VAN DE REDACTIE

In dit nr. aandacht voor de Allerzielenviering op 2 november. Ook veel activiteit voor
onze medemensen dichtbij, de kapel van Cor en diaconaal weekend en veraf, de
adventsactie. De kerk- en jeugdveiling kan weer fysiek plaatsvinden, allen welkom.
Een pastoraal woord over de komende advent en voor de kinderen is er de pagina
over twee bekende heiligen. De vaste rubrieken ontbreken niet. De redactie wenst u
weer veel leesplezier

MEDEWERKERS

VERSCHIJNINGSDATA

De redactionele medewerkers zijn:
Pastor Mike Nagtegaal,
Ria Nijman (lay-out) en Rob Schijf
Hebt u vragen, op- en/of aanmerkingen, richt u dan tot de redactie
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl

‘Rond de Limmer Toren’ verschijnt zes
maal per jaar, te weten:

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

Nummer 1
Nummer 2
Nummer 3
Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6

begin september
eind oktober
10 dagen voor Kerstmis
februari
10 dagen voor Pasen
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 29 november 2022
Zij verschijnt omstreeks 18 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

DOOR DE LENS
ALLERZIELEN
Op 2 november bidden we in de kerk voor onze overledenen, voor ‘alle zielen’.
Het is een mooie gewoonte die voor veel mensen samen gaat met een
wandeling over het kerkhof om ook daar hun geliefden te gedenken en hun
graven te verzorgen en schoon te maken. Hier in Limmen is daar niet heel veel
voor nodig trouwens: onze tuinploeg houdt de begraafplaats altijd keurig bij.
Een mooi voorbeeld van hoe Limmen voor Limmen zorgt.
Het vieren van Allerzielen gaat terug naar de tiende eeuw. Toen verplichtte abt Odillo
(een abt is de leidinggevende van een klooster) al zijn kloosterlingen om op die
datum de gedachtenis van al hun overleden kloosterbroeders te vieren. Toen in de
veertiende eeuw de pest door Europa rondging werd het gebruik ook door de stadsen dorpskerken overgenomen. Dat gebeurde omdat de slachtoffers van de pest vaak
in massagraven werden gelegd zonder dat zij een kerkelijke uitvaart hadden gehad.
Destijds geloofde men dat dit betekende dat de overledene niet in de hemel zou
komen.
Op Allerzielen worden tijdens het getijdengebed, dat kloosterlingen, bisschoppen,
priesters en (deels) diakens iedere dag bidden, de ‘Getijden voor de Overledenen’
gebeden. Een van de hymnen die op die dag worden gezongen (gebeden) is de
volgende:
Laat hen, die thans zijn heengegaan,
nu in uw heerlijkheid bestaan,
want Christus is hun hoop geweest,
hun heil: de zalving van de Geest.
Laat ons uw glorie binnengaan
als ’t aardse leven is gedaan,
dan zetten wij het loflied in
voor U, ons einde, ons begin.
Vooral de laatste zin uit deze hymne raakt me altijd: ‘voor U, ons einde, ons begin’.
Want ja, in het einde ligt het begin. Ik zeg zelfs weleens dat verleden, heden en
toekomst in het hart van de Kerk als het ware “naast elkaar bestaan”, want bij Jezus
bestaat er geen tijd. In God is de hele mensheid met elkaar verbonden. Daarom
kunnen we bij Allerzielen dezelfde openingstekst gebruiken als bij een uitvaart: 'Heer,
geef hen de eeuwige rust en moge het eeuwig licht hen verlichten’ (Requiem
aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis).
Ik hoop dat we ook dit jaar weer met veel Limmenaren bij elkaar mogen komen om
dit bijzondere feest te vieren. Want of je nu helemaal, minder of niet kerkelijk bent:
het gedenken van de overledenen en het eren van hun nagedachtenis kan nooit
kwaad! En hoe mooi is het om dat samen als gemeenschap te kunnen doen. Want
een echte gemeenschap ben je in goede en kwade dagen, in lief en leed. Amen.
Pastor Mike Nagtegaal

NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD

We leven in roerige tijden. De ene crisis na de andere crisis volgt elkaar op. Als kerk hebben
wij hier ook mee te maken en dan doel ik met name op de energiecrisis. De kosten rijzen de
pan uit. Ook voor ons als kerk. In de laatste parochieraadsvergadering hebben wij hier
uitgebreid over gesproken. Zonnepanelen, warmtebron, het is allemaal voorbijgekomen. Op
dit moment doen wij onderzoek naar deze mogelijkheden. Tot die tijd zullen we toch zuinig
met de energie om moeten gaan. Dit betekent dat we de kachel in de kerk een paar graden
lager zullen zetten. Wij willen u vragen hier rekening mee te houden als u een van de
vieringen bezoekt.
Communicatie
Net als voor elke organisatie is het ook voor de Corneliusparochie van groot belang om in
goed contact te zijn en te blijven met haar omgeving en met haar belanghebbenden en
belangstellenden. Goede op elkaar afgestemde communicatie via verschillende kanalen
helpt daarbij. Hiervoor gebruiken we als parochie verschillende kanalen. De website vormt
de basis van de communicatie van de parochie. Op dit moment merken we dat dit niet altijd
duidelijk en actueel is. Reden voor ons om deze aan te pakken en daar waar nodig te
herzien. We zijn blij met een aantal parochianen, die hier het voortouw in hebben genomen.
Ook zijn wij zoekende naar mogelijkheden om de Limmertoren te upgraden en te herzien in
een nieuwerwets jasje. Wij zijn op dit moment in gesprek met diverse partijen, die ons daarbij
kunnen helpen. Wij houden u op de hoogte.
Allerzielen
Woensdag 2 november om 19.00 uur zal de Allerzielenviering plaatsvinden. Juist op deze
dag beseffen we nog meer dan anders dat het leven eindig is. We staan stil bij het verdriet
en gemis van onze dierbaren. In deze viering maken we als het ware een kring om elkaars
verdriet en zoeken we een weg naar hoop en licht. Na de viering is er gelegenheid om naar
het met kaarsen en vuurkorven verlichte kerkhof te gaan om uw eigen dierbaren te
bezoeken. 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 20 november, vieren we het feest van
Sint Caecilia, patrones van de muziek. Op deze dag worden jubilarissen van koren in het
zonnetje gezet. Dit jaar hebben we een jubilaris, de heer IJs Briefjes, 40 jaar lid van het koor.
Het belooft een feestelijke viering te worden, die ik van harte bij u aanbeveel.
Kerkenveiling
Na twee jaar een kerkenveiling Covid-proof, kan nu gelukkig weer fysiek geboden worden op
al het moois, dat de Limmerbevolking ons te bieden heeft. Vrijdag 4 november wordt u van
harte uitgenodigd om naar ‘Heeren van Limmen’ te komen, waar vanaf 19.30 uur de
veilingmeesters voor u klaar staan om de ingebrachte kavels te veilen. We rekenen op een
grote opkomst, mooie biedingen, waarmee we ook de jeugd van Limmen weer kunnen
verblijden.
Kapel van Cor
Sinds eind september is er naast de Mariakapel een ‘gratis’ winkeltje gevestigd met de naam
‘De kapel van Cor’ (Cornelius). Gevuld door diegenen die iets kunnen missen, bedoeld voor
diegenen die moeite hebben om rond te komen. Het winkeltje is geopend van 9.00 uur tot
20.00 uur.
Rest mij u allen gezondheid toe te wensen in deze roerige tijden.
Namens de parochieraad en pastor Mike Nagtegaal een hartelijke groet,
Gerardine Vahl-Res

LITURGIE VOOR DE
KOMENDE MAANDEN (vieren)
LITURGISCH ROOSTER
Woe. 2 november
Allerzielen

19.00 uur

Woord- en Communieviering met Corneliuskoor
Voorganger: pastor M.Nagtegaal

Zat. 5 november

19.00 uur

Meditatieve viering met zanggroep
Voorganger pastor K. Kint

Zon. 6 november.

10.00 uur

Woord- en Communieviering met Caeciliakoor
Voorganger: pastor K. Kint

Zat. 12 november

19.00 uur

Meditatieve viering met zanggroep
Voorganger J. Olling

Zon. 13 november. 10.00 uur
Caritas weekend

Woord- en Communieviering Samenzang met cantoren
Voorganger: pastor M. Nagtegaal

Zat. 19 november 19.00 uur
Schoenendoosactie

Gezins- woord- en communieviering met kinderkoor
Voorganger pastor M. Nagtegaal

Zon.20 november. 10.00 uur
Feest van Caecilia

Woord- en Communieviering met Corneliuskoor
Voorganger: pastor M. Nagtegaal

Zat. 26 november

Geen viering

Zon. 27 november. 10.00 uur
1e advent

REGIO EUCHARISTIEVIERING in de
Willibrorduskerk in Heiloo
Voorgangers: pastor I. Osterhaus e.a.

