
  



VAN DE REDACTIE  
 

 
Het kerstnr. ligt voor u met het rooster voor alle vieringen rond dit feest. Van 
boeteviering tot kerstvieringen met onze koren, de harmonie en de familie Valkering. 
Aandacht voor de mensen veraf en om ons heen, die ons nodig hebben. Veraf de 
adventsactie, dichtbij de kledingbank en natuurlijk de kerstpakkettenactie. De 
parochieraad kijkt naar komend jaar, er zijn plannen om ons blad te vernieuwen. Er is 
een kinderpagina en ook de vaste rubrieken ontbreken niet. 
De redactie wenst u weer veel leesplezier en fijne kerstdagen.  
 
 

 

 
MEDEWERKERS  
 
De redactionele medewerkers zijn:  
Pastor Mike Nagtegaal,  
Ria Nijman (lay-out) en Rob Schijf 
Hebt u vragen, op- en/of aan-
merkingen, richt u dan tot de redactie  
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl 
 
UITVOERING/VERSPREIDING 
De ‘Rond de Limmer Toren’ wordt door 
vrijwilligers gedrukt, geniet en 
gebundeld in een oplage van circa 
3250 stuks. Er wordt gebruik gemaakt 
van apparatuur van de parochie.  
 
De heer Joop Koppes organiseert de 
verspreiding van ‘Rond de Limmer 
Toren’ door huis aan huis aanreiking 
door vrijwilligers. Elk adres in Limmen 
krijgt een exemplaar, ongeacht of u wel 
of niet tot de parochie behoort. Hebt u 
‘Rond de Limmer Toren’ niet 
ontvangen richt u dan tot:  
 
De heer Joop Koppes 
Kerkweg 57  
1906 AV Limmen 
Tel 0725051717 of e-mail: 
koppesjoop@gmail.com 

 
VERSCHIJNINGSDATA 
 
‘Rond de Limmer Toren’ verschijnt zes 
maal per jaar, te weten: 
 
Nummer 1  begin september 
Nummer 2 eind oktober 
Nummer 3  10 dagen voor Kerstmis 
Nummer 4 februari 
Nummer 5 10 dagen voor Pasen 
Nummer 6  voor Pinksteren 
 
AANLEVEREN KOPIJ 
 
Kopij voor de ‘Rond de Limmer Toren’ 
bij voorkeur aanleveren per e-mail: 
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl 
 
Of in de brievenbus van/aan ‘Rond de 
Limmer Toren’ p/a Pastorie 
Dusseldorperweg 74 1906 AL LIMMEN 
 
Kopij voor de volgende uitgave kunt u 
inleveren/insturen 
 
tot dinsdag 24 januari 2023 
 
Zij verschijnt omstreeks 12 februari   

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

 
 
Op het moment van schrijven is het bijna Sinterklaasavond. Het is 6:15 uur in de 
ochtend en de kinderen proberen me over te halen om een Sinterklaas-kalender te 
kopen (dat is een soort adventskalender die aftelt tot pakjesavond; dank je wel Albert 
Heijn…). Maar toch kan ook ik niet wachten tot de Sint weer vertrekt. Want dat is het 
moment waarop ik zo nu en dan weer allerlei kerstmuziek oprakel uit de krochten van 
mijn (sinds de kinderen ermee aan de haal zijn geweest) even onsamenhangende 
als onoverzichtelijke Spotify. Wat betreft devotie is het album Gloria van de band 
Sela een favoriet en wat betreft mijn niet te ontkennen heidense roots en muzikale 
voorkeur schelt Twister Christmas van de band Twisted Sister uit de JBL.  
 
Toch merk ik dat ik de laatste jaren steeds iets later begin met de kerstperikelen. Ik 
merk namelijk dat ik tegen de tijd dat het echt Kerstmis is, wel klaar ben met alle 
jingle bells. Een soort te vroeg ingetreden kerstverzadiging. Op dit moment ben ik 
mijn Spotify aan het doorstruinen op zoek naar advent muziek. Muziek dus die 
toewerkt naar kerstmis en een sfeer van verwachting oproept. Want behalve dat het 
gezellig is, heeft de hele advent en kersttijd natuurlijk ten diepste spirituele roots. 
 
Deze roots zijn voor mij altijd wat dubbel. Aan de ene kant is het natuurlijk goed om 
te hopen dat God snel terugkomt om orde op zaken te stellen. Aan de andere kant is 
een wachtende houding de oorzaak van veel innerlijke onrust: leven we niet al te 
vaak toe naar het volgende moment? Laten we ons niet al vaak genoeg leiden door 
de gedachte dat ‘als dit en dit maar gebeurt, dan zal alles goed zijn’? Een van mijn 
spirituele inspiratiebronnen is meister Eckhart. En ondanks dat hij bij uitstek iemand 
is van de kerst-spiritualiteit waarin alles draait om de geboorte van God in ons, wil hij 
ons ook als geen ander op het hart drukken dat we God en innerlijke vrede vooral 
niet op een andere tijd en plaats moeten zoeken dan daar waar we nu zijn. 
 
Dat wij allen in deze tijd ons mogen bezinnen over dit soort zaken juist in deze tijd, 
natuurlijk daarbij genietend van al het goede dat deze periode met zich meebrengt, 
natuurlijk zonder daarbij de ander uit het oog te verliezen. Amen. 

