhalen, dat gevoel dat je even 
weer kon geloven: “het leven gaat niet verloren; alles wat aan goeds is 
gedaan, verdwijnt niet in het niets”. Daarom ook worden de namen 
uitgesproken. Het zijn de namen van levenden. Er wordt een lichtje 
aangestoken bij de kruisjes met het levenslicht van de Paaskaars. Er 
worden rozen uitgedeeld om mee te nemen tijdens de tocht over de 
begraafplaats. De plaats van rust voor het lichaam, en een plaats van 
Paasgeloof, geloof in verrijzenis, verwijzing naar toekomst en een leven bij 
God. Met Allerzielen hopen en bidden we dat alle verdriet en alle afscheid 
zo een plaats vindt, een echte verwerking. Want we bidden dan niet alleen 
voor onze dierbaren, we gedenken niet alleen hun namen en houden niet 
alleen hun daden in ere. We zullen hen ook vragen om ons te helpen, net 
zoals de Eeuwige met ons mee op blijft trekken en zijn bevrijdende 
geschiedenis schrijft in ieder van ons. Ook hier in jou vandaag.  
 
pastor Johan Olling  



 
NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD 
 
 

Na bijna anderhalf jaar in gedeeltelijk dan wel gehele lockdown te zijn geweest kon  
25 september eindelijk de anderhalve meter afstandsregel ook voor kerkbezoek weer 
losgelaten worden. Uiteraard moeten we nog wel rekening met elkaar houden bij het 
lopen door de kerk, het kiezen van een plek en natuurlijk bij klachten thuis te blijven. 
Niet alleen de koren, maar ook u mag weer meezingen. Langzaam maar zeker 
krijgen we zo onze vrijheid weer terug en is er weer ruimte om samen te vieren en te 
zingen.  
 
Witte rook 
Eindelijk, na lang wachten, is er dan toch een opvolger voor pastor Johan Olling. Per  
1 december zal Mike Nagtegaal benoemd worden als pastor en eerst aanspreekbare 
van onze parochie. Wij zijn heel blij met dit nieuws en hopen met Mike al het moois 
wat onze parochie biedt voort te kunnen zetten en te kunnen uitbreiden. In dit 
parochieblad zult u een  uitgebreider stukje over Mike lezen en in het 
decembernummer zal hij zichzelf voorstellen. Vanaf deze plaats wensen wij Mike een 
warm welkom toe en een mooie toekomst. 
Met de komst van Mike is het afscheid van Johan Olling nu heel dichtbij. In het 
weekend van 14 -15 -16 januari zullen wij de afronding van de herbouw van de 
Corneliuskerk vieren en tevens afscheid nemen van Johan. 
 
Herbouw van de kerk 
Langzaam maar zeker komt nu echt het einde in zicht van straks bijna drie jaar her- 
en verbouwen van onze kerk. Nu staat de kerk nog vol stoelen, maar inmiddels zijn 
er  
24 kerkbanken uit Koog aan de Zaan door vrijwilligers richting Limmen gebracht. De 
banken worden op dit moment onder handen genomen, op maat gemaakt en 
opgeknapt, door de “Houtkrul” waarna  ze in het middenschip van de kerk geplaatst 
zullen worden. Ook het orgel begint vorm te krijgen: de kast stond al even, maar nu 
zijn ook alle orgelpijpen geplaatst. Peter Rijs hoopt medio november het orgel te 
kunnen bespelen. 
 
Afscheid vrijwilligers 
Vrijdagmiddag 8 oktober hebben we afscheid genomen van twee vrijwilligsters die 
zich, achter de schermen, vele jaren verdienstelijk hebben gemaakt.  Ellen Valkering 
als administratrice van de kerkhofcommissie/begrafenisadministratie. Haar taak is 
overgenomen door Hanneke van Veen. En van Joke Kuijs als lid van het Pastoraal 
Overleg en verantwoordelijk voor de gemeenschapsopbouw. Voor haar plek is nog 
geen vervanging. Beide dames werden verblijd met een dinerbon en een prachtig 
boeket. Vanaf deze plaats nogmaals dank voor jullie tomeloze inzet.   
 
Allerzielen 
Een van de drukstbezochte vieringen van het jaar is de Allerzielenviering, dit jaar op 
dinsdag 2 november om 19.00 uur.  Een dag om stil te staan bij het verdriet en gemis 
van onze dierbaren met wie wij ons verbonden voelen. In deze viering maken we als 
het ware een kring om elkaars verdriet en zoeken we een weg naar hoop en licht. Zij 
die een dierbare in het afgelopen jaar hebben verloren, krijgen een persoonlijke 
uitnodiging. 



Feest van Sint Caecilia 
De laatste zondag van het kerkelijk jaar, dit jaar 21 november, vieren we het feest 
van Sint Caecilia, patrones van de muziek. Op deze dag worden jubilarissen van 
koren in het zonnetje gezet.  Ook dit jaar zijn er een aantal jubilarissen. Van het 
Gemengd Koor is de heer Jan van Zilt 40 jaar koorlid. Bij het Liturgisch Koor vieren 
José  Beun en Guda Kager dat zij 25 jaar lid zijn en Adrie Mooy en Nico Zomerdijk 
maar liefst 50 jaar!  
Tevens zal er stil gestaan worden bij de opheffing van het Gemengd Koor. Door 
diverse mutaties was het niet meer verantwoord om door te gaan met het Gemengd 
Koor. Leden die nog wel wilden zingen, zijn net als leden van het Liturgisch Koor, 
ondergebracht in drie zanggroepen, die afwisselend de zondagsviering muzikaal 
verzorgen. Het Liturgisch Koor blijft bestaan, maar dan als ‘project koor’, dat op 
speciale zon- en feestdagen zal zingen. Op deze manier kunnen we blijven genieten 
van de mooie koren, die onze parochie kent. 
 
Kerkenveiling 
De afgelopen maanden in er een inhaalslag geweest van de kavels van twee jaar 
geleden, die geen doorgang konden vinden vanwege alle beperkte maatregelen. Er 
is gegolfd en gefootgolfd voor de Corneliusbokaal, er is heerlijk gebruncht is de 
ontmoetingsruimte en een grote groep heeft genoten van de bustocht onder leiding 
van Bert van Diermen en Geert van Blees, die een prachtig stukje Waterland hebben 
laten zien.  
Ondertussen is weer een vaste groep druk bezig met  de voorbereidingen voor de 
kerkenveiling van dit jaar. Niet meer onder leiding van Max Nuijens, Joop en Nel 
Koppes, die afgelopen zomer te kennen hebben gegeven dat het “mooi geweest 
was”. Vanaf deze plek een groot woord van dank voor hun jarenlange tomeloze inzet 
voor dit grote evenement. Maar zij zouden, Max, Joop en Nel niet zijn als zij ook voor 
een geweldige opvolging hebben gezorgd. John Bloedjes, Frank Mous, Gerda 
Burgering en Louis Al zijn nu de voortrekkers van de kerkenveiling. 
In deze Limmertoren leest u hoe de veiling georganiseerd wordt. 
 
Namens de parochieraad en pastor Johan Olling een vriendelijke groet, 
Gerardine Vahl-Res 
 
 

Allerzielen gedicht 
 
Hou me (niet) vast 
 
vanaf hier 
heb ik alleen te gaan 
Ik zal altijd  
-ergens- 
bij je zijn 
We zijn tochtgenoten 
maar hier neem ik afscheid 
Ik neem je glimlach en je speelsheid mee 
je warme liefde ook 
maar hou me niet vast 
want 
Ik wil zoals altijd 
In vrijheid  
mijn eigen weg kunnen gaan. 

Marius van den Berg 



WITTE ROOK:  

 
DE NIEUWE PASTOR VAN DE CORNELIUSPAROCHIE IS BEKEND 
 
We kennen allemaal de traditie dat bij de keuze van een nieuwe paus, de kardinalen 
van de Rooms Katholieke Kerk vanuit de hele wereld in de Sixtijnse Kapel in het 
Vaticaan samen komen om te stemmen. Elke keer als de kardinalen bij een 
stemming er niet uitkomen, worden de stembiljetten verbrand en verschijnt er zwarte 
rook uit een schoorsteen die goed zichtbaar is vanaf het Sint Pietersplein. Als de 
kardinalen er samen uit zijn gekomen en akkoord gaan met de benoeming van een 
nieuwe paus, zorgt me er voor dat er witte rook uit de schoorsteen komt. Vele 
duizenden gelovigen staan daar soms dagen vol spanning te wachten tot er witte 
rook te zien is. 
 