Zat. 3 december

19.00 uur

Meditatieve viering met zanggroep
Voorganger pastor K. Kint

Zon. 4 december.
2e advent

10.00 uur

Eucharistieviering met Caeciliakoor
Voorganger: R. Hoogenboom

Zat. 10 december

19.00 uur

Meditatieve viering met zanggroep
Voorganger J. Olling

Zon. 11 december. 10.00 uur
3e advent- adventsactie

Woord- en Communieviering met kleinkoor
Voorganger: pastor M. Nagtegaal

Zat. 17 december

Meditatieve boeteviering met zanggroep
Voorgangers J. Olling en pastor K. Kint

19.00 uur

Zon. 18 december. 10.00 uur
4e advent

Eucharistieviering met liturgisch koor
Voorganger: pastor I. Osterhaus

VIERING IN DE CAMEREN
Elke dinsdagochtend om 10.00 uur is er een viering in de Vita Nova-zaal
van de 'De Cameren’. We gebruiken tijdens deze goed bezochte vieringen
de lezingen en liederen uit het liturgieboekje van het weekend ervoor.
MARIAKAPEL
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. U kunt de kapel
betreden via de hoofdingang van de kerk.
KERK OP SCHOOT
Kerk op Schoot diensten zijn gezellige, belevingsgerichte vieringen voor
de allerkleinsten onder ons. Tijdens deze samenkomsten beleven baby’s,
peuters én hun (groot)ouders/verzorgers een Bijbelverhaal met alle
zintuigen. We vertellen het verhaal, afgewisseld met veel liedjes (op
bekende peutermelodieën) en belevingsgerichte activiteiten. Met deze
vieringen maken jonge kinderen (én hun ouders) op een speelse manier
kennis met de kerk en kunnen ouders elkaar op een informele manier
ontmoeten. De leeftijd is van 0 tot 5, maar grotere kinderen van 6 kunnen
natuurlijk altijd komen om papa’s en mama’s te helpen met hun broertjes
of zusjes!
Opgeven is niet nodig, iedereen is welkom!
De begeleiders zijn pastor Mike en Anja Sloot.
Voor meer informatie zie www.kerkopschoot.nl - www.domineebeer.nl
GEZINSVIERINGEN
Een leuke, laagdrempelige manier voor gezinnen met kinderen
vanaf ongeveer 5-6 jaar om kennis te maken met onze traditie,
met de Bijbelverhalen die ons als mensen al eeuwen inspireren
en vormen, en om elkaar te ontmoeten. Met liedjes die we
kennen van de school(musicals)!
De komende gezinsviering is op zaterdag 19 november in het
teken van de schoenendoosactie
JONGEREN
Eens in de zoveel tijd komen we met een aantal mensen tussen ±18 en
30 jaar bij elkaar voor een avondje met inhoud. Gezelligheid en het
bespreken van levensbeschouwelijke thema’s staan centraal. We
beginnen om 19:30 uur met samen iets te eten en inhoudelijk zijn we tot
21:00 uur bezig. Naderhand is er (vrijblijvend) een borrel.
Het doel van deze avond is om gezellig samen te komen en ons op een
bewuste manier persoonlijk te ontwikkelen.
Als het je leuk lijkt om te komen, laat het ons dan vooral even weten via de
mail pastor@corneliuskerk-limmen.nl of bel/ stuur een berichtje naar
06-391 425 65. Dit in verband met het eten en drinken! Cheers!

MEDITATIEVE VIERINGEN
RUST EN RUIMTE IN HET ZUIDTRANSEPT VAN DE KERK
We zitten vaak zo vol met gedachten en dagelijkse zorgen dat we maar
moeilijk tot gebed en echte ‘stilte’ komen. We willen daarom door middel
van een rustgevende sfeer, stilte, teksten en meditatieve Taizé-muziek,
ruimte maken voor onszelf, de ander en de ‘ANDER’ met hoofdletters. De
keuze om voor de meditatieve vieringen in het Zuidtransept samen te
komen, heeft alles te maken om het vieren intiemer te maken. Alle
aanwezigen zijn gericht op rustpunten bij de preekstoel. Er branden
waxinelichtjes en bij de opstanding-icoon kunnen kaarsjes aangestoken
worden. De volgorde van de viering is voor vaste kerkgangers herkenbaar.
Er zijn momenten van stilte, meditatieve orgelmuziek en liederen. Een
vorm van liturgie-vieren waar we u allen uitnodigen aan deel te nemen.
Ook in november en december zijn alle zaterdagavondvieringen (naast een
gezinsviering en regioviering) meditatieve vieringen.
Data 5 en 12 november en 3, 10 en 17 december.
De vieringen beginnen om 19.00 uur. Om in de sfeer te komen is het verstandig
zeker 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn en het stil te maken in je hart.
Liturgisch Beraad van de Corneliusparochie

Rooster gastvrouwen/-heren koffie
2 november
6 november
13 november
20 november
4 december
11 december
18 december

Rina Luttikhuizen en Ria Kaandorp
Jos Henselmans en Gre Henselmans
Margreet Admiraal en Willemien Hekkelmans
Gre Snel en Ria Valkering
Monique Hoogland en Caroline Aerdenburg
Tineke Schijf en Margo Natte
Yvonne Valkering en Ans Winder

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 M.Nagtegaal

In gedachten
kom je soms zomaar voorbij
even een moment
een blik, die lach
alsof je er gewoon nog bent
Ik ontmoet je dan
gewoon heel kort
voelt nog zo fijn
zo vertrouwd
alsof jij en ik nog wij zijn.

KERK EN SAMENLEVING …
VERAF EN DICHTBIJ (dienen)
GEZINSVIERING: SCHOENENDOOSACTIE MET SINTERKLAAS!
Zoals sommige van jullie al wel zullen weten staat het op de planning dat in het
weekend van 12 - 13 november Sinterklaas aankomt in Limmen. Dat komt goed
uit, want we hebben hem dit jaar nodig! Op zaterdag 19 november om
19:00 uur is namelijk de gezinsviering die in het teken staat van de
Schoenendoosactie. Vanwege de hoge energieprijzen is het lastig om alle
schoenendozen op tijd te versturen, maar gelukkig heeft de goedheiligman
toegezegd bereid te zijn ze met de stoomboot alvast op weg te sturen.
Helemaal leuk is dat Sinterklaas de dozen zelf zal komen halen in de kerk
tijdens de Cornelius-sinterklaasviering.
Iedereen van harte uitgenodigd Sinterklaas te ontmoeten!
Pastor Mike
KAPEL VAN COR
Onze actie om gratis levensmiddelen te verstrekken aan gezinnen uit en
rond Limmen, die door alle prijsverhogingen van de laatste tijd financieel
in het nauw komen, is een succes. De Kapel van Cor (vernoemd naar
Cornelius) vindt u aangrenzend aan de Mariakapel. Er staan ondertussen
een koelkast waar u spulletjes uit kunt halen, en zelfs een vrieskist (achter
de nooduitgang) om vlees, brood e.d. in te bewaren. De spullen die over
zijn, of die we te veel hebben geven we zoals gebruikelijk mee aan de
voedselbank. Het doet ons goed om te zien dat Limmenaren zoveel voor
elkaar over hebben! We hopen dat we de nodige spullen mogen blijven
ontvangen.
Mocht u behoefte hebben aan spulletjes, schroom niet en loop binnen! Er
liggen tassen om de spullen in mee te nemen. Voor informatie kunt u
contact opnemen met pastor Mike op 06-391 425 65 of via
pastor@corneliuskerk-limmen.nl
FIETSEN
Ik wil iedereen bedanken voor de reacties op de oproep voor fietsen. Er zijn
fietsen opgehaald in de Egmonden, Limmen, Akersloot en Heiloo. Wij hebben
veel volwassenen en kinderen al blij kunnen maken met een fiets.
Nogmaals hartelijk dank. Mariet Mooiweer, telefoonnummer 072-5334483

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

Caritas
Werkgroep Caritas Corneliuskerk Limmen
Een steuntje in de rug voor iedereen
Diaconaal weekend 12 en 13 november
Lieve mensen,
De zonnige zomerperiode met weinig coronaperikelen werd helaas overschaduwd door de
oorlog in Oekraïne en de dreiging vanuit Rusland lijkt alsmaar dreigender te worden. En de
gevolgen worden ook alsmaar dreigender: een enorme inflatie en energiecrisis. Het wordt voor
velen steeds moeilijker om de energierekening te betalen. Binnen het Noodfonds, waar de
werkgroep Caritas deel van uitmaakt, is daarom het plan bedacht om een fonds op te richten,
speciaal voor mensen binnen onze gemeente die door de hoge energierekening in financiële
nood zijn gekomen. Dit plan moet nog worden uitgewerkt, wij houden u op de hoogte in de
volgende editie.
Via de media heeft u ongetwijfeld vernomen dat er Oekraïense mensen in Limmen zijn/
worden geplaatst en wel in het Paulusgebouw van de voormalige Oosthoek aan de
Oosterzijweg. Met behulp van enkele vrijwilligers zijn zij vanuit diverse plekken daar naartoe
verhuisd. De werkgroep doet hierbij een oproep aan mensen met twee rechterhanden, die
wat klusjes zouden kunnen doen in het gebouw. Meldt u zich via onderstaande adressen.
De werkgroep heeft dankzij uw donaties op ongeveer 75 adressen attenties kunnen brengen,
zodat die de feestdagen met Kerstmis en Pasen wat aangenamer konden doorbrengen;
daarnaast hebben wij in individuele gevallen wat verlichting kunnen brengen.
Wij denken dit jaar behoorlijk wat meer te moeten uitgeven, denk aan dat energiefonds, meer
aanvragen voor hulp door de inflatie, we hebben een donatie gedaan voor hulp aan
Oekraïne en we willen uiteraard onze vaste activiteiten ook graag blijven doen. Dus… mogen
we weer op u rekenen voor een financiële bijdrage?
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 bankrekeningnummer is NL32 RBRB 0900 8330 25 t.n.v. RK H CORNELIUS INZ PCI.
Tijdens het weekend van 12 en 13 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 telefoonnummer: 0610791996,
E-mail: caritas@corneliuskerk-limmen.nl
Of schriftelijk Pastorie H. Corneliuskerk Limmen t.a.v. werkgroep Caritas
Dusseldorperweg 74 1906 AL Limmen
Alvast onze hartelijke dank
Werkgroep Caritas