 

Kerstgedachte 
 
“Het zijn slechte tijden, het zijn moeilijke tijden. 
Dat zeggen de mensen tenminste. 
Laten we liever goed leven, 
dan worden de tijden vanzelf goed. 
 
Wij zijn de tijden: 
zoals wij zijn, zo zijn de tijden.” 
Augustinus 
 
 
 
Laten wij deze kerst 
het licht in onszelf geboren doen worden, 
om al onze tijden ten goede te keren. 
 

  



Nieuws van de parochieraad 
 
 
 
 
Het jaar 2022 loopt bijna teneinde. Het laatste nummer van Rond de Limmertoren 
van dit kalenderjaar ligt voor u. We blikken nog even terug op een paar hoogtepunten 
van de laatste periode en kijken vooruit naar het nieuwe jaar. 
 
Allerzielen 
Een prachtige viering met veel mooie, troostende teksten en liederen en honderden 
lichtjes, aangestoken door de vele aanwezigen. Dit al maakte dat deze 
Allerzielenviering een lichtpuntje en een grote steun was voor al diegenen die een 
dierbare verloren hebben. Dank aan allen voor de voorbereiding en de medewerking 
aan deze viering. 
 
Kerkenveiling 2022 
Na twee jaar gelukkig weer een fysieke veiling. Met een wisseling van een 
organisatieteam werd ook de veilingcatalogus in een nieuw jasje gestoken, met als 
resultaat een mooi en kleurrijke veilinggids. Tijdens de avond werd stil gestaan bij 
Nico Beentjes, die jarenlang het veilingmeesterschap op zich heeft genomen en 21 
oktober is overleden. Ook werd het voormalig comité, bestaande uit Tini Baars, Max 
Nuyens, Nel en Joop Koppes en Gitta Duyn, bedankt voor hun jarenlange inzet. Met 
een goed gevulde zaal, waaronder een grote groep jongeren, gingen de kavels van 
de hand. Met maar liefst € 36.620,00 weer een geslaagde kerkenveiling. Een groot 
woord van dank gaat niet alleen naar een ieder die deze veiling mogelijk heeft 
gemaakt, maar ook naar u, als koper van de kavels. 
 
St. Caeciliafeest 
Als vanouds worden op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (zondag  
20 november) de jubilarissen van de diverse koren gehuldigd. Een mooie en 
feestelijke viering met dit jaar een jubilaris: IJs Briefjes, 40 jaar koorlid. Na de viering 
was er een gezellig samenzijn in de Vredeburg, waar niet alleen voor IJs Briefjes een 
persoonlijk woord was, maar ook voor de jubilarissen van de afgelopen twee jaar, die 
door ons bekende reden, dit nog tegoed hadden. 
 
Vrijwilligersavond 
Vrijwilligers zijn onmisbaar. Zo ook in onze parochie. En de Corneliusparochie kent er 
veel. Ruim 250 vrijwilligers dragen ieder op zijn of haar eigen wijze hun steentje bij 
aan onze bloeiende parochie. Zonder al die mensen kunnen we niet wat nu kunnen.  
Vrijdagavond 13 januari willen wij als parochieraad een “Dank-je-wel” tegen deze 
mensen zeggen op onze jaarlijkse vrijwilligersavond. U krijgt hiervoor een 
uitnodiging. 
  



Limmertoren in een ‘nieuw jasje’ 
Al jarenlang krijgt heel Limmen 6 keer per jaar de Limmertoren op de deurmat, altijd 
in het vertrouwde jasje: kaft in kleur, passend bij het jaargetijde, kerk op de voorkant 
en de binnenkant veel tekst. Als parochieraad zijn we van mening dat dit blad wel 
eens een upgrade kan gebruiken. Het is de bedoeling dat het laatste nummer van dit 
seizoen, net voor Pinksteren, in geheel vernieuwde stijl bij u in de bus komt. We 
houden u op de hoogte. 
 
Kerkbalans 
Ook wil ik u alvast attent maken op de komende Kerkbalans. Dit jaar met het thema 
“Geef vandaag voor de kerk van morgen”. In de periode van 14 januari tot 28 januari 
ontvangt u een enveloppe in de bus. De enveloppen worden niet opgehaald, maar 
wij willen u vragen om de bijgeleverde QR-code te gebruiken, waarmee u direct uw 
bijdrage kunt overmaken. Wilt u hier geen gebruik van maken, willen wij u vragen de 
enveloppe bij de pastorie in de bus te doen. Wij zijn vol vertrouwen dat de Limmers 
onze parochiekerk willen blijven steunen en zeggen u daarvoor alvast hartelijk dank. 
 
Op weg naar Kerstmis 
We staan aan het begin van de Adventstijd, een periode van bezinning en 
voorbereiding op Kerstmis. Voor de diverse koren een drukke, maar gezellige tijd.  
Kerstavond is er een gezinsviering om 19.00 uur en in tegenstelling tot voorgaande 
jaren zal er alleen om 21.30 uur een nachtmisviering zijn, verzorgd door het 
Liturgisch Koor. Eerste kerstdag is de viering om 10.00 uur. Tweede kerstdag, 
traditiegetrouw, is het de beurt aan Harmonie Excelsior en als vanouds ’s middags de 
Valkeringsingers. Het belooft weer een mooie en muzikale kerst te worden.  
 