Afgelopen woensdag 13 oktober was er dan eindelijk, na lang wachten witte rook te 
melden vanuit de pastorie van de Corneliusparochie. Pastor Johan Olling gaat over 
een paar maanden dan toch daadwerkelijk stoppen als pastor. Op 1 december zal 
pastor Mike Nagtegaal als eerst aanspreekbare van de Corneliusparochie beginnen.  
Mike woont al meer dan een jaar in Limmen met zijn vrouw en twee kinderen. Mike is 
als aalmoezenier verbonden aan de marine. Hij is nu nog pastoraal werker en de 
verwachting is dat hij binnen een half jaar diaken gewijd zal worden. Mike zal zich in 
het Kerstnummer zelf uitgebreider voorstellen. Voor nu is het goed te weten dat Mike 
op 1 december de werkkamer op de pastorie in gebruik zal nemen en dat hij tijdens 
de zondagsviering van 5 december om 10.00 uur aan de geloofsgemeenschap 
voorgesteld zal worden. Tijdens het weekend van 14, 15 en 16 januari 2022 willen 
we, na al die jaren van herbouw van de Corneliuskerk, de afronding feestelijk vieren. 
Dan zal ook afscheid genomen worden van Johan Olling als pastor.  
 
Vanaf 1 december tot 16 januari zal pastor Johan Olling pastor Mike Nagtegaal 
inwerken en wegwijs maken binnen de geloofsgemeenschap en haar vrijwilligers. 
We wensen Mike en zijn gezin een mooie toekomst toe en Gods zegen. 
 
 

Advent 
 
Advent is oefentijd 
om te leren 
ongeziene mensen zien. 
Je laten raken 
door het zwijgen 
dat over hun bestaan hangt, 
en het je aantrekken,. 
ook al weet je niet meteen 
waar te beginnen, 
Het is wel duidelijk 
dat nieuw leven 
niet kan groeien  
zolang het voorbehouden blijft 
aan wie het meest ervoor betalen kunnen. 
Advent is uitgelezen tijd 
om midden het leven 
Hem te herkennen, 
als een spoor van licht 

                    Carlos Desoete. 
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LITURGIE VOOR DE  
KOMENDE MAANDEN  (vieren) 
 
 

Liturgisch kalender 
 
 
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 
 
Dinsdag 2 november 
 19.00 uur Woord- en Communieviering met klein koor zanggroep A 
  Voorgangers: Pastor J.Olling 
 
WEEKEND 6 en 7 november 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met gemengde zanggroep 
  Voorganger: Pastor K.Kint 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met zanggroep A 
  Voorganger: Pastor K.Kint 
  
WEEKEND 13 en 14 november – diaconaal weekend 
Zaterdag 19.00 uur Gezins- Woord en Communieviering met kinderkoor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met zanggroep B 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
WEEKEND 20 en 21 november – Christus koning en Cecilliafeest 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met gemengde zanggroep 
  Voorganger: Pastor K.Kint 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met liturgisch projectkoor 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
WEEKEND 27 en 28 november – eerste Advent 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met gemengde zanggroep 
  Voorganger: Dhr K.Kroone 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met zanggroep C 
  Voorganger: Dhr. K.Kroone 
 



 
 
 
 
WEEKEND 4 en 5 december – tweede Advent 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met gemengde zanggroep 
  Voorganger: Pastor J.Olling 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met zanggroep A 
  Voorgangers: Pastor J.Olling en Pastor M.Nagtegaal 
 
WEEKEND 11 en 12 december – derde Advent 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve viering met gemengde zanggroep 
  Voorganger: Pastor B.Leurink 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met zanggroep B  
  Voorganger: Pastor B.Leurink 
 
WEEKEND 18 en 19 december – vierde advent 
Zaterdag 19.00 uur Meditatieve boeteviering met gemengde zanggroep 
  Voorgangers: Pastor J.Olling en Pastor M.Nagtegaal 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met zanggroep C 
  Voorgangers: Pastor K.Kint en Pastor M.Nagtegaal 
 
 
 
 
 

 
 
Rooster gastvrouwen/-heren koffie 
 
31 oktober  Gitta Duyn en Gerie Koot 
  2 november  Rina Luttikhuizen en Ria Kaandorp 
  7 november  Jos Henselmans en Gre Henselmans 
14 november  Margreet Admiraal en Willemien Hekkelmans 
21 november  Gre Snel en Ria Valkering 
28 november  Monique Hoogland en Caroline Aerdenburg 
  5 december   Tineke Schijf en Margo Natte 
12 december  Yvonne Valkering en Ans Winder 
19 december  Gitta Duyn en Gerie Koot 
 
 

 



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

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

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

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

 
 
ROOSTER GEZINS-/JEUGD VIERINGEN IN CORNELIUSKERK 
De volgende data zijn onder voorbehoud.  
Raadpleeg ook het liturgisch rooster in de actuele 'Rond de Limmer Toren'. 
 
    zat.  30 oktober   19.00 uur  met jeugdkoor   

zat.  13 november  19.00 uur  gezinsv. St Maarten/schoenendozen 
vrij   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 
vrij.    3 juni   19.30 uur  Vormselviering 

    zon  26 juni                10.00 uur  Dankzondag  
 



 
MEDITATIEVE VIERINGEN OP ZATERDAGAVONDEN 
OM 19.00 UUR IN DE CORNELIUSKERK 
 
RUST EN RUIMTE 
De kernwoorden van de meditatieve vieringen zijn rust en ruimte.  
We willen rust en sfeer creëren, waardoor kerkgangers eerder bij hun 
gevoel kunnen komen. Een vorm van liturgie-vieren waar we u allen 
uitnodigen bij aanwezig te zijn. Dit seizoen zijn alle 
zaterdagavondvieringen (naast de gezinsvieringen, jeugdkoorvieringen 
en themavieringen van het liturgisch koor) meditatieve vieringen. 
 

Data van meditatieve vieringen op de zaterdagavonden  
in de Corneliuskerk om 19.00 uur  
      6 november 

20 november 
27 november 
  4 december 
11 december 
18 december meditatieve boeteviering 

 
De vieringen beginnen om 19.00 uur. Om in de sfeer te komen is het 
verstandig zeker 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn, stil te worden en 
mee te zingen. Na de viering is er koffie en gelegenheid elkaar te ontmoeten. 
 
Liturgisch Beraad van de Corneliusparochie 
 

 
DOOP, HUWELIJK, JUBILEUM, AVONDWAKE EN UITVAART 
BINNEN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP 
 
Binnen onze dorps- en geloofsgemeenschap is bekend dat - als het gaat 
om de invulling van de vieringen bij verschillende levensmomenten het 
mogelijk is zelf betrokken te zijn. Binnen het raamwerk van de liturgie 
geven we als parochie, met behulp van koren, organist, muziek, 
symboliek, beeld en creativiteit heel veel ruimte. Vooral als gekozen wordt 
voor de vorm van een gebedsviering is veel mogelijk. Niet iedereen is 
kerkelijk ingesteld. Er zijn er die moeite hebben met de kerk, maar…  
hoor je dan zeggen…. we geloven wel.  
 
Zie ons als ritueelbegeleiders op de verschillende geloofsmomenten op je 
levensweg. Neem contact op met de pastor als u over de invulling van een 
doop, uw huwelijk of jubileum, avondwake of uitvaart van gedachten wilt 
wisselen. pastor@corneliuskerk-limmen.nl 
 
 

mailto:pastor@corneliuskerk-limmen.nl


JEUGDKOOR GEEFT OP ZATERDAGAVOND 30 OKTOBER  
INVULLING AAN HET THEMA: ‘LAAT DE HEMEL DE AARDE RAKEN’ 
 
Het jeugdkoor zal met zang en woorden proberen inhoud te geven aan het 
jaarthema ‘Laat de hemel de aarde raken’.  
De jongeren zouden het erg op prijs stellen als u er op 30 oktober in de 
Corneliuskerk ook bij bent. We mogen blij zijn dat er jongeren zijn die na 
willen denken over geloof en kerk.  
U bent allen van harte uitgenodigd mee te vieren. 

 
 
ALLERZIELENVIERING  

 
HERDENKINGSDIENST OP 2 NOVEMBER om 19.00 uur 
De herdenkingsviering m.m.v. een zanggroep van het koor zal met 
troostende liederen inhoud krijgen. We willen in deze viering stil staan bij 
allen die ons in leven en sterven zijn voorgegaan. Voor degenen onder 
ons die kort of lang geleden afscheid moesten nemen van een dierbare is 
deze viering een bijzondere gelegenheid om de gestorvenen in het 
midden van de gemeenschap te gedenken. In het bijzonder worden de 
namen van de overledenen van het afgelopen jaar uitgesproken.  
 

KRUISJE EN ROOS 
Het kruisje met de naam van de overledene dat tijdens de uitvaartdienst 
in de Mariakapel van onze kerk is opgehangen, krijgt een bijzondere 
plaats in de Allerzielenviering. De familie heeft een persoonlijke 
uitnodiging ontvangen en na de viering kan het kruisje mee naar huis 
worden genomen. Leden van de avondwakegroep zullen daarbij 
aanwezig zijn. De kruisjes van onze dierbaren die in de periode tussen 1 
augustus en 2 november zijn overleden mogen nog een jaar in de 
Mariakapel blijven hangen. Ook krijgt de familie na de viering een roos 
mee. Deze mag op het kerkhof worden gelegd of mee naar huis worden 
genomen.  
 