WERKGROEP MISSIE EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN
VREDE (MOV) VAN HEILOO, AKERSLOOT, LIMMEN EN DE
EGMONDEN. (HALE)
Al vele jaren trekken de Corneliusparochie en de parochie ‘Bron van Levend Water’
onder de naam MOV-HALE samen op als het gaat om Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede. Deze samenwerking heeft vooral tot doel
‘ontwikkelingssamenwerking’ en ‘vrede’ onder de aandacht te houden. In deze tijd
waarbij de oorlog in Oekraïne en al de economische gevolgen daarvan, al onze
aandacht verdient en krijgt, willen we onze historische verantwoordelijkheid als
kerken als het gaat om armoede, natuurrampen en honger niet verwaarlozen. Door
de vele missionarissen en ontwikkelingswerkers die door de jaren heen bruggen
hebben geslagen tussen ‘noord’ en ‘zuid’, culturen en godsdiensten, willen we dat
niet laten verdampen. De oproep om aandacht te besteden aan de watersnoodramp
in Pakistan afgelopen maand oktober (band tussen bisdom Haarlem en bisdom
Hydrabad) en de band die wij in onze regio hebben met Burkina Faso (WOL) en de
acties die we daarvoor organiseren, maken dat elke keer weer duidelijk.
Als werkgroep MOV-HALE brengen we door het jaar heen MIVA, Vredesweek,
Wereldmissiedag, Adventsactie, Vastenactie en de Week voor de Nederlandse
Missionarissen onder de aandacht. Verder ondersteunen we de schoenendoosactie
en staat de Vastentijd met het Hongerdoek, ‘Tafelen voor de Vastenactie’ en het
scholenproject voor bovenbouwgroepen samen met de werkgroep WOL voor Burkina
Faso op onze agenda. Verder proberen we elk jaar een ‘speerpunt’ te organiseren
om ‘ontwikkelingssamenwerking’ op een ludieke wijze levend te houden binnen onze
geloofsgemeenschappen binnen onze regio. Zo was vorig seizoen het Jambokoor in
de Corneliuskerk. De werkgroep MOV-HALE zit vol ideeën en initiatieven.
Werkgroep MOV-HALE
ADVENT - VERWACHTEN
Verwachting geeft spanning aan het leven
Wie niets meer verwacht
is als een boog zonder koord
Verwachting ligt in ’t leven zelf.
De lente verwacht de bloesems,
de zomer verwacht de oogst,
de herfst verwacht de kleuren,
de winter verwacht het nieuwe leven.
Verwachting is meer dan een wensdroom,
Er zit een stuk zekerheid in.
Een moeder in verwachting
draagt in zich het mysterie van het leven,
Maar zij rekent op een geboorte.
Zo roept de Advent voor ons Kerstmis op,
De geboorte, niet vanuit een hoge hemel
maar van God tussen zijn mensen,
Zoals zijn naam zegt: Emmanuel, God met ons!

ADVENTSACTIE 2022 – IEDER KIND EEN GOEDE START
Tijdens de adventsperiode – de periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis vragen we via de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het
Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat
op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit
vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen van mensen die met hun toewijding
en hun liefde een verschil maken.
Laten we alle kinderen een kans geven op een goede start in het leven
Kinderen die zich in hun eerste levensjaren gezond ontwikkelen, hebben meer kans
op een goede toekomst en een leven zonder extreme armoede. Adventsactie gunt
alle kinderen die kans. Daarom steunen we dit jaar vier projecten die bijdragen aan
een goede start in het leven van jonge kinderen. De projecten richten zich op de
vroege ontwikkeling van kinderen, het voorkomen van ondervoeding en kindersterfte,
toegankelijke gezondheidszorg en een veilig en gezond leven.
Het project: Zonnepanelen en een bloedbank voor een ziekenhuis in Somalië
willen de parochies Bron van Levend Water en Cornelius gaan ondersteunen!
De gezondheidszorg in Somalië is ernstig verzwakt geraakt door de langdurige
burgeroorlog in het land. Deze veroorzaakt politieke en economische instabiliteit. De
infrastructuur is verwoest. Wat resteert aan gezondheidscentra is overbelast,
onderbezet en er is gebrek aan alles. Bijna nergens ter wereld sterven zoveel baby’s,
kinderen en jonge moeders. In de afgelegen Gedo regio ligt het Garbaharey
districtsziekenhuis. Inwoners uit de wijde omgeving zijn voor gezondheidszorg
afhankelijk van dit ziekenhuis. Ook hier zijn de voorzieningen gebrekkig.
De beschikbaarheid van basiszorg moet verbeteren, zodat meer mensen toegang
krijgen tot zorg. Een betrouwbare stroomvoorziening is daarvoor essentieel.
Daarnaast willen we de kwaliteit van de laboratoriumdiensten vergroten, zodat artsen
beter diagnoses kunnen stellen. Dat is bijvoorbeeld belangrijk bij kinderen met
ondervoeding en bloedvergiftiging.
Voor de patiëntenafdelingen worden zonnepanelen geïnstalleerd en het ziekenhuis
krijgt medische apparatuur. Er wordt een bloedbank aangeschaft om gedoneerd
bloed te kunnen bewaren. Patiënten zijn dan in acute situaties niet langer afhankelijk
van toevallig aanwezige donoren.
U vindt de volledige beschrijving van dit project op www.adventsactie.nl
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

GELOOFSVERDIEPING (leren)
ADVENT
De herfst is alweer enige tijd geleden begonnen. De prachtige groene bladeren zijn,
eerst langzamerhand van kleur verschietend, van de bomen verdwenen. De dagen
worden steeds korter. Een nieuw jaargetijde dient zich aan. We zijn onderweg naar
het begin van de winter. Ook binnen de kerkelijke kalender dient zich een nieuw jaar
aan. Op 20 november vieren we de laatste zondag van het kerkelijk jaar, het
hoogfeest van Christus Koning. Een week later, op 27 november, vieren we de
eerste zondag van de advent. Hiermee begint een nieuw liturgisch jaar.
In het evangelie van zondag 18 december, de vierde zondag van de advent, kunnen
wij lezen, voor welke aardse woonplaats God, ongeveer 2000 jaar geleden, heeft
gekozen. Dat was niet in een grote tempel of in een kerk. Ook wilde Hij niet wonen in
de grote stad Jeruzalem, of in de toenmalige metropool Rome? Nee, Hij kiest voor
het allereenvoudigste dat er is. God kiest zijn woonplaat in een zeer onaanzienlijk gat
in een van de onaanzienlijkste provincies van een land dat ook al als zeer
onbelangrijk op de kaart van het Romeinse Rijk staat. Hij vindt huisvesting in
Nazareth in de half heidense streek Galilea. Zijn moeder Maria is een heel
eenvoudige vrouw, die voor Hem open staat en die Hem haar jawoord geeft. Laten
wij daar eens bij stil blijven staan: een eenvoudig meisje uit de laagste klasse van de
samenleving, dat haar jawoord geeft aan God.
Het evangelie volgens Lucas laat ons zien dat de aartsengel Gabriël met Maria
spreekt. Gabriël heeft het over het plan dat God met haar heeft. Maria is gevraagd de
moeder te worden van de Messias, de Zoon van God. Voordat zij daar mee in kan
stemmen, wil zij zeker weten of dit nu wel écht de bedoeling is van God. “Hoe kan
dat nou?”, zo heeft zij wellicht gedacht, “Ik, een zeer eenvoudige persoon, hoe kan
God daar nu in willen wonen?” Met de hulp van de heilige Geest wordt Gods
bedoeling haar duidelijk. Zij begrijpt dat het gaat om het moederschap van Jezus en
zij geeft meteen haar onvoorwaardelijk ‘ja’ aan God. Dit jawoord van Maria is heel
belangrijk. Hierdoor kan de Zoon van God uit haar geboren worden en zo kan de
verlossing van de mensheid werkelijkheid worden.
Maria heeft tijdens haar leven steeds de wil van God en niet haar eigen wil vervuld
en om deze reden prijzen alle generaties haar gelukkig. Hierdoor kon God werkzaam
in haar zijn en zij heeft zich op deze wijze helemaal gerealiseerd. Maria zal niet
alleen moeder van God worden, maar later ook de moeder van de kerk en uiteindelijk
de moeder van de gehele mensheid.
Maria is vooral voor christenen ook belangrijk, omdat zij een heel duidelijke
voorbeeldfiguur is. Zij is hét voorbeeld bij uitstek van iemand die in alle nederigheid
haar levensopdracht vervulde. Maria leefde geheel volgens Gods plan met haar.
Maria gaf haar jawoord aan God en zij leefde er naar. Zij bleef trouw aan haar
specifieke roeping, het moederschap van de Heer. Ook wij mogen óns jawoord –
natuurlijk ieder op onze eigen manier - aan God geven. Ook wij mogen leven volgens
het schitterende plan dat God met ieder van ons heeft uitgestippeld.