Pastor Jan Veldt 
Het was gebruikelijk in onze kerk dat het nieuwe jaar op 1 januari wordt ingeluid met 
een eucharistieviering waarin pastor Jan Veldt voorgaat. Helaas kon dit in 2021 en 
2022 vanwege de Coronapandemie niet doorgaan. In 2023 wilden wij deze traditie 
weer graag in ere herstellen. Helaas heeft Bisschop Hendriks hier een verbod over 
uitgevaardigd. De inzet van Pastor Veldt voor gelijke rechten en homo-emancipatie in 
de RK kerk is hier de reden van. Treurig maar waar. Niet alleen in Qatar maar ook in 
de RK kerk moet nog veel werk verzet worden voor een gelijke behandeling en 
acceptatie van ieder individu. 
 
Namens de parochieraad en pastor Mike Nagtegaal wens ik u allen een mooi en 
inspirerende kerst toe en alle goeds voor 2023. 
Gerardine Vahl-Res 
 
  



LITURGIE VOOR DE  
KOMENDE MAANDEN (vieren) 
 
LITURGISCH ROOSTER 

 
Zat. 17 dec. 19.00 uur  Meditatieve boeteviering met zanggroep 
4e advent   Voorgangers J. Olling en pastor K. Kint 
 
Zon. 18 dec.. 10.00 uur Woord- en Communieviering met liturgisch koor 
   Voorganger: pastor M. Nagtegaal 
 
 

Liturgisch kalender voor de kerstdagen 
 
Zat. 24 dec. 11.00 uur Kerstviering in de Cameren met muzikale begeleiding 
     Voorganger pastor M. Nagtegaal 
 
 16.00 uur Kleuterkerst – kindje wiegen  
 
 19.00 uur Familieviering – W & C viering met zanggroep kinderen 
     En jongeren 

Voorganger: pastor M. Nagtegaal 
 
 21.30 uur  Woord- en Communieviering met liturgisch koor 
     Voorganger: pastor M. Nagtegaal 
 
Zon. 25 dec. 10.30 uur  Woord- en Communieviering met Caecilia koor 

Eerste kerstdag   Voorganger: pastor M. Nagtegaal 
 
Maan.26 dec. 10.30 uur Woord- en Communieviering met Harmonie Excelsior 
Tweede kerstdag   Voorganger: pastor M. Nagtegaal 
 

 

BIJ DE JAARWISSELING 

 
Zat. 31 dec. 19.00 uur  Gebedsviering met liturgisch koor 
Oudejaarsavond   Voorgangers: pastor K. Kint en leden van PKN-kerk 
 

Zon.  1 jan. 10.30 uur Woord- en Communieviering met Caeciliakoor 
Nieuwjaarsdag   Voorganger: pastor M. Nagtegaal 
 

Zat.   7 jan. 19.00 uur  Meditatieve viering met zanggroep 
   Voorganger: pastor K. Kint 
 
Zon   8 jan. 10.00 uur Woord- en Communieviering met Heren zanggroep 
   Voorganger: pastor K. Kint 
  



Zat. 14 jan. 19.00 uur  Meditatieve viering met zanggroep 
   Voorganger: B.Leurink 
 
Zon 15 jan. 10.00 uur Woord- en Communieviering met Caeciliakoor 
   Voorganger: pastor M. Nagtegaal 
 
Zat. 21 jan. 10.00 uur  Meditatieve viering met zanggroep 
   Voorganger: pastor K. Kint 
 
Zon 22 jan. 10.00 uur Eucharistieviering met liturgisch koor 
   Voorganger: pastor I. Osterhaus 
 
Zat. 28 jan. 19.00 uur  Meditatieve viering met zanggroep 
   Voorganger: J. Olling 
 
Zon 29 jan. 10.00 uur Woord- en Communieviering met samenzang met cantoren 
   Voorganger: pastor M. Nagtegaal 
 
Zat.   4 febr. 19.00 uur  Meditatieve viering met zanggroep 
   Voorganger: J. Olling 
 
Zon   5 febr. 10.00 uur Eucharistieviering met Caeciliakoor 
   Voorganger: pastor I. Osterhaus 
 
Zat. 11 febr. 19.00 uur  Meditatieve viering met zanggroep 
   Voorganger: K. Kroone 
 
Zon 12 febr. 10.00 uur Woord- en Communieviering met Dameskoor 
   Voorganger: K. Kroone 
 
 

 
Rooster gastvrouwen/-heren koffie 
 
18 december Yvonne Valkering en Ans Winder 
25 december Rina Luttikhuizen en Ria Kaandorp 

  1 januari Jos Henselmans en Gre Henselmans 
  8 januari Margreet Admiraal en Willemien Hekkelmans 
15 januari Gre Snel en Ria Valkering 
22 januari Monique Hoogland en Caroline Aerdenburg 
29 januari  Tineke Schijf en Margo Natte 
  5 februari Yvonne Valkering en Ans Winder 
12 februari Rina Luttikhuizen en Ria Kaandorp 

 

 

 
 
 

  



 
 
 
 