KOFFIE EN THEE 
In de viering met momenten van rust, inkeer en bezinning willen we hen 
gedenken die ons in leven en sterven zijn voorgegaan.  
U wordt allen van harte uitgenodigd. Na de Allerzielenvieringen zal de 
pastor met de acolieten naar het kerkhof lopen om de toortsen bij het 
monument van het doodgeboren kind en het strooiveld te plaatsen.  
Ter afsluiting wordt u een kopje koffie of thee aangeboden en kunt u de 
leden van de avondwake-groep of de pastor nog spreken. 
 
De avondwakegroep en pastor Johan Olling  

 
CECILIA-FEEST OP ZONDAG 21 NOVEMBER  
 
Op zondag 21 november vieren we als Corneliusparochie het Ceciliafeest. 
We zullen stil staan bij de jubilarissen en allen die tijdens de afgelopen 
corona-periode afscheid hebben genomen van het koor. 
De viering in de Corneliuskerk is om 10.00 uur 



KERK EN SAMENLEVING  
VERAF EN DICHTBIJ (dienen) 
 
 
 
 
 
 
ADVENTSACTIE 2021 - Gezonde start voor moeder en kind 
 
Net als andere jaren organiseert Adventsactie ook dit jaar de 
Adventsactiecampagne. Dit jaar staat de campagne in het teken van zorg 
voor moeder en kind rondom de zwangerschap. 
 
Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en jonge kinderen: in 
2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij moeders daalde 
het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten opzicht van 1990. Het 
helpt dus enorm deze kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en dat 
geeft hoop!  
 
Onvoldoende toegang tot zorg 
Maar nog altijd halen er jaarlijks ongeveer 5,2 miljoen kinderen hun vijfde 
verjaardag niet door bijvoorbeeld malaria of diarree en overlijdt er iedere twee 
minuten een moeder in het kraambed. Wereldwijd hebben miljoenen vrouwen 
nog altijd onvoldoende toegang tot goede zorg. 
 
Hoe helpt Adventsactie?  
Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg 
voor moeder en kind rondom de zwangerschap en de periode erna. In Gaza 
steunen we een medisch team dat zwangere vrouwen begeleidt voor wie de 
medische post te ver weg is en in Zimbabwe steunen we een opvanghuis bij 
een kraamkliniek, zodat zwangere vrouwen en hun echtgenoot daar veilig de 
bevalling kunnen afwachten. U vindt de beschrijving van dit project op 
www.adventsactie.nl. Help Adventsactie de projecten te ondersteunen.  
 
Als MOV-HALE bevelen wij deze actie van harte bij u aan. U kunt deelnemen 
aan de collecte tijdens de vieringen van het derde weekend van de Advent of 
een bedrag overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 ten 
name van Adventsactie, Den Haag. 
 
Werkgroep MOV/HALE  

http://www.adventsactie.nl/


‘EERLIJK&WERELDS’ (eerder bekend als wereldwinkel)  
OP 13 en 14 NOVEMBER TE GAST IN DE CORNELIUSKERK 
 
Op zaterdag 13 en zondag 14 november is ‘Eerlijk & Werelds’ uit 
Heiloo (de wereldwinkel) te gast in de Corneliuskerk tijdens de 
weekendvieringen.  
Zo vlak voor de decembermaand waar Sinterklaas en Kerst gevierd 
worden, is het een goed moment hen uit te nodigen. Door bij ‘Eerlijk & 
Werelds’ te kopen, steun je direct de kleine coöperaties in de armste 
landen van de wereld.  
 

Werkgroep MOV Corneliusparochie 
 

ACTIE SCHOENENDOOS  
 
In het vorige nr berichtten wij over de actie Schoenendoos. Tijdens de 
St.Maarten-gezinsviering op zaterdag 13 november 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’  
 

MIVA  COLLECTE  2021 
 
Eén mens kan het verschil maken in het leven van velen! 
Daarom steunt MIVA kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. 
Het is al een lange traditie dat MIVA deze projecten ondersteunt met 
onmisbare vervoer- en communicatiemiddelen.  
Op zondag 29 augustus was hiervoor de collecte-opbrengst bestemd.  
De opbrengst was: € 269,72  
 
Iedereen hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Namens de MOV/HALE 
 

 

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

mailto:aframooij@gmail.com


Caritas 

Werkgroep Caritas Corneliuskerk Limmen 

                

Een steuntje in de rug voor iedereen 

 

Diaconaal weekend 13 en 14 november 

Beste mensen, 
 
Bij het schrijven over de activiteiten van de werkgroep Caritas moest ik denken aan 
het jaarthema van onze Corneliusparochie: Laat de hemel de aarde raken. Een tekst 
die past bij wat wij doen. Samen proberen de mensen en gezinnen in onze 
dorpsgemeenschap en daarbuiten, die wat minder te besteden hebben of moeite 
hebben zich staande te houden in de hectiek van deze tijd, een moment van geluk te 
geven.  En dat raakt ook ons en geeft ons een goed gevoel. Vorig jaar bijvoorbeeld 
toen wij bijna alle 80-plussers blij maakten met een cyclaam, wat heel veel leuke 
reacties opleverde. Of de dankbare gezichten als we de kerstpakketten rondbrengen. 
Dat willen we natuurlijk blijven doen! 
 
Wat we zeker ook blijven doen is een actie met Pasen, waar we vorig jaar mee 
begonnen zijn, wij delen in de kosten voor het wekelijkse bloemetje en  wij geven 
financiële steun aan diverse organisaties binnen en buiten Limmen. Caritas houdt 
tenslotte niet op bij de dorpsgrens! Voor een uitgebreid overzicht van alle activiteiten 
verwijzen wij u graag naar de website van de Corneliusparochie.  
 
De werkgroep Caritas heeft dus haar eigen activiteiten binnen onze 
dorpsgemeenschap, maar maakt daarnaast ook deel uit van een samenwerkings-
verband tussen de werkgroepen Caritas in de HALE (Heiloo, Akersloot, Limmen en 
de Egmonden), en van het Noodfonds van onze gemeente, waarin ook deelnemen 
de Protestante gemeente Limmen, de werkgroep Caritas van de kern Castricum, de 
Protestante gemeente van de kern Castricum en die van Akersloot/ Uitgeest. 
Daarnaast maken wij deel uit van de werkgroep Eenzaamheid, waarin ook de 
Protestante gemeente Limmen, de Zonnebloem en de Gemeente Castricum zitten. 
Onlangs nog brachten wij de week van de eenzaamheid onder uw aandacht. 
 
Beste mensen, wij worden er blij van om onze medemens een beetje blijer te maken. 
Helpt u ons daarbij? Met uw bijdrage wil de werkgroep Caritas Limmen ook het 
komende jaar de schouders eronder zetten.  
Het bankrekeningnr. is NL32 RBRB 0900 8330 25 t.n.v. RK H CORNELIUS INZ PCI.  
 



Tijdens het weekend van 13 en 14 november is het Diaconaal weekend en zal de 
collecte bestemd zijn voor de Caritas. De werkgroep zelf zal in de dienst een korte 
toelichting geven op hun werk.  
U kunt ons bereiken op de volgende telefoonnummers: 

Dhr. Rob Schijf 072-5053135    Mevr. Tonia v.d. Steen 072-5052602 

Dhr. Matthé Mooij 072-5053054    Pastor. Johan Olling 072-5051275  

Dhr. Jan Stad 072-5055077    Mevr. Lianne Pirovano 072-5051573  

Mevr. Marlies Sturk 0649874142 

Pastorie H.Corneliuskerk Limmen t.a.v. werkgroep Caritas 
Dusseldorperweg 74 
1906 AL Limmen 
Email: caritas@corneliuskerk-limmen.nl 
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank  Werkgroep Caritas 

 
 

 
KOM ERBIJ                                                SAMEN ETEN 

 
 

ETEN IN DE PROTESTANTSE KERK  
 
Na een lange stille periode starten we weer met gezellig samen eten in de 
Protestantse kerk voor alleen gaanden en eenzamen. Na 2 jaar stilstand 
gaan we weer gezellig voor u te koken. Zoals gebruikelijk de laatste 
woensdag in de maand. 
 
Dus 27 oktober  en 24 november bent u weer van harte welkom. 
Om 17.00 uur is de kerk open, 17.30 uur begint de maaltijd. 
Er is plaats voor 28 personen 
Het team staat klaar om u te verwennen. 
U kunt zich opgeven voor maandag de 25te per tel. 5052871 of  
per Email margreetdenekamp@outlook.com  

 
 
SAMEN ETEN IN “VREDEBURG” 
 
Voor alleenstaanden organiseren wij  op maandag 
1 november, 29 november en op 27 december een gezamenlijke maaltijd 
De kosten van deze maaltijd zijn € 10,00. Om 17.00 uur staan de deuren 
open. Om boven te komen is er een lift aanwezig. Er zijn 40 plekken 
beschikbaar. Wat er gekookt gaat worden blijft een verrassing; de drankjes 
zijn voor eigen rekening. 
 
U dient zich vooraf en wel voor maandag 25 oktober resp. 22 november 
en 20 december aan te melden. De coronamaatregelen zoals deze zijn 
afgekondigd voor de horeca zijn van toepassing. 
 