Jezus is geboren uit een mens die open stond voor Gods Geest. Hierdoor is God
´God-met-ons´ geworden: Jezus. In Hem woont God in al zijn volheid, zegt Paulus.
Als je God wilt vinden, kijk dan naar het leven van Jezus. Hij heeft ons de plaats
gewezen, waar wij God kunnen vinden: in onze naaste.
Het unieke van ons christelijke geloof vinden wij in het gegeven dat God mens is
geworden. Dat vinden wij nergens anders. Hij is mens geworden om midden tussen
de mensen te wonen. In de geloofsbelijdenis bidden wij: “Hij is mens geworden uit
Maria en uit de Geest Gods die in haar zijn werk mocht doen.”
De woonplaats bij uitstek van God is midden onder de mensen. Het zou, denk ik,
goed zijn, als wij God niet proberen te vinden op misschien wel de verkeerde
plaatsen. Natuurlijk, Hij is ook te vinden in prachtige middeleeuwse kathedralen en in
gewone kerken. In de sacramenten is Hij volop aanwezig. Ook in het Woord van
God, is Hij aanwezig. Ik denk echter dat Hij vooral ook bij de mensen te vinden is, op
de eerste plaats bij behoeftige en noodlijdende mensen. Als wij God eens meer
wisten te vinden onder elkaar. Als wij God eens meer zouden zoeken bij mensen in
wie Hij zijn tent heeft opgeslagen. Als we dat beseffen, dan kan de wereld er nog
veel mooier uit gaan zien: een wereld die nog meer vervuld kan worden van liefde en
vrede. Dat is toch, waar wij allen naar streven!
Over enkele weken, met kerstmis, laat God ons ook dit jaar weer, weten waar Hij
woont.
Uit een mens is Hij geboren en onder mensen heeft Hij gewoond. Dat mogen wij met
Kerstmis vieren.
Igno Osterhaus, pastor.

VANAF DE AMBO
We lazen kortgeleden de bekende parabel over Lazarus en de rijke vrek (Luc.19-31).
Als we deze parabel lezen met alleen onze uiterlijke ogen, dan is het maar een
dreigend verhaal. Iets dat niet helemaal meer in onze tijd past zou je bijna zeggen.
Maar lezen we het met geestelijke ogen, met een open hart voor de spirituele
werkelijkheid, dan zien we opeens een verhaal waarin rechtvaardigheid en genade
samenkomen.
Het is een parabel die gaat over het oordeel. Die zijn in de Bijbel vaak dreigend:
vergelijkingen vol vuur, tandenknarsen en een woedende God. Maar we mogen een
tekst natuurlijk nooit zomaar uit zijn context trekken; we moeten haar begrijpen
binnen het volledige Bijbelse verhaal. Dat geldt dus ook voor deze tekst. Als
christenen weten we namelijk dat God liefde is. Dat wil zeggen dat Hij het goede, het
geluk, voor de ander wil. Want dat is wat ware liefde is. Alleen als we dat in ons
achterhoofd houden zien we hoe mooi genade en rechtvaardigheid hier bij elkaar
komen.

Rechtvaardigheid is in de Bijbel een kernbegrip. Veel meer dan allerlei morele
details, hoe belangrijk ook, is rechtvaardigheid iets waar Gcod steeds weer op
hamert. De armen die wij voorbij lopen, het lijden dat wij bewust en onbewust
veroorzaken, laten Hem niet onverschillig. We vergeten vaak iets te gemakkelijk dat
God niet alleen van ons houdt, maar ook van de ander! We zijn allemaal Zijn
kinderen en dus broers en zussen. En geen ouder is onverschillig tegenover het
handelen en lijden van zijn of haar kinderen.
Het is net als met kinderen thuis. Soms doen ze elkaar pijn en als ouder kun je dan
echt boos zijn. Er krijgt er echt een op zijn sodemieter! Maar daarna is het over. Dat
is zowel rechtvaardig en genadig. Rechtvaardig voor degene die pijn gedaan is, en
genadig voor degene die de ander pijn deed. Je bent genadig en rechtvaardig omdat
je van je kinderen houdt: door je liefde voor hen kún je gewoonweg niet anders!
Helemaal niets doen en de boel de boel laten zou niet genadig zijn maar
onverschillig. Dus wat je doet is liefdevol en om hun eigen bestwil.
Dat is met God precies hetzelfde. Alleen begrijpt en kent Hij ons véél beter dan wij
onze kinderen kennen: Hij is niet blind voor de dingen die we verkeerd doen, niet
onverschillig, maar Hij weet ook wat er in ons leven omgaat: hoe onze hersenen en
sociale context doen en laten ons bepalen. Als Hij echt van ons houdt gaat Hij daar
niet aan voorbij. Genade is daarom geen vorm van onverschilligheid maar een bron
van hoop voor zowel slachtoffer als dader.
Maar wat moeten we denken over die vlammen en foltering waar de rijke man het
over heeft? Die lees ik als een brandend verlangen. De rijke man smeekt Abraham
om een druppel van de zaligheid; maar de kloof die de rijke man tijdens zijn leven
opgetrokken heeft tussen hem en de arme Lazarus maakt contact onmogelijk.
Eigenlijk ondergaat de rijke man na het leven wat hij Lazarus tijdens het leven heeft
aangedaan. Maar het volgende is heel belangrijk: dit is géén parabel over het laatste
oordeel. Jezus gebruikt een oud-Joods idee van een tussentoestand tussen dood en
opstanding. Deze toestand is het moment waarop gerechtigheid plaatsvindt.
We hebben ons allemaal, op allerlei manieren van God afgekeerd tijdens ons leven.
Niemand heeft een perfect christelijk leven geleid (oordeel daarom niet, zei Jezus!)
Paus Benedictus XVI schreef hier heel mooi over: het vuur is de liefde van Christus;
en de vlammen branden al onze onreinheid van ons af, en dat kan pijn doen.
Waarom pijn? Omdat we, als we voor Jezus staan, opeens het hele plaatje zien. We
zien de ongecensureerde versie van ons leven. We krijgen als het goed is oprecht
spijt van onze fouten. Als we zien wat ons doen en laten op grote schaal veroorzaakt
heeft. Opeens zien en voelen we het lijden van het onderbetaalde kind dat in slechte
leefomstandigheden onze goedkope kleding in elkaar genaaid heeft. Opeens zien en
voelen we het lijden van de armen dat is veroorzaakt door de oneerlijke verdeling
van onze goederen. Ik hoor u al denken: maar ik kan niet in mijn eentje de hele
wereld redden! En dat is waar. Maar dat is geen excuus om niks te doen. Eigenlijk
kunnen we nooit genoeg doen. Daarom is deze parabel gerechtigheid voor degene
die te lijden hebben gehad en genade voor mij omdat het niet het laatste oordeel is.
Alles wordt rechtgezet zodat dader en slachtoffer na het laatste oordeel samen door
de poort van de hemel binnen kunnen gaan.
Amen.
Pastor M.Nagtegaal

SINT MAARTEN – EEN LICHTFEEST MET VEEL KLEUR
Het Sint Maarten feest gaat over een ridder genaamd Martinus (Maarten). Hij werd
geboren in het jaar 316 in Hongarije. Op een zeer koude dag in de winter zag
Maarten een arme man zonder jas in de sneeuw zitten. Hij stapte van zijn paard af
en sneed met zijn zwaard zijn eigen mantel doormidden en gaf de arme man een
helft van zijn jas tegen de kou. Maarten overleed op 11 november 397 en dat werd
dan ook de feestdag van deze heilige.
Heilig betekent dat de kerk en de mensen je een heel goed en eerlijk mens
vinden. Het woord ‘Sint’ betekent letterlijk ‘heilige’. Elke heilige heeft zijn
eigen naamdag. Het Sint Maarten feest, 11 november is midden in de
herfst. De bomen zijn dan al kaal en het is vroeg donker. Het feest is echt
een ‘lichtfeest’ voor kinderen geworden. Want ze gaan in het donker met
hun lichtje langs de deuren om te zingen en lekkers op te halen.

SINT NICOLAAS
Een andere heilige is natuurlijk Sint-Nicolaas of ook wel Sinterklaas genoemd.
Nicolaas was eerst de bisschop van Myra. Een bisschop is een soort leider van de
christelijke kerk in een bepaald gebied. Nicolaas was een goede bisschop, want hij
was aardig en hielp mensen in nood. Iedereen vertelde goede dingen over hem. De
kerk vond Nicolaas een goed voorbeeld voor alle mensen. Ze vonden hem een
heilige en hij kreeg het woord Sint voor zijn naam.
Op 6 december vieren we samen met Sint-Nicolaas zijn naamdag.
De staf, die Sint-Nicolaas heeft, is een teken dat hij een bisschop is. De kleding die
Sint-Nicolaas aan heeft, is ook van een bisschop. Hij draagt een tabberd, wat een
lang priesterkleed is. Over de tabberd draagt Sint-Nicolaas een albe. Dat is de witte
‘jurk’ wat met kant is afgezet en die eindigt tussen de knieën en enkels. Op de albe
draagt de Sint over zijn schouders een rode stola. En natuurlijk de grootste en
opvallendste kledingstuk is de rode koormantel. Op zijn hoofd draagt Sint-Nicolaas
een rode mijter. Om zijn ringvinger draagt hij een gouden bisschopsring met een
robijn erin.