Datum 

H. Willibrordus 
Heiloo 
 
 
Zondag 10.00 

H. Jacobus Major 
Akersloot 
 
 
Zondag 10.00 

H.M.M. Alacoque 
Egmonden 
Zaterdag 19.00 
of 
Zondag 10.00 

H. Cornelius 
Limmen 
Zaterdag 19.00 
en 
Zondag 10.00 

Zaterdag 17 dec. 
4e zondag Advent 

  Eucharistie 
N. Mantje 
Hoeverture 

Boeteviering  
K. Kint, J. Olling 
zanggroep 

Zondag 18 dec. 
4e zondag Advent 

Eucharistie 
I. Osterhaus  
Vocaal Ensemble 

Eucharistie 
R. Hoogenboom 

 W&C-viering 
M. Nagtegaal 
Liturgisch koor 

Zaterdag 24 dec. 
Kerstavond 

17.00 
Familieviering 
I. Osterhaus 
spontaan koor 
 
21.00 
Kerstnachtviering 
I. Osterhaus 
De Brug 

19.00 
Familieviering 
parochianen 
Kinderkoor 
 
21.30 
Kerstnachtviering 
parochianen 
Aquarius 

19.00 
Gezinsviering 
N. Mantje 
Hoeverture 

16.00 
Kleuterkerst 
19.00 
Gezinsviering 
M. Nagtegaal 
Zangroep kinderen 
21.30  
Kerstnachtviering 
M. Nagtegaal 
Liturgisch koor 

Zondag 25 dec. 
Kerstmis 

 
Eucharistie 
N. Mantje 
D+H-koor 

 
Eucharistie 
I. Osterhaus 
Herenkoor 

07.00 
Dageraadsmis 
N. Mantje 
 
W&C-viering 
K. Kint 
Soli Deo Gloria 

10.30 
W&C-viering 
M. Nagtegaal 
Caecilia koor 

Maandag 26 dec. 
2e Kerstdag 

10.00 
W&C-viering 
Ph. Kint 
Herenkoor 

10.00 
W&C-viering 
parochianen 
Dameskoor 

10.00 
Eucharistie 
N. Mantje 
Samenzang 

10.30 
W&C-viering 
M. Nagtegaal 
Harmonie Excelsior 

Zaterdag 31 dec. 
Oudjaar 

geen viering geen viering 19.00 
Eucharistie 
N. Mantje 
Hoeverture 

Gebedsviering 
K. Kint 
Liturgisch koor 

Zondag 1 jan. 2023 
Nieuwjaar 

10.30 
Eucharistie 
N. Mantje 
Dameskoor 

Eucharistie 
I. Osterhaus 
muziek 

W&C-viering 
H. Hdepohl 
Soli Deo Gloria 

10.30 
Nieuwjaarsviering 
M. Nagtegaal 
Caecilia koor 

Zaterdag 7 jan. 
Doop van de Heer 

  Eucharistie 
N. Mantje 
Hoeverture 

Med. viering 
K. Kint 
zanggroep 

Zondag 8 jan. 
Doop van de Heer 

Eucharistie 
I. Osterhaus 
Herenkoor 

Nieuwjaarsviering 
M. Nagtegaal 
alle koren 

 W&C-viering 
K. Kint 
Heren zanggroep 

Zaterdag 14 jan. 
2e zondag d.h.j. 

   Med. viering 
J. Olling 
zanggroep 

Zondag 15 jan. 
2e zondag d.h.j. 

W&C-viering 
parochianen 
De Brug 

Viering 
parochianen 
cantorij Uitgeest 

Eucharistie 
I. Osterhaus 
Soli Deo Gloria 

W&C-viering 
M. Nagtegaal 
Caecilia koor 

Zaterdag 21 jan. 
3e zondag d.h.j. 

  Eucharistie 
N. Mantje 
Hoeverture 

Med. viering 
K. Kint 
zanggroep 

  



Zondag 22 jan. 
3e zondag d.h.j. 

W&C-viering 
M. Nagtegaal 
Dameskoor 

W&C-viering 
Ph. Kint 
muziek 

Eucharistie 
N. Mantje 
Soli Deo Gloria 

Eucharistie 
I. Osterhaus 
Liturgisch koor 

Zaterdag 28 jan. 
4e zondag d.h.j. 

   Med. viering 
J. Olling 
zanggroep 

Zondag 29 jan. 
4e zondag d.h.j. 

Eucharistie 
R. Hoogenboom 
Samenzang 

Eucharistie 
I. Osterhaus 
muziek 

Duifjesviering 
N. Mantje 

W&C-viering 
M. Nagtegaal 
samenzang 

Zaterdag 4 feb. 
5e zondag d.h.j. 

  W&C-viering 
M. Nagtegaal 
Hoeverture 

Med. viering 
J. Olling 
zanggroep 

Zondag 5 feb. 
5e zondag d.h.j. 

W&C-viering 
M. Nagtegaal 
Herenkoor 

W&C-viering 
parochianen 
Aquarius 

 Eucharistie 
I. Osterhaus 
Caecilia koor 

Zaterdag 11 feb. 
6e zondag d.h.j. 

   Med. viering 
werkgroep 
zanggroep 

Zondag 12 feb. 
6e zondag d.h.j. 