Aanmelden via: info@vredeburgswol.nl of bel met Wil van der Schaaf  
06-16554120. 

 

mailto:caritas@corneliuskerk-limmen.nl
mailto:margreetdenekamp@outlook.com
mailto:info@vredeburgswol.nl


GELOOFSVERDIEPING (leren) 
 
 
EERSTE COMMUNIE 2022  
Afgelopen 10 oktober hebben 22 kinderen hun Eerste communie gedaan. 
Dat waren de kinderen die zich voor 2020 en 2021 opgegeven hadden. 
Nu worden de kinderen die in groep 4 zitten uitgenodigd om zich op te 
geven. Ook de kinderen in groep 5 die door het coronavirus nog niet hun 
Eerste Communiefeest hebben gevierd, zijn welkom. 
Wilt u uw kind in maart en april 2022 mee laten doen met de Eerste 
Communievoorbereiding binnen de Corneliusparochie en het Eerste 
Communiefeest op zondag 22 mei 2022, stuur ons dan alvast uw  
e-mailadres. Wij sturen u dan begin 2022 een uitnodiging voor de 
inhoudelijke informatieavond die in maart 2022 gehouden zal worden.  
We beginnen daarna meteen met het project waarbij we naast de 
speurtocht en de presentatieviering enkele bijeenkomsten organiseren van 
kind met ouder(s).  
Stuur je aanmelding naar communiewerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl 
 

 
ALVAST AANMELDEN VOOR INFORMATIEAVOND VORMSEL 2022 
Afgelopen 8 oktober zijn 8 vormelingen gevormd. 6 jongeren en  
2 volwassenen. Deze groep was al in februari 2020 met de voorbereiding 
begonnen en heeft door het coronavirus nu pas het project kunnen 
afronden met een mooie inspirerende viering. 
Op vrijdag 3 juni 2022 zal er weer gevormd worden. Zit je (zoon of 
dochter) in het eerste of tweede jaar van de brugklas op het voortgezet 
onderwijs en wil je meedoen aan het Vormselproject en het Vormsel 
ontvangen, stuur ons dan je e-mailadres. Wij kunnen jou en je ouders dan 
begin januari d.m.v. een e-mail een uitnodiging sturen voor de 
informatieavond begin 2022. 
Pas na deze informatieavond over het project kun je je als ouder en 
jongere aanmelden.  
Stuur je aanmelding naar vormselwerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl  

 
 
DOE MEE MET DE GESPREKSGROEP: 'WAT GELOOF IK'  
In 2022 willen we een gespreksgroep starten voor volwassenen om in 
gesprek te gaan over de vraag: 'Wat geloof ik'. Ook is er de mogelijkheid 
om na deelname als volwassene of jongvolwassene gedoopt en/of 
gevormd te worden tijdens het Paasfeest in april 2022. Doe mee! We 
kunnen met elkaar een zoektocht houden naar dat wat ons aanwakkert en 
inspireert. Dat doen we d.m.v. 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 heb je, hoe kijk je tegen de kerk aan en wat betekenen de 
woorden in de geloofsbelijdenis voor jou. Neem contact op met de pastor: 
072-5051275 of pastor@corneliuskerk-limmen.nl 
 

mailto:communiewerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl
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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 lezen uit 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 20 oktober zijn we aan een nieuwe serie van 
vier bijeenkomsten begonnen (20, 27 oktober en 3 en 10 november) (De 
volgende 4 bijeenkomsten zijn op 24 november, 1, 8 en 15 december) 
 
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 eén 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 
lezen uit het boekje Esther. Naast het geloofsverhaal uit de Bijbel 
gaat het vooral om de eigen verhalen.  
De volgende bijeenkomst is gepland op donderdag 11 november 
2021. Dat zal een maaltijd-bijeenkomst zijn bij een van de 
deelnemers thuis. In december is de bijeenkomst gepland op 
donderdag 16 december om 20.00 uur in de pastorie  van de 
Corneliusparochie te Limmen.  
 
Mocht je belangstelling hebben, kom dan langs of neem contact op. 
pastor Johan Olling, pastor@corneliuskerk-limmen.nl  

 



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 

 
 
 
IN HET GELOVIG GAREEL  
 
WEIGEREN TE BIDDEN  
Ik zag een film over een meisje van een jaar of 11-12 uit een streng 
gelovig gezin. Haar moeder werd ernstig ziek en stierf. In haar 
verdriet en opstandigheid kon ze niet geloven in een God die haar 
moeder dood had laten gaan. Zij weigerde te bidden. De vader van 
dat meisje kon dat echter niet aanvaarden en deed zijn dochtertje in 
de kost bij een hele strenge dominee. Die moest haar maar weer in 
het gelovige gareel brengen. Maar wat de dominee ook zei en deed, 
het haalde niets uit. Het meisje bleef koppig weigeren. Ze kreeg 
slaag, ze werd opgesloten, ze was van de duivel bezeten, zei de 
dominee. En het drama eindigde dat het meisje wegkwijnde en van 
uitputting stierf. Een heel aangrijpende en ontroerende film, maar ook 
een die je heel boos maakt. Boos op mensen die een kind in die 
verdrietige omstandigheden met harde hand willen dwingen te 
geloven en te bidden. Als kinderen of volwassenen in hun verdriet en 
opstandigheid zeggen dat ze niet meer geloven, dan kan God daar 
namelijk best tegen. Die kan daar best begrip voor opbrengen. Maar 
ik denk niet dat hij begrip kan opbrengen voor de hardheid en 
hartvochtigheid van overigens goedwillende mensen die hen willen 
dwingen te geloven. 
 
‘IN DIE GOD GELOOF IK OOK NIET’ 
Als mensen groot verdriet te dragen krijgen, dan is het heel normaal 
dat zij vragen: ‘waar heb ik dit aan verdiend’? Dan is het heel 
begrijpelijk dat zij daarbij ook naar boven kijken naar die 
zogenaamde liefdevolle God. ‘Waarom doet hij mij dat aan?’ En dan 
is het niet zo vreemd dat ze zeggen: ‘ik geloof niet meer in God’. Je 
hoort trouwens tegenwoordig die kreet wel vaker, ook als er 
helemaal geen sprake is van verdriet of tegenslag. Als je dan de 
kans krijgt om met die mensen daar wat op door te praten, dan 
blijken zij soms een beeld van God te hebben, waarvan ik zeg: ‘in die 
God geloof ik ook niet’. Je komt soms mensen tegen die in hun jeugd 
opgegroeid zijn met een heel eenzijdig of zelfs gewoon verkeerd 
beeld van God. Soms dat van een strenge rechter die altijd klaar 
staat om je te straffen, zelfs bij zaken waar ze weinig of niets aan 
kunnen doen. En als hen dan verdriet overkomt, wordt dat ervaren 
als een straf en dan komt vanzelfsprekend de vraag: ‘waar heb ik dit 
aan verdiend?’. Tegen mensen die zo'n beeld van God hebben, kun 
je alleen maar zeggen: ‘gelukkig dat je niet meer in die God gelooft, 
die God bestaat niet’. 
 
Pastor Johan Olling 



 
 
 

DE OVEREENKOMST TUSSEN EEN MOSSEL,  
OESTER EN SCHILDPAD 
 
RUGGENGRAAT 
Kent u de overeenkomst tussen een mossel, een oester en een 
schildpad? Deze dieren hebben geen ruggengraat. Zij hebben een 
schild die de functie heeft ‘om de boel bij elkaar te houden’ en vooral 
ook om zichzelf te verdedigen. Langzamerhand kwamen in de natuur 
de gewervelde dieren. Zij hebben een ruggengraat en hebben geen 
schelp meer nodig om in te leven. Als katholieken hebben we ook 
lang in een schelp geleefd. We waren kinderen van onze tijd en in de 
hele samenleving leefde je in een stevig schelp die van hogerhand 
werd bepaald. Een schelp van verplichtingen en geboden. Er is een 
tijd geweest en dat is nog niet zo heel lang geleden, dat velen op de 
zondagmorgen hun tanden niet durfden te poetsen, omdat ze bang 
waren daarbij een druppel water binnen te krijgen, want dan mochten 
ze niet meer te communie. De ouderen onder u weten dat vast nog 
wel. Dat was ook de tijd dat het gebeuren kon dat een eerste 
communiefeest niet doorging, omdat het communicantje in kinderlijke 
onnadenkendheid voor de viering een snoepje gepakt had. Het was 
de tijd dat alles heel streng georganiseerd was met talloze wetten en 
regels, geboden en verboden. Je moest elke dag naar de mis, 
goedschiks of kwaadschiks. Je bad samen op je knieën het 
rozenhoedje, graag of niet. En als je naar bed ging, had je de 
afdrukken van de kokosmat nog in je knieën. Op vrijdag werd er 
geen vlees gegeten. Met je vriendin op vakantie gaan was uit den 
boze, kon en mocht niet. We hebben ons uit die schelp bevrijd. 
 