BIJBELGROEPEN
SNUFFELEN
Als deze Limmertoren is verschenen zit ons eerste blok van 4 bijeenkomsten er op.
We lazen uit het Johannes-evangelie. Er is nog ruimte om aan te schuiven bij de
komende Snuffel-blokken. We komen bij elkaar op woensdagen om 9:30 uur in de
pastorie. Houd de website en de nieuwsbrief in de gaten als u wilt weten wanneer we
weer met een blok starten! Iedereen is welkom en opgeven is niet nodig (maar wel
handig).
MOZESGROEP
Tijdens de eerste bijeenkomst van de Mozesgroep in het nieuwe seizoen
is begonnen met het Marcus-evangelie. ‘Het ‘goede nieuws’ dat Jezus de
Messias is waar het in de eerdere boeken uit het Oude Testament steeds
weer opnieuw over ging, wordt nu werkelijkheid’, wil Marcus ons duidelijk
maken. Het evangelie van Marcus is het oudste evangelie en is ongeveer
40 jaar na de dood van Jezus geschreven. De tempel in Jeruzalem is dan
al verwoest en de christenen in Rome worden vervolgd. Het evangelie
begint helemaal niet met een kerstverhaal, werd door enkele deelnemers
van de Mozesgroep opgemerkt. Marcus schrijft helemaal niet over de
geboorte van Jezus, maar begint met een citaat van de profeet Jesaja en
vertelt over Johannes de Doper in de woestijn.
Ben je ook nieuwsgierig naar het verhaal achter het verhaal in de vele
geloofsverhalen in de Bijbel? Dan zijn de laagdrempelige bijeenkomsten
van de Mozesgroep misschien wel iets voor jou. Bijbelkennis is niet nodig
om mee te doen. Ben je katholiek of protestant of alleen maar leergierig?
Je bent welkom. Het gaat namelijk, naast het geloofsverhaal vooral om de
eigen verhalen.
De volgende Mozesgroep-avonden staan gepland op do.17 november en
do. 15 december van 20.00 uur tot 21.30 uur in de pastorie.
Mocht je belangstelling hebben, mail dan naar pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Ik groet van harte de parochie in Limmen en de pastoors van Bogumiła en Jan
Nieczypor. Wij zijn Polen, we woonden twee jaar geleden op Hogeweg 121 a. We
kwamen zaterdagavond of zondag voor de kerkbrand naar de mis. Toen de kerk
gesloten was, wisten we niet waar de missen plaatsvonden, dus gingen we naar een
kerk in de buurt in Heiloo. Ik hield erg van zingen, dus deze parochianen waren een
geweldig idee. Heel erg bedankt aan degenen die ons kenden en ons misschien
herinneren. We wonen nu in ons land in Polen, maar je blijft voor altijd in onze
harten. Natuurlijk kijk ik soms naar een mis in het Nederlands en zing ik mee met je
koor. Ik wens je veel gezondheid, hartelijkheid en doorzettingsvermogen in deze tijd
van de pandemie en moge God je beschermen tegen het kwaad. Ook groet ik de
buren van de Hogewegstraat.
Met vriendelijke groet Bogumiła Nieczypor

NIEUWS ROND DE KERK
(kerkopbouw)
KERK EN JEUGDVEILING 2022 STAAT IN DE PLANNING!
Na twee jaren Covid-19 Corina perikelen, staat er weer een echte fysieke veiling
gepland op vrijdag 4 november a.s. in “Heeren van Limmen”. De aanvang zal zijn als
altijd vanaf 19.30 uur. Op dit moment is de organisatie al druk bezig met de nodige
voorbereidingen en het verzamelen van mooie kavels voor een gevarieerd aanbod,
met voor elk wat wils. Er komt uiteraard een mooie catalogus huis-aan-huis met alle
kavels en informatie.
Gezien het aanbod en de variatie van de kavels is het raadzaam om op tijd aanwezig
te zijn. Zoals gebruikelijk hebben we ook het rad van avontuur .
Om de jeugdige lotenverkopers niet teleur te stellen vragen wij u om hiervoor wat
contant geld bij u te hebben .
Mocht u overwegen een financiële bijdrage te willen doen, kan dat op rekening
NL46RABO0336400756 onder vermelding veiling 2022. Het wordt dit zeer gewaardeerd.
Zet alvast in uw agenda: vrijdag 4 november : VEILING t.b.v. Kerk en Jeugd
UPDATE WEBSITE
De website vormt de basis van de communicatie van de parochie en daarom
moet alle belangrijk informatie daar te vinden zijn. De informatie moet dan
ook altijd actueel zijn. Achter de schermen zijn we hier hard mee bezig. In
november/december hopen we het helemaal geactualiseerd te hebben.
- We werken aan een nieuwe menustructuur.
- Teksten worden naar de juiste plek in de nieuwe structuur verplaatst
- De homepage met ‘agenda’ en ‘actueel’ wordt geüpdatet
- De teksten worden opgefrist en compacter met gebruikmaking van
tussenknoppen, om de lezer meer bij de hand te nemen.
- We gaan ‘je’ gebruiken in de teksten.
- De submenu’s op de verschillende pagina’s in de rechterkolom lopen nu
nog te lang door. Dat wordt verbeterd.
- Er worden goede afspraken gemaakt rond taak- en rolverdeling over wie
wat doet en wanneer, waarbij ten minste twee personen het overzicht over
de website als geheel hebben.
- Elke tekst wordt maar 1x aangemaakt en als de tekst ook ergens anders
wordt genoemd, wordt het d.m.v. een link verbonden met de brontekst.
In het kerstnummer hopen we de website helemaal geüpdatet te hebben.
Je kunt de website www.corneliuskerk-limmen.nl ondertussen al wel
bezoeken want de homepage met agenda en nieuws wordt al wel
bijgehouden.
Werkgroep ‘website en communicatie Corneliusparochie’

VERSLAG VAN PAROCHIEREIS NAAR SANTIAGO
DE COMPOSTELA OP WEBSITE VAN CORNELIUSKERK
Vrijdagavond 16 september waren we na een heel lange dag en12 dagen met elkaar
optrekken weer veilig en gezond thuis. Met 34 deelnemers uit de hele regio hadden
we een prachtige reis achter de rug. Een reis langs historische plekken op de camino
naar Santiago de Compostela waar de apostel Jacobus de Meerdere geëerd wordt.
Prachtig waren vooral die keren dat we de camino zelf gewandeld hebben. De
laatste dagen waren vooral reisdagen en in Antwerpen zat het ons niet mee. De
sfeer bleef ondanks een tijdrovende file in Antwerpen goed. Allen die deelgenomen
hebben aan deze inspirerende pelgrimsreis naar Santiago de Compostela konden
gelukkig moe en voldaan de bus uitstappen. De vraag die dan ook meteen aan ons
gesteld werd, was: ‘Waar gaat de volgende parochiereis naar toe?’ We zullen zien.
Eerst nog maar nagenieten.
We hebben daarom het foto- en reisverslag geplaatst op de website van de parochie:
www.corneliuskerk-limmen.nl Klik op het honingraatje ‘Uitgelicht’.
Op zaterdagavond 12 november houden we in de ontmoetingsruimte achter in de
Corneliuskerk een reünie. Omdat het bezoek aan Taizé tijdens de parochiereis zo’n
grote indruk heeft gemaakt, beginnen we deze samenkomst om 19.00 uur met het
meevieren van de meditatieve viering.
Johan Olling en pastor Ruud Visser
‘TROTS OP HET SUCCES VAN DE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2022’
Op 10 oktober vond de trekking plaats. De winnende lotnummers zijn te
vinden op www.zonnebloem.nl/loterij.
Er kan zoveel meer dan je denkt
De opbrengst van de Zonnebloemloterij gaat naar dagjes uit, lokale activiteiten en
aangepaste vaarvakanties. Als kennispartner in toegankelijkheid werkt de vereniging
bovendien aan het toegankelijker maken van verschillende vrijetijdslocaties als
pretparken, musea, dierentuinen en voetbalstadions. Daarnaast heeft de
Zonnebloem meer dan 50 rolstoelhuurauto’s verdeeld over Nederland. Sinds dit jaar
rijden er ook Zonnebloemfietsen rond.
Afdeling Limmen heeft op de jaarmarkt en deels via verkoop aan de deur 1100 loten
verkocht. Hartelijk dank voor het kopen van loten en vergeet niet uw lot te checken!

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
1 november
Vrijdag
18 november
Donderdag
1 december

groep 1
groep 2
groep 3

Dinsdag
Vrijdag

groep 1
groep 2

13 december
30 december

De dames worden namens ons allen alvast weer van harte bedankt.