W&C-viering 
K. Kint 
El Shaddai 

Familieviering 
parochianen 
Kinderkoor 

Eucharistie 
R. Hoogenboom 
Soli Deo Gloria 

viering 
parochianen 
Dameskoor 

 
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 
  

http://www.kerkopschoot.nl/
http://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)! 
 

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! 

 
JONGEREN KERSTDINER 
 
Op vrijdag 16 december hebben we om 19:00 uur het laatste 
jongerenavondje Inhoud (ondertussen ook wel bekend als Hardgaan 
met de Heer) gepland. Het thema is, hoe kan het ook anders, kerst! We 
sluiten dan ook af met een Kerstdiner. Iedereen tussen de ± 18 en ± 30 
is welkom. Het enige wat je hoeft te doen is even aan Nikki of pastor 
Mike laten weten dat je komt (zijn mailadres en tel. achter in de 
Limmertoren), je mooie kleding aantrekken en aanschuiven. Gezellig! 

 
DE MEDITATIEVE VIERINGEN IN JANUARI EN FEBRUARI 
 
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 onze Schepper. De keuze om 
voor de meditatieve vieringen in het Zuidtransept van de Corneliuskerk 
samen te komen, heeft alles te maken met het intiemer maken van de 
viering. Alle aanwezigen zijn gericht op rustpunten bij de gerestaureerde 
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 m.m.v. leden van het Liturgisch koor. Een 
inspirerende vorm van liturgie-vieren waar we u allen voor uitnodigen aan 
deel te nemen. 

 
Data op de zaterdagavonden in de komende maanden zijn: 
7, 14, 21 en 28 januari en 4 en 11 februari. 
 
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.  
Werkgroep meditatieve vieringen van de Corneliusparochie 
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MEDITATIEVE BOETEVIERING IN DE ADVENT  
 
Op zaterdagavond 17 december, tijdens de meditatieve viering van  
19.00 uur zal de boeteviering ter voorbereiding op het kerstfeest een 
onderdeel van de viering zijn. We staan zo vlak voor het kerstfeest op de 
drempel van een nieuw jaar. Het is goed dan rond de Adventskrans, 
Schrift, en Doopwater stil te worden en samen te komen en ons te 
verzoenen met onszelf, de ander en met God.  
 
KERST IN DE KERK 
 

24 december, 11:00 uur- kerst in de Cameren 
met muzikale begeleiding van Jan Mooij en familie. 
 

24 december, 16:00 - Kindje wiegen 
 

Op zaterdagmiddag 24 december om 16.00 uur is er een 
kleuterkerstviering in onze kerk. Kindje wiegen, met kinderen die Jozef, 
Maria, herders, engelen en koningen spelen. Een traditioneel kerstspel 
met en voor de kinderen. We hopen dan ook dat de ouders met kleuters 
naar deze viering komen. De ouders van de kleuters vormen tijdens deze 
kleuterkerst viering het grote koor. Onder begeleiding zal het spel van de 
kleuters ondersteund worden met kerstliederen. Het is elk jaar een 
feestelijk kerstspel dat helemaal is afgestemd op de kleuters.  
 

Achter in de kerk staat een doopboom bij de doopkapel. Er zijn tijdens de 
doopvieringen binnen onze parochie bladeren met de namen van de 
dopelingen in deze levensboom gehangen. Na deze kleuterdienst kunt u 
het doopblad van uw kind ophalen bij de doopkapel. Een aandenken van 
de parochie. 

 

24 december, 19:00 uur Familiekerst 
 

Dit jaar trappen we kerstavond af met familie-kerst om 19:00 uur. Een 
gezellige kerstviering waarin het kerstgevoel centraal staat, dus met 
traditionele liedjes, maar die wat betreft duur en inhoud zoveel mogelijk is 
afgestemd op het hele gezin. Deze viering is zo gemaakt dat zij voor zowel 
jong als oud(er) beleefd zal worden als échte kerstviering, maar dan iets 
vroeger, korter en begrijpelijker. Enkele leden van het vroegere jeugdkoor 
zullen samen met de kinderzangroep, onder begeleiding van Marja Kraakman 
en Romy Hollenberg, deze viering muzikaal inkleden. Een aanrader! 
 

24 december, 21:30 - Kerstavond 
Dit jaar is de kerst iets anders ingedeeld dan voorheen. Het Russische 
koor dat andere jaren de tweede kerstnachtviering kwam ondersteunen is 
om vanzelfsprekende redenen dit jaar niet beschikbaar. Er is dus maar 
één traditionele kerstnachtviering zoals u die gewend bent en die is om 
21:30 uur. Deze viering zal worden begeleid door Peter Rijs en het 
liturgisch koor. Het wordt dus prachtig! 
 

(De misintenties opgegeven voor 23.30 uur worden genoemd in deze viering. Wilt u 
de intentie tijdens een andere viering geeft u dit dan nog door aan de administratie. 
administratie@corneliuskerk-limmen.nl) ) 
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25 december, 10:30 - Eerste Kerstdag 
 
Om 10:30 uur hebben we een mooi vervolg op de kerstnacht. Met de 
prachtige lezing uit Johannes een verinnerlijking van wat we de avond 
tevoren gevierd hebben. Met muzikale ondersteuning door het 
Caeciliakoor onder leiding van Peter Rijs. 
 