‘JULLIE HEBBEN ONS TOEN MAAR IETS WIJS GEMAAKT’ 
De vraag is wel of wij die schelp van uiterlijke verplichtingen wel 
hebben vervangen door een innerlijke ruggengraat? Dieren kunnen 

pas hun schelp missen als ze een ruggengraat hebben die sterk 
genoeg is om zichzelf overeind te kunnen houden. Ieder mens heeft 
een ruggengraat nodig om niet weerloos naar links en rechts 
geslingerd te worden. Daarop terugkijkend zijn er nu velen die 
zeggen: hoe is het mogelijk dat ik toen ook dacht dat het allemaal zo 
moest. Er zijn er ook die tegen me zeggen: ‘jullie hebben ons toen 
maar wat wijs gemaakt’. Er zijn echter ook mensen die heimwee 
hebben naar die tijd van vroeger, toen alles zo heel precies geregeld 
was, want toen wisten ze tenminste precies waar ze aan toe waren, 
tegenwoordig is alles zo verwarrend. Als het gaat om wetten en 
regels heb je eigenlijk twee uitersten: aan de ene kant degenen die 
vinden dat alles van bovenaf geregeld moet worden, en aan de 
andere kant, zij die zeggen: ‘regel niet alles van hogerhand, want dat 
tast mijn vrijheid aan: iedereen moet zijn eigen geweten volgen’. 
Zoals altijd ligt ook hier de waarheid ergens in het midden. 
 
Pastor Johan Olling 

 



 
KEN JE HET VERHAAL VAN NOACH EN DE ARK? 
 
God vertelt Noach dat hij een ark moet bouwen. Hij vult de boot met dieren van elke 
soort een mannetje en een vrouwtje. Het begint te regenen, het land overstroomt, 
maar de ark blijft varen. Na een hele tijd wordt de aarde weer droog. God maakt een 
nieuw begin. Hij laat de regenboog zien.  
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teken de ark vol, maar eerst de vraag Als jij mee zou varen, waar zou je dan zitten? 
En waarom? Teken jezelf. Wie zou er naast je zitten? En wie gaan er nog meer 
mee? Teken ze erbij. 
 
Teken de regenboog. Zoek op welke kleuren je moet gebruiken en in welke volgorde 
ze moeten staan. 



ROND DE WATERPUT 
  
 
 
 
De activiteiten van de eerste helft van het seizoen draaien op dit moment succesvol. 
De commissie is nu druk bezig om een programma rond  te krijgen voor komend 
voorjaar 2022. Hieronder de twee activiteiten die in november nog op stapel staan. 
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’ 
Het verhalend karakter van de Bijbel  
De bijbel is een fascinerend levensboek vol hoop, troost en aansporing tot liefde. 
Maar de bijbel is geen boek met allemaal pasklare antwoorden, en dat is zowel de 
zwakte alsook de kracht van de bijbelse verhalen. In een drietal avonden staan we 
stil bij de betekenis van de bijbel in deze tijd; bij vragen over de betrouwbaarheid van 
de bijbelse verhalen én bij de vraag of het allemaal precies zo is gebeurd als wordt 
beschreven of dat je dat ook anders kunt/mag zien. 
We praten over het ‘verhalend karakter van de bijbel’; over gezag en zeggingskracht 
én we houden oude inzichten en nieuwe benaderingen tegen het licht. Informatie 
wordt afgewisseld met ruimte voor gesprek en vragen.  
Iedereen is natuurlijk van harte welkom.. 
 
Aanmelden:   Edward Kooiman, 072-888 5550 of ejkooiman@ziggo.nl  
Wanneer:  donderdag 11 en 25 november en 9 december; 19.45 uur  
Waar:   Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo  
Bijdrage: € 3,- 
 
Vrouwelijke componisten 
In de afgelopen eeuwen was het aandeel dat vrouwelijke componisten hadden in de 
klassieke muziek klein. Dat lag niet aan de kwaliteit van hun muziek maar aan de 
maatschappelijke normen met betrekking tot de positie van vrouwen in het 
algemeen, en componerende vrouwen in het bijzonder. Toen In de 19e eeuw dat 
laatste langzaam begon te veranderen  kregen vrouwen meer kansen, niet alleen als 
musici maar ook als componist.    
Jan Bruin zal een presentatie verzorgen van composities van een aantal vrouwen uit 
de geschiedenis van de klassieke muziek, vanaf de middeleeuwse Hildegard von 
Bingen tot en met de hedendaagse Russische componiste Sofia Gubaidulina.  Ook 
klinkt muziek van o.a. Fanny Mendelssohn, Clara Schumann en Cécile Chaminade.  
 
Wie:   Jan Bruin 
Wanneer :  zondag 24 november, 20.00 uur; bijdrage: collecte na afloop 
Waar:  Willibrordushuis, Westerweg 267 Heiloo 

http://www.ronddewaterput.nl/
mailto:willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
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NIEUWS ROND DE KERK 
(kerkopbouw) 
 
ALLE INFORMATIE IS TERUG TE VINDEN OP DE CORNELIUS-WEBSITE 
www.corneliuskerk-limmen.nl     
 
De website van onze parochie wordt goed bezocht en de vele informatie 
wordt gewaardeerd. Digitaal blijf je met elkaar verbonden. Dat merken we 
ook aan het bezoek aan onze site door oud-Limmers vanuit alle delen van 
het land en wereld. We merken ook dat de actuele vieringenroosters, 
misintentielijsten, kerk-TV-opnames en foto’s veel bekeken worden. Voor 
alle informatie over de vitale Corneliusparochie kunt u terecht op 
www.corneliuskerk-limmen.nl 

 
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 

 
WILT U OOK WEKELIJKS DE NIEUWSBRIEF VAN DE 
CORNELIUSPAROCHIE ONTVANGEN? 
 
Wekelijks wordt er vanuit de parochie per e-mail een nieuwsbrief gestuurd 
naar belangstellenden. Op één A-4tje staan dan het pastoraal woordje en 
de laatste nieuwtjes. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen stuur dan een 
mailtje naar pastor@corneliuskerk-limmen.nl  
 

KOFFIE DRINKEN NA DE ZONDAGMORGENVIERING VAN 10.00 UUR 
 
Het is goed een ieder nog even te wijzen op de mogelijkheid om na de 
zondagmorgenviering in de Corneliuskerk van 10.00 uur in de 
ontmoetingsruimte achter in de kerk na kan blijven voor een kop koffie of 
thee. Een uitstekende gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De 
vrijwilligers van de koffiegroepen zorgen dat de koffie en thee klaar staan. 
U kunt uw visite thuis dus rustig een half uurtje later langs laten komen.  
 

WAT KAN IK BETEKENEN VOOR DE PAROCHIEGEMEENSCHAP? 
 
We stellen ons vaak de vraag: “Wat betekent de parochiegemeenschap 
voor mij?”. We denken dan consumptief. Wat heb ik er aan. Wat levert het 
mij op. Maar willen we als kerk en geloofsgemeenschap de boodschap 
van God met ons mensen over de komende jaren heen tillen dan zullen 
we de vraag toch om moeten draaien: “Wat kan ik voor de 
parochiegemeenschap betekenen?” Denk er nog eens over na en neem 
contact op met iemand van de parochieraad, een werkgroep of de pastor. 
Waar kunt u aan meedoen, betekenen voor anderen of doen? Op het 
moment zoeken we administratieve hulp, werkgroepsleden, kosters, 
lectoren en lectrices. Als het iets voor je is, neem dan contact op. Ook zijn 
we nog op zoek naar iemand die de kinderpagina wil verzorgen.  

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


KERK- EN JEUGDVEILING 2021 
 
Vanwege de coronamaatregelen hebben we in 2020 geen traditionele veiling  
kunnen houden. We hebben een goed alternatief gehad met een mooi resultaat. 
Gezien het feit dat we nog niet volledig vrij zijn zullen we dit jaar de flyer met mooie 
artikelen herhalen. Daarnaast zullen we een intekenlijst uitbrengen met een tiental 
kavels waarop kan worden geboden.  
 
Beide formulieren kunnen worden ingeleverd in de brievenbus van de pastorie. Dit 
kan tot en met zondag 7 november 2021. Op maandag 8 november zullen de 
veilingmeesters de inschrijvingen openen en toekennen.  
 
Om een mooi resultaat te behalen voor de kerk en de jeugd hopen we dat zoveel 
mogelijk geïnteresseerden hieraan meedoen. In de LOV-krant van eerder deze 
maand heeft u kunnen lezen dat het voor de jeugdverenigingen van groot belang is 
dat zij een financiële bijdrage ontvangen van deze veiling. Het is nodig om leuke en 
onvergetelijke dingen te organiseren voor de Limmer jeugd.  
 
Kavels 
Bij dit nummer van ‘Rond de Limmer Toren’ treft u een kleurige catalogus aan met 
daarin een mooie keuze van diverse artikelen. Deze items zijn geprijsd op basis van 
historie en ervaring. Op het laatste blad kunt aangeven op welke kavels u graag wilt 
bieden. Deze kavels worden toegekend aan de hoogste bieders! 
 