Ton Bolten en Regien Bolten - Min
beiden overleden op 10 mei 2022
op de leeftijd van respectievelijk 81 en 75 jaar
Pap: Antonius Bolten, geboren te Heiloo 23-03-1941
Groeide op als tweede kind en zoon in een gezin met 5 kinderen. Legendarisch is het
Sinterklaasfeest; Pap is dan een jochie van een jaar of negen en krijgt alleen een potlood en
een gummetje. Hoopvol blijft hij wachten totdat de zak helemaal leeg is… helaas zit er niets
meer voor hem in. Maar dan wordt er aangebeld door buurman en buurvrouw, een
kinderloos echtpaar, en krijgt pap toch nog een fantastisch cadeau; zijn eerste accordeon!
Na de ambachtsschool gaat hij werken als timmerman bij verschillende aannemers. Hij had
“twee gouden handen” en heeft in zijn hele leven niet 1 dag zonder werk gezeten of
verzuimd.
Mam: Regina Agatha Min, geboren te Limmen 24-02-1947
Groeide op als tweede kind en dochter in een gezin van 8 kinderen. Ze was haar moeders
rechterhand, zorgde samen met haar voor het huishouden, haalde haar diploma op de
huishoudschool en leerde netjes naaien en patroontekenen. Ze hielp haar vader een paar
middagen met de administratie op het kantoor van het aannemersbedrijf. Ze had een hechte
vriendinnengroep van de lagere school, was “akela” bij Scouting Limmen, vlaggendraagster
bij het tamboercorps en werd op 20-jarige leeftijd bloemenkoningin tijdens de bloemendagen.
Op 15 juni 1970 trouwden zij met elkaar. Zij waren altijd samen. Ik kan mij niet herinneren
dat zij ooit een paar dagen/nachten van elkaar weggingen.
Vanaf hun huwelijk gaan ze wonen in de Hyacintenlaan. Hier worden ik, Rian, en drie jaar
later mijn zusje Petra geboren. We hebben daar een hele fijne jeugd gehad met lieve buren:
schaatsen op straat, mozaïekendagen met een ijsboer en draaiorgel op de hoek. Na een jaar
of 9 verhuizen we naar de “overkant” De Wieken in Limmen. Ook daar hebben onze ouders
heel fijn gewoond met ook weer lieve buren waarmee ze dagjes uit gingen, en elk jaar mee
deden met de mozaïekendagen. Heel gezellig!!
Pap was een lieve vader en had humor. Hield van voetbal: AZ. Hij was muzikaal; speelde
orgel en accordeon. Was jaren hofmuzikant bij carnavalsvereniging “De Uylenspiegels” en
speelde geregeld tijdens feesten en partijen, ontbijtbuffet tijdens 1ste deuntje (kermis) in de
Corneliuskerk, het pietenorkest tijdens sinterklaasfeest en in bejaarden- en
verzorgingshuizen. Hij organiseerde keezmiddagen in de Vredenburg, stoelhonkbal in de
Santmarkt te Castricum, hielp bij het koor in “de Cameren” en hielp bij de kerk met Rond de
Limmer Toren boekjes maken.
Mam was een lieve moeder. Heel creatief. Hielp met koffie schenken bij de KBO in de
Vredenburg. Stond voor iedereen klaar: maakte bijv. een pannetje soep voor een zieke.
Hielp bij trouwjurken naaien, gordijnen naaien, behangen enz. Lid geweest van de
volleybalvereniging. Later deed ze samen met pap aan Nordic walking in de duinen en op
woensdagmiddag sporten in de Enterij.
Ze kregen 2 schoonzoons, 3 kleindochters en 1 kleinzoon (en aanhang), waar ze heel trots
op waren!
6 jaar geleden verhuisden ze naar “De Bloemenhof”. Ze waren heel blij met hun appartement
en tevreden met hun pensioen. Toen zij beiden, eerst pap op 5 april jl. en mam op 6 april jl.,
te horen krijgen dat ze ongeneeslijk ziek zijn is hun reactie; “We hebben een mooi leven
gehad”.
Ze zijn samen op 10 mei overleden.
Wij missen ze heel erg, maar weten ook dat zij “voor altijd samen” zijn.
Rian en Petra

Corrie Rietveld - Pronk
Overleden op 4 augustus 2022
op de leeftijd van 93 jaar
Cor is 24 juli 1929 geboren in Zwaagdijk als 2e dochter van Rem Pronk en Griet Jong. Ze
groeit op in een gezin met 6 zusters en 1 broer. In 1938 verhuist het gezin naar Limmen. Ze
heeft geen makkelijke jeugd gehad. Op haar 9e werkt ze op zaterdag voor 25 cent van 9.0017.00 uur in de huishouding. Haar moeder overlijdt als Cor 12 jaar is en ze gaat dan met de
zussen Ank en Aat naar een kostschool in Amersfoort. Haar moeder is een lieve, warme
vrouw en ze wordt dan ook erg gemist in het gezin. Van haar 14e tot haar 23e jaar werkt en
woont Cor voor dag en nacht bij verschillende gezinnen. Op haar 23e komt ze weer thuis
wonen waar ze als huishoudster werkte maar waar ze van haar vader geen geld voor krijgt.
Daarnaast had ze overdag nog 3 werkhuizen en ’s avonds ging ze bloemen bossen bij de
familie Punt.
In 1954 trouwt Cor met Gerard Rietveld. Een bijzondere herinnering is dat ze in 1955 met
Gerard op de boot naar New York ging. Ze voeren met de Queen Elizabeth in 5 dagen van
Le Havre naar New York. Cor had altijd hard gewerkt en weinig voor zichzelf gehad en nu
maakte ze deze prachtige verre reis. Tot 1957 woonden Cor en Gerard in bij anderen omdat
ze geen huis konden krijgen. In 1957 laten ze hun eigen huis bouwen aan de
Dusseldorperweg / hoek Bogaertlaan in Limmen. Gerard was vertegenwoordiger in de
bloembollen en werkte 4 maanden per jaar in Amerika. In 1960 beginnen Cor en Gerard
camping Pageveld aan de Pagelaan in Limmen en deze runnen ze samen met veel plezier
tot 1980. De camping zijn ze mede begonnen omdat ze geen kinderen konden krijgen wat
een groot verdriet voor ze was. In 1967 verhuizen ze naar de Kapelweg en wordt de camping
uitgebreid. De camping was een prachtige plek, ook voor alle neven en nichten die daar
regelmatig kwamen. Het winkeltje en later het zwembad en de kantine vonden ze geweldig.
Cor en Gerard hebben een mooi leven samen. Maken reizen naar Amerika, Canada,
Scandinavië en verschillende andere Europese landen.
Als zwager Cor Schol in 1968 overlijdt en in 1969 het huis van zus Vroon wordt verbouwd,
stellen Cor en Gerard graag hun huis open voor Vroon en de 7 kinderen die 3 maanden bij
ze komen wonen. Ook de jaren daarna zijn Cor en Gerard voor hen de gullen gevers van
luxe spullen die het gezin anders niet kan kopen.
Op zijn 55e krijgt Gerard een herseninfarct en verandert hun leven drastisch. De grote, vitale
man kan steeds minder. Ook Cor kampt met verschillende gezondheidsproblemen, in 1991
borstkanker, vanaf 1995 hartproblemen en in 2013 krijgt ze darmkanker. In 2004 verhuizen
Cor en Gerard naar het appartement aan het Vislaantje. Ze hebben samen nog een mooi
jaar tot Gerard in 2005 op 78-jarige leeftijd overlijdt. Cor heeft het erg zwaar, ze was 50 jaar
getrouwd met Gerard, ze waren altijd samen en nu staat ze er alleen voor. Toch probeert ze
er het beste van de maken. Ze gaat kaarten bij Vredenburg en naar jeu de boules. De
afgelopen jaren levert Cor steeds meer in; ze moet stoppen met kaarten en jeu de boules
omdat ze het lichamelijk niet meer aan kan. Toch bleef ze tijdens deze tegenslagen altijd
positief en optimistisch. Oktober 2006 komt Siem Brakenhoff in het leven van Cor. Ze waren
ooit jeugdliefdes van elkaar en ontmoeten elkaar weer tijdens het kaarten en biljarten. In de
loop der jaren is Siem onmisbaar geworden voor Cor. Zolang het nog kan, doet hij de
boodschappen met haar, ze gaan vaak uit eten, kijken samen voetbal, hij brengt haar overal
naar toe en belt elke ochtend om te horen hoe het gaat.
Cor zegt “toen ik Siem weer ontmoette, werd ik weer de oude; blij en vrolijk en kreeg ik weer
zin in het leven. Siem bedankt dat je zo goed en bezorgd voor mij bent geweest. We hebben
fijne jaren gehad”.
Mary Schol, nichtje van Corrie Rietveld