26 december, 10:30 - Tweede Kerstdag met Harmonie Excelsior 
 
Om 10:30 uur is er traditioneel een laagdrempelige viering van woord en 
gebed, waarbij de muziek van Harmonie Excelsior centraal staat. 
 

26 december, Valkeringsingers 
 
Tussen 15:00 uur en 16:00 uur komen de Valkeringsingers weer 
Christmas Carols ten gehore brengen bij de kerststal in de kerk. De kerk is 
vanaf 14:00 uur geopend. Een mooie Limmer-traditie die de gelegenheid 
geeft om ook vandaag het kerstgevoel te beleven en samen een 
Glühweintje of warme chocomel te drinken. Loop gezellig langs! 
 

KERSTSTAL BEZOEKEN IN DE CORNELIUSKERK 
 
Rond de kerstvieringen (zie rooster) is het ook altijd een traditie om even 
de kerststal in de Corneliuskerk te bezoeken met kinderen en/of 
kleinkinderen. Even een kaarsje aan te steken voor een dierbare die je 
mist of om gewoon even rust te vinden en te luisteren naar kerstmuziek.  
 
Liturgisch beraad en pastor Mike Nagtegaal 

 
 
OUDEJAARS GEBEDSVIERING VOOR IEDEREEN IN LIMMEN  
 
Op oudejaarsavond om 19.00 uur zal er in de Corneliuskerk een 
gebedsviering worden gehouden. Voorganger is pastor Kiki Kint en ook 
leden van de protestantse kerk gaan mee voor.  
Net zoals de afgelopen jaren zal het een viering zijn rond een thema 
waarin iedereen zich thuis kan voelen. Het liturgisch koor onder leiding 
van Peter Rijs zal de viering muzikaal ondersteunen. Elk jaar weer een 
mooie viering die zeer gewaardeerd wordt. Voel je van harte uitgenodigd. 
Een waardevol bezinningsmoment aan de vooravond van een nieuw jaar. 
 

BLASIUS-ZEGEN 
Op 3 februari wordt altijd de heilige Blasius herdacht. Vanouds is Blasius 
de patroonheilige tegen keelaandoeningen. Dinsdagmorgen 7 februari, 
aan het eind van de wekelijkse viering van 10.00 uur in De Cameren is er 
gelegenheid de Blasius-zegen te ontvangen. 

 
  



KERK EN SAMENLEVING … 
VERAF EN DICHTBIJ (dienen) 
 

KERSTPAKKETTEN ACTIE 2022:  

Geef ook dit jaar uw kerstpakket weer een mooie bestemming! 

Vorig jaar hebben we 90 huishoudens blij kunnen maken met dank aan de gulle 

gevers die hun kerstpakket hebben doorgegeven of op een andere manier een 

donatie hebben gedaan. Ook dit jaar gaan we Limmers die het goed kunnen 

gebruiken weer een handje helpen. Iedereen kan een bijdrage leveren door een 

(deel van een) kerstpakket te doneren. Ook losse kerststollen, boodschappen, 

nieuwe spellen en speelgoed zijn welkom. Let wel: geen tweedehands speelgoed en 

knuffels. 

U kunt uw donatie bij ons inleveren op dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 

december tussen 19:00 en 20:00. Wij zullen uw donatie in ontvangst nemen in de 

entreehal van de kerk (Dusseldorperweg 74, 1906 AL Limmen). We hopen u graag 

weer te zien!  

U kunt ons ook helpen door tussen sinterklaas en kerst uw statiegeld bon in te 

leveren bij de Albert Heijn in Limmen 

Voor alle spullen die eventueel overblijven zullen we een passende bestemming in 

de buurt zoeken. 

Daarnaast is ook een financiële bijdrage welkom. U kunt het bedrag overmaken op 

bankrekening nummer: NL32RBRB0900833025 t.n.v. PCI Limmen. 

Mocht u in uw omgeving iemand kennen die weinig te besteden heeft en/of in een 

sociaal isolement zit. Stuur dan een e-mail naar pastor@corneliuskerk-Limmen.nl. 

Uiteraard zullen we hier met de grootste zorgvuldigheid mee omgaan.  

 

Bij voorbaat onze hartelijke dank en fijne feestdagen gewenst!  

Arja, Romy, Kirsten en Lisa namens Werkgroep Caritas 

 

Wij zijn ook te vinden op Facebook: Kerstpakketten actie Limmen 
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ADVENTSACTIE 
 
Tijdens de adventsperiode – de periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis 
- vragen we via de Adventsactie aandacht voor een goede start voor ieder kind 
 
Het project: Zonnepanelen en een bloedbank voor een ziekenhuis in Somalië 
koos onze parochie om te gaan ondersteunen.  In het vorige nr. van ons blad las u 
de uitleg en de volledige beschrijving van dit project vindt u 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  
 

SCHOENENDOZEN, SINTERKLAAS EN KIKA 
 
Het Sinterklaasfeest in de kerk was een succes. Het was even spannend 
omdat Ozosnel ziek leek te zijn: hij at niet! Maar uiteindelijk bleek er alleen 
een stuk wortel tussen zijn tanden te zitten en kon de Sint aanschuiven 
om de schoenendozen van de kinderen in ontvangst te nemen. We 
hebben er 114 gekregen, wat geweldig!  
 