Vervolgens kunt u twee dingen doen: 

1. U stopt de lijst met uw favoriete artikelen en/of de kavellijst voorzien van 
uw gegevens in de enveloppe en doet deze in de brievenbus van de 
pastorie. 

2. Of u stuurt een e-mailbericht met het aantal artikelen van uw keuze en 
de kavelnummers waarop u biedt (met de hoogte van uw bod) naar: 
administratie@corneliuskerk-limmen.nl   
Let op! Vermeld in de mail uw naam, adres, telefoonnummer. 

 
De uiterste inleverdatum is zondag 7 november. Op maandag 8 november zullen de 
veilingmeesters de enveloppen openen en de kavels van de intekenlijst aan de 
hoogste bieders toekennen. 
 
Wij streven er weer naar dat alle goederen en bonnen op zaterdag 13 november 
tussen 10.00 uur en 13.00 uur in de pastorie kunnen worden afgehaald. 
 
Financiële bijdrage 
Geeft u er de voorkeur aan om rechtstreeks een financiële bijdrage te doneren? Dat 
wordt ook zeer gewaardeerd. U kunt daarvoor de bijgevoegde enveloppe gebruiken 
of direct overboeken naar het rekeningnummer NL46 RABO 0336400756, t.n.v. 
Corneliusparochie Limmen. Heel hartelijk dank voor uw steun aan de kerk en jeugd. 
 
Wij realiseren ons dat deze vorm een tussenoplossing is en hopen dat de volgende 
editie weer live kan worden gehouden in de Heeren van Limmen. 
Wij zijn u allen zeer erkentelijk voor uw deelname in welke vorm dan ook. 
 
Met hartelijke groeten , 
Organisatieteam van de veiling voor Kerk en Jeugd. 

mailto:administratie@corneliuskerk-limmen.nl


HUISBEZOEK PASTOR 
 
Vaak is er een aanleiding voor een huisbezoek of gaat het om een 
kennismaking. Stelt u het op prijs dat de pastor op de koffie komt om even 
bij te praten en beter kennis met u te maken, laat het dan weten. We 
maken dan meteen een afspraak. Ook voor communie-rondbrengen op de 
eerste vrijdag van de maand, ziekenhuisbezoek of een vraag is een 
telefoontje naar 5051275 voldoende. Als de pastor er niet is, spreek dan 
uw naam in en telefoonnummer en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.  
 
 

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 26 oktober   groep 1 
Vrijdag 12 november   groep 2 
Donderdag 25 november   groep 3 
 
Dinsdag   7 december   groep 1 
Vrijdag 17 december   groep 2 
 
De dames worden namens ons allen alvast weer van harte bedankt.  

 
 
 
ONDERSTEUNING BIJ ROUW NA PARTNERVERLIES 
Gespreksgroep gaat van start 
 
In oktober start vanuit Welzijn Castricum een gespreksgroep 
rouwondersteuning voor mannen en vrouwen die hun partner verloren 
hebben.  
 
Tijdens elke bijeenkomst van de gespreksgroep (in totaal acht 
bijeenkomsten) wordt een thema besproken dat betrekking heeft op 
aspecten van het rouwproces, bijvoorbeeld: het omgaan met alle emoties, 
meer inzicht krijgen in het verlies, het alleen verder gaan en de reacties 
van de omgeving. De deelnemers kunnen zelf ook thema’s inbrengen. 
 
Aanmelden  
De gespreksgroep gaat op donderdag 4 november van 10.00 tot 12.00 uur 
van start in Castricum, op de locatie van Supreme college (voorheen 
Maranathakerk) en staat open voor mensen uit de verschillende kernen 
van de gemeente. Circa tien mensen zullen deelnemen en de groep komt 
om de veertien dagen bij elkaar. Mannen en vrouwen die hun partner 
hebben verloren kunnen zich voor de gespreksgroep aanmelden. Voor 
aanmelden of meer informatie kan contact opgenomen worden met Nel 
Groen, tel: 06 23205300, phm.coumans@ziggo.nl of met Margreet de 
Jongh, tel: 06 22973186, margreetdejongh@gmail.com. Aanmelden kan 
ook bij Welzijn Castricum, telefoon 0251 65 65 62. 

mailto:phm.coumans@ziggo.nl
mailto:margreetdejongh@gmail.com


60 JAAR KERKENVEILING HET IS (HEEL) MOOI GEWEEST 
 
De kerkenveiling in Limmen dateert al van voor de 2e wereldoorlog. Toen werden 
hoofdzakelijk bloembollen en -plantgoed geschonken door de vele bollenkwekers in 
het dorp Limmen en de opbrengst kwam ten goede aan onze prachtige 
kerkgemeenschap. 
 
In de  vijftiger jaren is het idee geboren om naast de bloembollen meer gangbare 
producten  te gaan veilen. Zoals  drank, paling, taarten, bloemen en planten, 
huisraad, feestjes en nog veel meer lekkere en leuke dingen. 
Het idee om de veiling uit te breiden is destijds door mijn vader Cor Nuyens en de 
legendarische veilingmeester Jan Wokke ontwikkeld en in gang gezet. 
 
Het comité bestond toen uit o.a. Jan Seignette, Gerrit Vleugel, Wim van Diepen, 
Klaas de Goede , Tiny Baars en uiteraard Jan Wokke en Vader Cor. 
 
Het hele dorp werd in wijken verdeeld en voorzien van folders waarna later de 
ingevulde briefjes en spullen weer werden opgehaald. 
 
De verwerking werd dan bij ons in het oude kantoor aan de Rijksweg 37 ( later 
Zomerdijk keukens) verwerkt. 
Klaas de Goede was steevast de schrijver ( computers bestonden nog niet) en door 
één van de comité leden werd dan aangegeven welke koopje op welke plek in de 
catalogus moest komen. Dit leidde altijd tot discussie en naar gelang de avond 
vorderde, dit ging door tot in de kleine uurtjes, nam de werklust behoorlijk af. 
Mede doordat halverwege de avond de fles met jenever op de bureaus verscheen. 
Voor Tiny Baars  uiteraard geen jenever  maar een paar flesjes Oud Bruin. 
Hapjes erbij en dan kwam er nog een kist  sigaren Gouden Oogst te voorschijn en u 
begrijpt dat er van werken weinig meer terecht kwam. 
Het spreekwoord drank in de man wijsheid in de kan kwam hier volledig tot zijn recht. 
Wel werd het altijd gezellig. 
 
Het maken van de catalogi werd destijds verzorgd door Veiling West Friesland uit 
Bovenkarspel. Jan Wokke die hier iedere woensdag als afslager fungeerde moest 
dan dinsdagavond de teksten in zijn bezit hebben om woensdags op kantoor te 
kunnen af  leveren. 
Gebruikelijk vonden de vergaderingen plaats op de maandagavond dus in de praktijk 
kwam het erop neer dat Klaas de Goede in zijn eentje op dinsdag de gids in elkaar 
moest zetten. En dat was ieder jaar weer een pittige uitdaging. 
 
Mijn broer Henk kreeg destijds ook een wijk toe bedeeld en toen  hij vervolgens naar 
Castricum ging verhuizen, werd de wijk bij mij in de schoot geworpen. 
Als 17 jarige begon mijn eerste klus voor de kerkenveiling. 
Toendertijd werden alleen nog de katholieken benaderd en ik had het geluk dat bij 
ons in de Limmerbuurt veel protestanten woonden.  Mijn wijk bestond uit de Rijksweg 
aan beide zijden en begon bij Piet Baltus tot hoek Kerkweg  Cor Valkering ( Blauwe 
Cor) dan naar de overzijde van Piet v.d. Park tot Piet Vermolen. 
 
Ik heb deze wijk jaren gelopen totdat Joop Koppes die in 1972 bij de club kwam, mij 
bombardeerde tot voorzitter van het kerkenveiling comité en Joop toen een ander 
benoemde voor de Rijksweg. 



 
 
Inmiddels raakten Vader Nuijens en Jan Wokke langzamerhand op leeftijd en vond 
mijn pa het tijd dat ik hem als veilingmeester ging opvolgen. Op 25 jarige leeftijd 
stond ik op het toneel in het parochiehuis en mocht ik het eerste rondje van 20 
nummers afslaan. Kees Kroone was reeds een paar jaar eerder gestart. Blijkbaar 
deden we het allebei naar de zin van de beide Maestro’s want we mochten blijven. 
De fijne kneepjes van het vak werden ons op deze avonden toe gefluisterd. 
 
Enige tijd later werd Jan Wokke door een beroerte getroffen en kon hij helaas niet 
meer veilen. Wel kwam hij dan nog  naar de jaarlijkse veilingen en keek  vol 
tevredenheid naar zijn geesteskinderen. 
 
Toen  mijn vader overleed in 1981 kwam Nico Beentjes ons team versterken. 
 