Annelies Bakkum – Smit
Overleden op 25 augustus 2022
op de leeftijd van 70 jaar
Op 13 juli 1952 werd je geboren en was je het vierde kind en de eerste dochter van Cor en Rie Smit.
Je groeide op aan de Kerkelaan in Heiloo. Op 6 december 1972 trouwde je met Arie Bakkum, de
liefde van je leven. Jullie kregen een prachtig huis aan de Koningsdam, waar al snel gezinsuitbreiding
volgde van een dochter en een zoon. Het was een fijne tijd. Jullie waren vaak te vinden bij VV
Limmen, bij ‘t Stet of bij de duivenvereniging. Jullie hielden van deze gezelligheid. Ook als vrijwilligster
heb je je steentje bijgedragen. Bij evenementen, de VV Limmen en als coördinator van de
kankerbestrijding bood jij een helpende hand. In 2000 werd je voor de eerste keer oma! Een
kleinzoon, Max werd geboren. In 2001 kwam Ariënne erbij, wat was je trots. Helaas konden jullie er
samen maar heel kort van genieten, want pap overleed al in 2003. Dat was een grote klap voor ons
allemaal… Je leven kwam langzaam weer een beetje op de rit toen je in augustus 2006 Jan de Zeeuw
ontmoette met het ringsteken in Limmen. Uiteindelijk besloten jullie om samen te gaan wonen en
genoot je weer van het leven. In 2013 werd Niek geboren en werden jullie samen nog een keer opa en
oma. Je was een hele lieve, betrokken en geïnteresseerde oma.
In 2015 begon je met je gezondheid te kwakkelen: Longkanker… Een longoperatie en chemotherapie
volgde met daar bovenop nog de openhart operatie. Je had een aardig jasje uitgedaan. Toen op
controle, slecht nieuws, uitzaaiingen waren er geconstateerd. Je kreeg immuuntherapie om het leven
nog iets te rekken. De behandeling viel je zwaar, je was er zo ziek van, en na de tweede kuur zei je:
“ik stop ermee, dit is voor mij geen kwaliteit van leven meer.” Later bleek dat de immuuntherapie zo
goed had gewerkt dat alle kanker verdwenen was! Je kreeg er nog wat bonus jaren bij! En Jan
zorgde al die tijd zo ontzettend goed voor je. Helaas overleed Jan in april 2018 en bleef jij alleen
achter op de Kopmand. Dat was een moeilijke tijd voor je, je vond het alleen zijn niks. Je miste Jan en
had heimwee naar pap.
Na 1,5 jaar kreeg je een prachtig huur appartement toegewezen op het Berkenlint, en al snel kende je
iedereen in de flat. Na verloop van tijd ging je conditie verder achteruit en de benauwdheid nam toe.
Je kon je hondje niet meer bij je houden. De longkanker bleef weg, maar je was eigenlijk niet echt blij
met die uitslag. Je voelde je namelijk helemaal niet goed. En het ergste vond ik, dat er soms
gesuggereerd werd dat het tussen je oren zat. Uiteindelijk kwam de cardioloog in het VU erachter dat
je een hart-longziekte had die al jouw klachten verklaarden, Pulmonale hypertensie. Helaas was het
wel al in een vergevorderd stadium. Je had al ernstig hartfalen en je hield vocht vast in je buik. We
zagen je achteruit gaan en je leverde steeds meer in, maar jij verbloemde dat op door nog minder te
doen. Je wereld werd steeds kleiner maar je wilde nog zoveel. Toen hadden we samen al gesprekken
waarin jij aangaf euthanasie te willen als het echt niet meer ging. Je keek uit naar de momenten als er
iemand bij je langs kwam. We appten iedere ochtend, een hartje, goedemorgen of gewoon hey mam,
dan wist ik dat je weer wakker was geworden die ochtend. Zelf had je namelijk vaak het gevoel gehad
dat je de ochtend niet zou halen, maar dat zou je niet erg gevonden hebben. Je was ook niet bang
voor de dood. Een paar maanden terug bleek dat de longkanker weer terug was. Je kreeg meer pijn
en de pijnbestrijding werd opgehoogd. Tot het moment daar was dat je zei: “zo wil ik niet de winter in,
ik ben zo moe, zo moe”.
Begin augustus hebben we samen bij de huisarts de datum vast gelegd. Drie weken later zou het
zover zijn. Ik zag zo’n opluchting bij jou, voor ons waren het zware weken en voor jou duurde het
eigenlijk te lang. Die laatste weken wilden we er ook nog wat van maken, en niet alleen maar treuren.
We namen je mee naar terrasjes en hebben met ons gezin samen geproost op je leven.
De ochtend van de euthanasie was je zo rustig en opgelucht dat je eindelijk zover was. Ik hield je
hand vast, gaf je een laatste kus en liet je gaan. Dat jou verder lijden bespaard is gebleven maakt het
voor ons iets draaglijker.
Lieve mam ik ben zo enorm trots op jou, je dappere keuze en de manier hoe je het gedeeld hebt met
alle lieve mensen om je heen, zodat ze afscheid konden nemen als ze daar behoefte aan hadden. Tot
op het laatste moment dacht je aan de ander, en zo gaan we jou herinneren mam!
Nathalie

Ons gebed wordt in de komende vieringen gevraagd
voor onderstaande intenties.
Zaterdag 29 oktober 19.00 uur: Wim
Bremmers en overl. familie, Truus
Droog-Bruin
Zondag 30 oktober 10.00 uur: Jaap
Metselaar en Joke MetselaarApeldoorn, Siem Pepping, Dick van
der Velden, Co Jonker-Krom, Ria
Westerhoven-Aarsen, overleden
familie Kuijs-de Groot
Woensdag 2 november 19.00 uur:
Siem Admiraal en overl.fam. AdmiraalHageman, Tim Baltus, Wim Metzelaar
en Jannie Metzelaar-v.d.Maat, Lia
Goeman-van Veen, Siem van Veen en
Alie van Veen-Leijen, Jans Min,
Nelleke Molenaar, Aad Kaandorp, Jan
Min, Agaath Mooij en fam Mooij-Putter,
Siem Pepping, Cees Struijlaart, Piet
Kaandorp en Wil Kaandorp-Smit, Rem
en Lies Pronk, Sjaak Seignette, Bart
Dirkson en Janie Dirkson-van der
Molen, Leo Verver, Engel Valkering en
Riet Valkering-Sprenkeling, Dick van
der Velden, Co Jonker-Krom, Jan Bos,
Riet Dekker-Hollenberg, Bart van Beek
en Rie van Beek-Duivenvoorde, Willem
Dirkson en Sien Dirkson-van
Duivenvoorde, Gre BrakenhofAdmiraal, Hans Zwart en overl.familie,
Jan Duijkerslooot en Tiny Duijkerslootde Winter, Jaap Groot en Doortje
Groot-Hes en zoons Cor, Ton en Sjaak
en schoonzoon Kees, Jan Kroon en
Gerda Kroon-Wammes, Ed Kuijper en
Anja Kuijper-Schagen, Gerard
Rietveld, Evert Zeeman, Alice Groot en
fam. Groot en fam Pepping, Ben
Nijman, Piet Nijman en Nel Nijmanv.d.Peet, Tiny Wulp-Vergouw, Bank
Wulp, Nico Wulp en Peter, Frans
Wempe en Nel Wempe van der Aar,
Gerard Winder, Nack Kaandorp, Jan
en Annie Rotteveel-van Stralen, Nico
Droog, John Luttikhuizen, Petrus
v.d.Park en Maria v.d.Park-Oudhuis,
Ton en Regien Bolten-Min,

Piet van der Velden en Marie van der
Velden-Bakker, Piet van der Velden jr.,
Piet Bakkum en Margaretha BakkumBakker, Jaap Bakkum, Ina GrootBakkum, Jaap van Veen, overl.fam
Levering-van der Wurff en kleinzoon
Lars, Jan Kaandorp, Angelique
Levering-Kaandorp, Wim Limmen,
Gerard Pirovano, Kees Pirovano,
Klaas Meegdes, Gerard Valkering en
overl.fam. Valkering en fam. Schram,
Antoon Kroon en Thea Kroon-van der
Kolk, Magda Bakker, Janet Noom, Jan
Duijn en Corrie Duijn-Nelis, Ben de
Swart en Tiny de Swart-Verver, Piet
Krom, Sake Rodenhuis en Lies
Rodenhuis-Janssen, Piet Weyers en
Fien Weyers-Haaker, Trudy KerssensWeyers
Zaterdag 5 november 19.00 uur: Walt
Pepping en Truus Pepping-Buur
Zondag 6 november 10.00 uur:
Martinus Augustijn en Maria van
Roode, Tim Baltus, Wim Metzelaar en
Jannie Metzelaar-v.d.Maat, Jan Dekker
en Tiny Dekker-Molenkamp, Lia
Goeman-van Veen, Siem van Veen en
Alie van Veen-Leijen, John
Luttikhuizen, overleden ouders
Nuyens-Kusch en overl.fam., Ben de
Ruijter en Aat de Ruijter-Pronk, Sjaak
Seignette, Annie van der Steen, Jos
Zomerdijk, Rem en Jo Min-Limmen en
familie, Tiny van Dijk-de Moel, Jaap
Groot en Doortje Groot-Hes en zoons
Cor, Ton en Sjaak en schoonzoon
Kees, Frans Wempe en Nel Wempe
van der Aar, Piet Winder Jzn., Cees
Winter en Alie Winter-Lute, Jaap Kuijs
en Gré Kuijs-Bakker en overleden
familie Kuijs, Co van der Steen, Gerard
Balk