De collecte ging naar Kika, waarvoor Peter Dekker op 26 november een 
benefiet feest gaf in Heeren van Limmen. Daar is € 6.500, - voor 
opgehaald! 
 

 
INZAMELING ONDERGOED IN DE ADVENT EN KERSTTIJD 
voor de Kledingbank Noord Holland Noord 
 
Net als vorig jaar willen we met onze Advents-inzamelingsactie de 
Kledingbank Noord Holland Noord, gevestigd in Egmond, ondersteunen. 
Hier kunnen mensen uit de hele regio, met een minimum inkomen of net 
iets daarboven, voor € 1 per persoon hun garderobe aanvullen. Er is 
vooral behoefte aan ONDERGOED, nieuw of zo goed als nieuw. Ook 
kinderkleding is welkom. 
 
U kunt de kleding iedere ochtend inbrengen. De dozen staan klaar in de 
Kerkstraat van het Willibrordushuis, Westerweg 267. De actie duurt tot en 
met Nieuwjaarsdag 2023! 
Caritas Werkgroep Heiloo 

  



AGAPE-VIERING VRIJDAG 25 NOVEMBER!  
 
Het woord Agape is een Grieks woord en betekent Liefde!  
Een Vriendschapsviering en maaltijd met leden van de Protestantse kerk en de 
Katholieke Corneliuskerk. Aan het begin van de Adventstijd willen we zo iets 
zichtbaar maken van onze Solidariteit met elkaar. De Viering begon om 18.00 uur en 
we waren met ongeveer 30 mensen bij elkaar in ‘Ons Huis’ aan de Zuid-Kerkenlaan. 
De organisatie lag bij het ‘Oecumenisch Platform’ hier van Limmen.  
Vooraf werd gevraagd of elke familie iets mee wilde nemen voor de Maaltijd!  
 
We werden welkom geheten door Dirk Denekamp (de koster) en door Bea Nicolai 
die een welkomstwoordje en een gebed uitsprak. Daarna werd de eerste 
Adventskaars aangestoken en zongen we een Adventslied.  ‘Nu daagt het in het 
Oosten’. En las Ans een kort stukje uit de bijbel. Dr. Hanneke Ruitenbeek deed 
daarna een mooi woordje over ‘Hoop en Delen’. Daarna was het tijd om te delen van 
de maaltijd van wat ieder had meegenomen. We genoten hier erg van.  
 
Na de maaltijd gaf Margreet Denekamp een uitleg over de deurcollecte. De 
opbrengst was bestemd de plaatselijke ‘Zonnebloem Vereniging, en bracht  
€. 147,20 op. Ans las nog een gedicht voor over ‘Samen Delen’ en zongen we het 
slotlied. Na de Zegenbede gingen we allen zeer tevreden weer huiswaarts.  
 
Werkgroep MOV/HALE    
 

TAFELEN VOOR DE VASTENACTIE OP ZONDAG 19 MAART 2023 
 
GASTGEZINNEN EN KOOKTALENTEN GEZOCHT. GEEF JE OP. 
Maak de actie ‘Tafelen voor de Vastenactie’ in 2023 weer een groot 
succes. Zondag 19 maart is nog ver weg, maar om de organisatie op orde 
te hebben, zijn we nu alvast op zoek naar gastgezinnen die hun tafel en 
kooktalenten gratis open willen stellen voor drie keer vier gasten. Elke 
gang komen er namelijk afwisselend vier gasten bij je langs. Deze 
ontmoetingen vinden plaats op zondag 19 maart 2023 vanaf 17.00 uur. De 
opbrengst is voor het Vastenactieproject. Je kunt je per mail aanmelden bij 
j.h.olling@ziggo.nl  
 
MOV-HALE 

 

 

 

Contactgegevens 

Meldpunt Eenzaamheid Limmen:  

Afra Mooij tel.: 0725052097 of 06 10803729 

E-mail: aframooij@gmail.com 
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GELOOFSVERDIEPING (leren) 
 

VANAF DE AMBO 
 
In de Advent roepen de lezingen uit de Bijbel ons op om waakzaam en alert zijn 
in de sleur van alle dag. Eigenlijk is het net als bij defensie: altijd voorbereid zijn 
op het onverwachte. Discipline dus, ook als het nutteloos lijkt. Toegegeven: dat 
was niet mijn sterkste punt, maar juist daarom is deze tijd een belangrijke 
oefening! Net zoals dat we eindeloze oefeningen draaiden voor ‘man overboord’, 
‘brand aan boord’ en de ‘verlaatrol’ (evacuatie dus) en daar gek van werden, zo 
was iedereen heel blij met de verinnerlijkte drills toen we een keer echt een man 
over boord situatie meemaakten! 
 

Zo zou het volgens Jezus ook moeten zijn met ons als christenen, die wachten op Zijn 
terugkeer. De vreeswekkende tekenen waarover wordt gesproken, kunnen wij die 
misschien zien als tekenen van de tijd? Onheilspredikers menen van wel. Maar die zijn 
er altijd al geweest (geen idee hoe vaak de wereld al vergaan zou moeten zijn, maar 
sinds ik ben begonnen met tellen minimaal 4 keer). 
 