Inmiddels kregen we ook buiten Limmen  een zekere bekendheid en met zijn drieën 
hebben wij in de regio ontzettend veel veilingen gedaan. 
Het waren altijd heerlijke avonden, waarbij we hard moesten werken en waar we 
door de loop van de jaren miljoenen guldens c.q. euro’s voor liefdadige instellingen 
bij elkaar hebben gekletst. 
Het toppunt van opbrengsten en gezelligheid waren wel de veilingen in 
Warmenhuizen, het dieptepunt  werd een verkoping in Alkmaar Noord.  Hier 
begrepen de mensen echt niet waar het om ging, zij wilden zelf een voordeeltje 
pakken   i.p.v. een gift aan de kerkgemeenschap. 
Alle overige keren waren het mooie avonden met altijd een tevreden comité na 
afloop. En dat gaf veel voldoening. 
 
 
Gelukkig voor ons kregen we versterking van de volgende generatie veilingmeesters. 
Ericjaap Kroone, Frank Mous en Emiel Dekker hebben het afslagers stokje van ons 
overgenomen. 
Daarnaast hebben we in onze parochie door de  jaren heen een enthousiast comité 
kunnen opbouwen. 
 
Inmiddels hebben  Nel en Joop Koppes en ik  besloten om ons uit het comité te gaan 
terugtrekken. Volgens ons zijn we op een leeftijd gekomen dat we het aan de jongere 
generatie moeten gaan overlaten. 
 
Er staat  een prachtig team , boordevol nieuwe ideeën en ik mag terugkijken op een 
geweldige periode. Al met al 60 jaar. 
 
Uit de grond van mijn hart wil ik bij deze het kerkbestuur, Joop en Nel, de 
veilingmeesters en alle overige comité leden van harte bedanken voor het 
vertrouwen en de fijne samenwerking. 
 
Max Nuyens 



 

FAMILIEBERICHTEN 
 

 

Door het Heilig Doopsel zijn in onze gemeenschap opgenomen 
 
Op 4 september 2021 
RONAN zoon van Bas Schijf en Chloe Balland 
  broer van Maxim 
 
 
Op 4 september 2021 
MAXIM zoon van Bas Schijf en Chloe Balland 
  broertje van Ronan 
 
 
Op 11 september 2021 
FAITH  dochter van Richard Druijven en Daisy de Jong 
  zus van Nicky 
 
Op 11 september 2021 
NICKY zoon van Richard Druijven en Daisy de Jong 
  broertje van Faith 
 
 
Op 21 september 2021 
BILL  zoon van Antoine Terluin en Ellen Zoon 
  broertje van Sam 
 
 
Op 16 oktober 2021 
NIKKI  dochter van Thijs Nijman en Nathalie Hollenberg 
  Zusje van Anouk en Joeri 
 



 
Riet Bakker - Busker 

 
Overleden op 22 juli 2021 
op de leeftijd van 93 jaar 

 
 
-Lieve moeder, 
Op 15 juni in het jaar 1928 bent u in Bergen geboren 
Als oudste en enige dochter van Willem Busker en Jo Groot. 
-Als kind spelend in het centrum van Bergen en vooral rond het hertenkamp. 
Bij de Ursulinen op de lagere school, bij thuiskomst een kopje room om steviger te worden. 
Een grote broodeter bent u nooit geworden zelfs niet toen er een bakkerij aan huis was. 
-U brengt in de eerste oorlogsjaren een periode door bij de Ursulinen in Nieuwe Niedorp. 
Diep in uw hart bent u liever thuis bij uw ouders en broertje. 
De tijd na de oorlog waren onbezorgde jaren in Bergen. 
Een bijzondere band heeft u met uw vader; samen met hem naar een speelgoedbeurs. 
Thuis leert u om aan te pakken en een winkel te runnen. 
Gelukkig is er ook tijd over om gezellige dingen te doen: 
tennis spelen en met uw vriendinnen bent u vele jaren een trouwe  gidsenleidster. 
- In 1955 is het de trouwdag. Het “ja” woord wordt gegeven in de HH Petrus en Pauluskerk.  
En samen met vader Kees, gaat u wonen in Limmen, lief klein aardig dorpje…. 
Er wordt door jullie hard gewerkt . 
De kinderen Trudy, Wim, Peter en Jolanda worden geboren. 
-U bent bijna 65 jaar onze lieve moeder en we zijn heel trots op u. 
En op uw eettafel heeft tientallen jaren altijd een foto en steeds weer nieuwe foto’s gestaan 
van uw acht kleinkinderen en later zeven achterkleinkinderen. 
Wat heeft u, eerst met pa, opa en de laatste 21 jaren alleen volop van ze genoten. 
-Nu kijk ik u allen hier in de kerk aan … 
We kunnen allemaal beamen dat moeder Riet een prachtig klassiek handschrift heeft… 
Een kaartje, een attente groet…. Ze schrijft ze van harte en dat doet eenieder goed. 
-En wie in Limmen kent mevrouw Bakker niet, een begrip voor heel veel mensen 
door de winkel van de bakkerij, maar vooral omdat u open staat voor uw medemens, 
even een praatje maakt en belangstelling toont. 
-De zorg voor pa heeft u  jarenlang op u genomen. dag in dag uit staat u voor hem klaar. 
Na jarenlange harde arbeid heeft u jullie oudere dag heel anders voorgesteld. 
Gelukkig houdt u van mensen en gezelligheid.. 
Zo is moeder te vinden te midden van de plakkers, 
de Vrouwengilde avonden, de KBO, de jeu de boules,  de bingo, 
de Zonnebloem en 30 jaar het parochiekoor. 
-De laatste jaren zijn moeilijker qua gezondheid. 
We ontmoeten u in huis of in het zonnetje in de tuin, onze moeder, 
Of zoals we dat geregeld zeggen…. M’n lieve moedertje. 
Ja, ze is wat kleiner geworden in de loop van de jaren, maar gegroeid in betekenis voor ons.  
Lieve Riet, lieve mam, lieve oma  en omi. dank voor alle goede en mooie herinneringen. 
We blijven trots op u en gunnen u de rust en het leven bij onze God en uw dierbaren. 
 
Op woensdag 28 juli hebben wij, in bijzijn van familie en dierbaren, afscheid genomen van 
onze lieve moeder tijdens een sfeervolle uitvaartmis en hebben u persoonlijk begeleid als 
gezin naar uw laatste rustplaats bij uw dierbare echtgenoot en onze vader en opa Kees.  Na 
20 jaar weer samen. Dat zij mogen voortleven bij God in zijn verrijzenislicht en vrede. Voor 
altijd in ons hart. 



 
Jan Rijs 

 
Overleden op 30 juli 2021 
op de leeftijd van 88 jaar 

 
 
Jan werd geboren in de Limmerbuurt op 27 februari 1933, als oudste van de 6 kinderen van 
het gezin Rijs.  Opa en Oma Rijs hadden een melkzaak met daarbij een klein zuivelwinkeltje. 
Doordat er armoede heerste na de oorlog werd van Jan verwacht dat hij mee zou helpen in 
de melkzaak, daarnaast werkte hij in de bollen en veel bij boeren. Na zijn militaire diensttijd, 
waar hij het plezier in onderwijzen vond, ging hij bij Brinkman werken en in zijn vrije tijd bij 
Driessen. Techniek was zijn grote passie en via vele opleidingen en cursussen heeft hij 
diverse onderwijsaktes behaald. Zo had Jan het druk met lesgeven aan de dagschool, 
avondschool en de wegenbouwmachinistenopleiding op zaterdag. 
 
Op de gemengde zangvereniging In Pationata leerde hij op 19 jarige leeftijd Agnes kennen, 
met wie hij 63 jaar gelukkig getrouwd is geweest. Zij woonden na hun trouwen 
achtereenvolgens 5 jaar in een salonwagen voor het bedrijf van Van Tiel aan de Rijksweg, 
waar de oudste zoons Jos en Hans zijn geboren. Daarna verhuisden zij naar de 
Hyacinthenlaan, waar de eerste na-oorlogse woningen zijn gebouwd. Hier werden Frank en 
Carina geboren. Een aantal jaren later hebben zij een huis laten bouwen aan het 
Kieftenland, waar het gezin Rijs volop genoot van de ruimte en de rust. Hier hebben zij tot 
1,5 jaar geleden gewoond waarna ze zijn verhuisd naar een appartement aan de Wilgenlint.  
Jan heeft zijn hele leven ontzettend veel energie gestoken in alles wat op zijn pad kwam. En 
als hij vakantie had genoot hij daar van de eerste tot aan de laatste dag van. Vele hobby’s 
heeft hij gehad, zoals muziek en dan vooral zingen. Als 19 jarige begon hij als aspirant lid 
van het mannen- en gemengd koor van de Cornelius Kerk en op 87jarige leeftijd is hij 
daarmee gestopt.  Hij was gek van de natuur en dieren. Ook kon hij uren in zijn groentetuin 
genieten. Vissen met de boot naar het Overdie, kunstschilderen en ga zo maar door.  
 