Zaterdag 12 november 19.00 uur:
Johan Kerssens, Ada Beentjes
Zondag 13 november 10.00 uur: Lies
Al, Lia Goeman-van Veen, Siem van
Veen en Alie van Veen-Leijen, Jans
Min, Kees Pepping, Pe Pepping, Frans
en Riet Scheepmaker, Herman
Zomerdijk en Lia Zomerdijk-Admiraal,
Sam Beentjes en Aaf BeentjesVlaarkamp, Gre Beentjes-Fatels, Theo
Dirkson, IJs Dirkson en Annie DirksonKerssens, Overl.fam. AdmiraalCommandeur, Riet Dekker-Hollenberg,
Ada Beentjes, Rie Duijkersloot,
Herman van der Sande en Truus van
der Sande-Sander
Zaterdag 19 november 19.00 uur:
Jaap Dirkson, Wim Bremmers en
overl.familie
Zondag 20 november 10.00 uur: Lies
Al, Jaap Metselaar en Joke MetselaarApeldoorn, Aad Kaandorp, Jos
Zomerdijk, Ria Westerhoven-Aarsen,
Jaap v.d.Steen en Corrie v.d.SteenMosch, Hans Zwart en overl.familie,
Afra Koot en overl.ouders, Tiny WulpVergouw, Bank Wulp, Nico Wulp en
Peter, Lena Min
Zaterdag 26 november 19.00 uur:
Gerda Pepping-Bakkum, Willem
Dirkson en Sien Dirkson-van
Duivenvoorde, Rie Duijkersloot, Truus
Droog-Bruin
,
Zondag 27 november 10.00 uur: Dina
Hageman-Regtop, Corrie VerverValkering, Cock Groot en Riet GrootKonijn, overleden familie Kuijs-de
Groot, Cees Min, Claudia RijsSalomon, Siem Hollenberg
Zaterdag 3 december 19.00 uur: Walt
Pepping en Truus Pepping-Buur
Zondag 4 december 10.00 uur:
Martinus Augustijn en Maria van
Roode, Tim Baltus, Wim Metzelaar en
Jannie Metzelaar-v.d.Maat,

Jan Dekker en Tiny DekkerMolenkamp, Lia Goeman-van Veen,
Siem van Veen en Alie van VeenLeijen, John Luttikhuizen, Agaath Mooij
en fam Mooij-Putter, overleden ouders
Nuyens-Kusch en overl.fam., Siem
Pepping, Ben de Ruijter en Aat de
Ruijter-Pronk, Sjaak Seignette, Annie
van der Steen, Jos Zomerdijk, Annie
Dekker-Veldt, Jaap Groot en Doortje
Groot-Hes en zoons Cor, Ton en Sjaak
en schoonzoon Kees, Joke KuijperMin, Siem Kuijper en Nel KuijperWester en overl.familie, Frans Wempe
en Nel Wempe van der Aar, Piet
Winder Jzn., Cees Winter en Alie
Winter-Lute, Wim Bremmers en overl.
Familie, Co van der Steen, Jan
Kaandorp, Angelique LeveringKaandorp, Gerard Balk
Zaterdag 10 december 19.00 uur:
Johan Kerssens, Piet Kaandorp en Wil
Kaandorp-Smit, Ada Beentjes, Andre
Winder en Trien Winder-Metselaar,
Cees Min
Zondag 11 december 10.00 uur: Jaap
Metselaar en Joke MetselaarApeldoorn, Jans Min, Kees Pepping,
Pe Pepping, Frans en Riet
Scheepmaker, Sam Beentjes en Aaf
Beentjes-Vlaarkamp, Jan Bos, Theo
Dirkson, IJs Dirkson en Annie DirksonKerssens, Ria Westerhoven-Aarsen,
Overl.fam. Admiraal-Commandeur,
Riet Dekker-Hollenberg, Ada Beentjes,
Hans Zwart en overl.familie, Rie
Duijkersloot, Nack Kaandorp
Zaterdag 17 december 19.00 uur:
Jaap Dirkson
Zondag 18 december 10.00 uur:
Gerrit Bakkum en Lies BakkumZuurbier en overl. kinderen, Jaap
v.d.Steen en Corrie v.d.Steen-Mosch,
Cock Groot en Riet Groot-Konijn, Tiny
Wulp-Vergouw, Bank Wulp, Nico Wulp
en Peter, Co van der Steen, Lena Min,
Truus Droog-Bruin, Sam de Jong

Bereikbaarheid Pastor Mike Nagtegaal
Pastorie Dusseldorperweg 74 1906 AL Limmen
Voor het maken van een afspraak kunt u altijd de pastorie bellen.
Het telefoonnr. van de pastor is:0639142565
Het telefoonnr. 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 Mike Nagtegaal.

ADRESLIJST

H.CORNELIUSPAROCHIE

Pastores
Pastor Mike Nagtegaal
Administrator F.Brigitha

Dusseldorperweg 74 1906 AL Limmen
Rechtestraat 162 1483 BH de Rijp

0639142565
0229671456

Parochiebestuur ad interim
Deken F.Brigitha
Piet Valkering

Rechtestraat 162 1483 BH de Rijp
Pagenlaan 3

voorzitter/administrator
secretaris/penningmeester

Parochieraad van de Corneliusparochie
Pastor Mike Nagtegaal
Gerardine Vahl-Res
Piet Valkering
Marian Snel-Kossen
Nico Kaandorp
vacature
Theo Al

Dusseldorperweg 74
Rinnegommerlaan 4 Egm.ad H.
Pagenlaan 3
Koningsdam 37
Middenweg 33

0725051275
0725070488
0725052588
0725051859
0610146440

Westerweg 14

0725051573

pastor
voorzitter
penningmeester
secretaris
lid, bouw- en grondzaken
lid, pastoraal overleg
lid

0630496661
0611262576
0637616410
0725051859

liturgie
diaconie
katechese
gemeenschapsopbouw

Pastoraal Overleg van de Corneliusparochie
Agaath van Veen
Rob Schijf
Rick Glorie
Marian Snel-Kossen

Dampegheestlaan 33
t Kieftenland 11
Rietorchis 27
Koningsdam 37

vertegenwoordigers van werkgroepen en verenigingen
Matthé Mooij
Kees Kroone
Tiny Baltus-Veldt
Rick Glorie
Adrie Mooij
Mieke de Nijs
Lilian de Graaf
Ans Winder-Poel
Jos Henselmans
Louis Al
Romy Zwart-Hollenberg
Joop Koppes
Agaath v.Veen
Joke Groot-van Beek
Riet Bloedjes
Tonia v.d. Steen
vacature
Joost S.A.Cornelis
Johan Liefting
Carla van Zelst
Cees Smit

Theebos 20
0725053054
Dampegheestlaan 23
0725051701
Hogeweg 49
0725051483
communiewerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl
Zonnedauw 7
0725053180
v.Alkemadelaan 4
0725054351
de Wieken 19
0725052798
Dusseldorperweg 86
0725051947
Dusseldorperweg 51
0622001437
Westerweg 116A
0653943280
J.Ligthartstr 707 Heemskerk
0627269805
Kerkweg 57
0725051717
Dampegheestlaan 33
0630496661
Vijverlaan 4
0725052528
Koningsdam 29
0725052676
Achterweg 29
0725052602
administratie@corneliuskerk-limmen.nl
Grote Weide 23 Castricum
0622373937
Hogeweg 147
0725051671
Runxputteweg 18 Heiloo
0725053636
Kenn.str.weg 2i Alkmaar
0652663545

avondwake
begrafenisvereniging
dameskoor
eerste Communie
koor
gezinsvieringen
KVG
MOV-HALE
kerkhofcommissie
kerk- en jeugdveiling
kinder- jeugdkoor/musiccal
Rond de Limmer Toren
misdien./acoliet./lektor
Marthaclub
kostergroep
Werkgroep Caritas
Parochieadministratie
KBO gem.Castricum
tuinploeg
Vormselprojekt
Zonnebloem

Voor geldzaken t.n.v. Parochieraad Corneliusparochie Rabobank NL46RABO0336400756
Voor steun aan R.K. P.C.I. Limmen Regiobank NL32RBRB0900833025

De Kapel van Co
Gratis levensmiddelen voor lichaam en
ziel

Zit u financieel krap?
U bent niet de enige. Door alle prijsstijgingen zijn er veel mensen
die maandelijks maar nauwelijks rondkomen. Helaas is het voor
veel mensen een drempel om hulp te vragen. Daarom zijn we in de
Corneliuskerk een tijdelijke actie gestart: de Kapel van Cor. Hier
staan allerlei levensmiddelen uitgestald die u gratis mee kunt
nemen. Dit scheelt weer in de kosten! Doordat aanmelden niet
nodig is blijft u volledig anoniem.
De kapel is tegelijkertijd geopend met de Mariakapel. Via die laatste
kunt u de Kapel van Cor binnenkomen.
Het enige dat wij vragen is dat u rekening houdt met anderen en
strikt meeneemt wat voor u en uw gezin nodig is voor een of twee
dagen. Zo kunnen wij gericht weer aanvullen en zoveel mogelijk
mensen van hulp voorzien. Ook vragen wij u de stilte te
respecteren. De Mariakapel wordt dagelijks door veel mensen
gebruikt om kaarsjes aan te steken, stil te worden, te bidden voor
zaken die hen aan het hart gaan of om de overledenen te
gedenken.
Als u vragen heeft neem dan gerust contact op met pastor Mike.