Jan kon ontzettend genieten van zijn kleinkinderen en was ontzettend trots op hen 
Jan heeft zich na zijn loopbaan in het onderwijs gestort op de gemeentelijke politiek. Hij kon 
besturen als geen ander en heeft talloze vrijwillige bestuursfunctie gehad. Na 8 jaar lid van 
de gemeenteraad, en daarna nog 8 jaar als wethouder van de gemeente Limmen is hij 
gestopt toen Limmen dreigde op te gaan in Castricum.  
 
Ook heeft hij veel gesport, in de zomermaanden wielrennen en ’s winters 2 x in de week naar 
de ijsbaan.  Wat ze tot op het laatst nog hebben voortgezet is op vakantie gaan. Dit loopt als 
een rode draad door het leven van onze ouders. Nog geen 3 weken voor zijn overlijden zijn 
ze nog met de auto op vakantie geweest. Jan voelde zich daar al niet heel lekker en fit. Bij 
thuiskomst werden de klachten steeds erger en uiteindelijk is hij van ons heen gegaan. 
Lieve Jan, jouw boek is na een leven van 88 jaar, waarvan 63 jaar samen met Ag nu uit. Wij 
zullen dit boek nooit sluiten door de onuitwisbare herinneringen die je na laat. Wij hebben 
diep respect voor de wijze waarop jij op het eind de regie in eigen hand hebt genomen.  
Jan, bedankt voor alles wat je voor ons betekent hebt.  
 
Liefs van Agnes, kinderen en kleinkinderen 

 

 



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

 
 
 
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, Ank Stuifbergen-van 
Buggenum 
 
Dinsdag 2 november 19.00 uur:  Dos 
Winder-Kunst, Cilia Bakker, Gerard Balk, 
Jaap van Veen, Ellie den Heijer-Groot, Gré 
Brakenhoff-Admiraal, Jan Bos, Tim Baltus, 
Wim Metzelaar en Jannie Metzelaar-
v.d.Maat, Piet Kaandorp en Wil Kaandorp-
Smit, Siem Admiraal en overl.fam. 
Admiraal-Hageman, Gré Brakenhof-
Admiraal, Jan Duijkersloot en Tiny 
Duijkersloot-de Winter, Siem van Veen, Lia 
Goeman-van Veen, Jaap Groot en Doortje 
Groot-Hes en zoons Cor, Ton en Sjaak en 
schoonzoon Kees, Aad Kaandorp, Jan 
Kroon en Gerda Kroon Wammes, Ed 
Kuijper en Anja Kuijper-Schagen, Jans 
Min, Nelleke Molenaar, Agaath Mooij en 
fam. Mooij-Putter, Rem en Lies Pronk, 
Sjaak Seignette, Engel Valkering en Riet 
Valkering-Sprenkeling, Dick van der 
Velden, Co Jonker-Krom, Frans Wempe 
en Nel Wempe-van der Aar, Tiny Wulp-
Vergouw, Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, 
Ien Vink-Mok, Ben Nijman, Piet Nijman en 
Nel Nijman-v.d.Peet, Willem Dirkson en 
Sien Dirkson-van Duivenvoorde, Bart van 
Beek en Rie van Beek-van Duivenvoorde, 
Jan de Zeeuw en Riet de Zeeuw-Groot, 
Jan Min, Riet Dekker Hollenberg, Will 
Pepping, Theo Swart, Gerard Winder, 
Hans Zwart en overleden ouders, Piet 
Admiraal en overleden ouders, Nack 
Kaandorp, Cees Struijlaart, Magda Bakker, 
Jeanet Noom, Ilias Iliopoulos en overl. fam 
Iliopoulos-Dekker, Klaas Meegdes 
 

 
Zaterdag 6 november 19.00 uur: Dick 
Boon, Walt Pepping en Truus Pepping-
Buur, Wim Bremmers en overl. fam. 
 
Zondag 7 november 10.00 uur: Joop 
Admiraal en Jo Admiraal-de Jong en zoon 
Wim, Rie Adrichem-van der Steen, 
Martinus Augustijn en Maria van Roode, 
Niek Baltus, Tim Baltus, Wim Metzelaar en 
Jannie Metzelaar-v.d.Maat, Jan Dekker en 
Tiny Dekker-Molenkamp, Siem Droog, 
Siem van Veen, Lia Goeman-van Veen, 
Jaap Groot en Doortje Groot-Hes en 
zoons Cor, Ton en Sjaak en schoonzoon 
Kees, John Luttikhuizen, Jaap Metselaar 
en Joke Metselaar-Apeldoorn, 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, 
Susanna Nuijens-Kusch- Anthonius 
Nuijens overl.fam.Nuijens-Kusch, Riet 
Dekker Hollenberg 
 
Zaterdag 13 november 19.00 uur: Ada 
Beentjes, Tiny van Dijk-de Moel, Johan 
Kerssens  
 
Zondag 14 november 10.00 uur: Lies Al, 
Sam Beentjes en Aaf Beentjes-Vlaarkamp, 
Gre Beentjes-Fatels, Peter Beentjes, Henk 
en Ali Bruins, Jopie Castricum-Borst, 
Overl.fam.Admiraal-Commandeur, Theo 
Dirkson, IJs  Dirkson en Annie Dirkson-
Kerssens, Rie Duijkersloot, Siem van 
Veen, Lia Goeman-van Veen, Jo Koot-
Groot, Jans Min, Kees Pepping, Pe 
Pepping, Herman Zomerdijk en Lia 
Zomerdijk-Admiraal, Hans Zwart 
 
 



Zaterdag 20 november 19.00 uur: Cees  
Buter en Sjaan Buter-Rotteveel, Jaap 
Dirkson, Jaap Metselaar en Joke 
Metselaar-Apeldoorn, Gerda Pepping-
Bakkum, Jaap v.d.Steen en Corrie 
v.d.Steen-Mosch 
 
Zondag 21 november 10.00 uur: Lies Al, 
Joop Baltus-Kroone, Cock Groot en Riet 
Groot-Konijn, Aad Kaandorp, Afra Koot en 
overl.ouders, Henk Nijman en Clazien 
Nijman-van Diepen, Theo Seignette, Tiny 
Wulp-Vergouw, Bank Wulp, Nico Wulp en 
Peter, Jos Zomerdijk, Gerard Balk, Nack 
Kaandorp 
 
Zaterdag 27 november 19.00 uur:  
 
Zondag 28 november 10.00 uur: Rie 
Duijkersloot, Tiny van Dijk-de Moel, Theo 
Seignette, Corrie Verver-Valkering, Dina 
Hageman-Regtop, Willem Dirkson en Sien 
Dirkson-van Duivenvoorde, overl.fam. 
Kuijs-de Groot, Arnold Henselmans en 
Annie Henselmans-Borst 
 
Zaterdag 4 december 19.00 uur: Dick 
Boon, Jaap Metselaar en Joke Metselaar-
Apeldoorn, Walt Pepping en Truus 
Pepping-Buur, Wim Bremmers en overl. 
fam. 
 
Zondag 5 december 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, Piet 
Kaandorp en Wil Kaandorp-Smit, 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, Agaath Mooij en fam. 
Mooij-Putter, Ben de Ruijter en Aat de 
Ruijter-Pronk, Sjaak Seignette, Annie van 
der Steen, Antoon v.d.Steen en Corrie 
v.d.Steen-Kaptein, Frans Wempe en Nel 
Wempe-van der Aar, André Winder en 
Trien Winder-Metselaar, Piet Winder Jzn., 
Cees Winter en Alie Winter-Lute, Joke 
Kuijper-Min, Siem Kuijper en Nel Kuijper-
Wester en overl.familie, Jos Zomerdijk, 
Jan de Zeeuw en Riet de Zeeuw-Groot, 
Susanna Nuijens-Kusch- Anthonius 
Nuijens overl.fam.Nuijens-Kusch, Riet 
Dekker Hollenberg 

Zaterdag 11 december 19.00 uur:  Ada 
Beentjes, Tiny van Dijk-de Moel, Johan 
Kerssens 
 
Zondag 12 december 10.00 uur: Jan 
Bos, 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, Nack Kaandorp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Bereikbaarheid Pastor Johan Olling 
 

Pastorie Dusseldorperweg 74 1906 AL Limmen 

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

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

___________________________________________________________________ 

E-mail-adressen H. Corneliusparochie te Limmen 
 

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

___________________________________________________________________ 

Het Parochiecentrum 
is gevestigd in de pastorie 

 

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

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

mailto:administratie@corneliuskerk-limmen.nl
mailto:bestuur@corneliuskerk-limmen.nl
mailto:caritas@corneliuskerk-limmen.nl
mailto:kerkhofzaken@corneliuskerk-limmen.nl
mailto:limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl
mailto:misintenties@corneliuskerk-limmen.nl
mailto:pastor@corneliuskerk-limmen.nl
mailto:penningmeester@corneliuskerk-limmen.nl
mailto:vastgoed@corneliuskerk-limmen.nl


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

Rick Glorie Rietorchis 27 637616410 katechese

Marian Snel-Kossen Koningsdam 37 0725051859 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

Adrie Mooij Zonnedauw 7 05053180 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

 



 

DOET U OOK MEE? 

 

KERK- EN JEUGDVEILING 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