Maar het belangrijkste is: maakt het ons minder scherp? Moeten we misschien anders 
naar de tekenen kijken? De periode tussen de opstanding van Christus en de 
wederkomst is een lange eindtijd. Misschien moeten die dingen ons juist scherp 
houden. Dat doet het in ieder geval op één manier: lijden en onrecht in de wereld 
houden in ons het verlangen naar God en zijn koninkrijk altijd actueel. 
 
Ik hoop dat wij in deze Advent op die manier naar de wereld leren kijken: dat wij, telkens 
als wij verlangen naar een betere wereld, weten dat we ten diepste verlangen naar de 
komst van God en de vrede van Zijn koninkrijk. 
Pastor Mike. 
 

BIJBELGROEPEN 
SNUFFELEN 
 
Woensdag 18 januari om 9:30 uur begint Snuffelen in de Bijbel weer.  
We snuffelen deze keer in het boek Openbaringen. Spannend dus! 
De volgende data zijn 25 januari, 1 en 8 februari. 
Opgeven is niet nodig en iedereen is welkom. 
 

MOZESGROEP 
 
Donderdag 19 januari 2023 komen we als Mozesgroep weer bij elkaar om 
te ‘snuffelen in de Bijbel’. 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 Mozesgroep-avonden staan gepland op donderdag 19 januari en 
donderdag 16 februari 2023 van 20.00 uur tot 21.30 uur in de pastorie.  
Mocht je belangstelling hebben, mail naar pastor@corneliuskerk-limmen.nl  

  



 
ONTMOETEN…. 
 
Op zondag 27 november was onze regioviering in Heiloo. Deze viering werd op een 
fantastische manier opgeluisterd door het uit Amsterdam Zuidoost afkomstige 
Surinaamse kerkkoor ‘Controuban’. We hebben toen iets mogen proeven van de 
geweldig mooie en levendige cultuur- en geloofsbeleving van mensen in Suriname 
en van Surinaamse Nederlanders in ons land! Na afloop van de viering zijn heel veel 
enthousiaste en vooral ook positieve reacties ontvangen! 
 
Een van de mensen van de Rk Surinaamse gemeenschap in Amsterdam, de heer 
Roy Linger, zal op 9 januari om acht uur ’s avonds in het Willibrordushuis in Heiloo 
(naast de Rk kerk) een inleiding houden over het boeiende onderwerp ‘Surinaamse 
cultuur in relatie tot de bijbel’. Deze inleiding wordt verzorgd in het kader van het 
programma ‘Rond de Waterput’ van de samenwerkende kerken in de regio 
Van harte aanbevolen! 
 
Igno Osterhaus, pastor. 
 
Roy Linger is afkomstig uit Suriname. Hij is er geboren en opgegroeid.  In Suriname 
was hij docent economie aan middelbare scholen. Later is hij met zijn gezin naar 
Nederland gekomen. In Nederland heeft hij zijn loopbaan in het onderwijs voortgezet. 
Kortgeleden is hij gepensioneerd. Zijn werkzaam leven is hiermee zeker niet 
beëindigd! Hij is, als bijna geen ander, goed bekend met de Surinaamse 
geschiedenis en met de enorme culturele rijkdommen die het land ook aan ons te 
bieden heeft! Sinds vele jaren is Roy heel nauw betrokken bij drie radioprogramma’s 
in de Surinaamse taal in Amsterdam en omgeving, die hij voor een groot deel 
persoonlijk verzorgt.  Ook is Linger vele jarenlang actief binnen de Surinaamse Rk 
gemeenschap in Amsterdam. Hij zal een inleiding verzorgen over het onderwerp 
‘Surinaamse cultuur in relatie met de bijbel’. Dit is natuurlijk een heel breed en vooral 
ook heel boeiend onderwerp. Hij wil graag een tipje van de sluier voor u oplichten. 
 

 
ROND DE WATERPUT VOORJAAR 2023 
 
Voor het voorjaar van 2023 heeft de commissie ‘rond de waterput’ weer 
een mooi programma samen kunnen stellen. Op de rol staat onder meer 
een avond over de heiligverklaring van Titus Brandsma, bijbelgroepen, 
exposities, een wandeling in Amsterdam en ‘De Preek van de Leek’ Het 
nieuwe programmaboekje verschijnt vóór kerst en kan dan op de locaties 
opgehaald worden. 
 
Zie ook bovenstaande aanbeveling van pastor I. Osterhaus 

  



 
 

 
 

WILLY WOEF VIERT KERSTMIS 
 

 
 
Willy Woef had vandaag 
Hele dikke pret 
Want hij heeft samen met zijn mama 
De kerstboom opgezet 
 
Natuurlijk mocht Willy helpen 
En de takken met slingers behangen 
Hij mocht zelfs heel voorzichtig 
De glazen ballen er in hangen 
 
Het resultaat was prachtig 
Het versieren was goed gelukt 
En ook zijn papa en zijn zusje 
Waren helemaal verrukt 
 
Voor de gezelligheid 
Steekt mama alle kaarsjes aan 
En ook heeft Mama Woef 
De lichtjes in de kerstboom aangedaan 
 

 
Dan vertelt zij 
Over het kindje Jezus in een stal 
En dat arme kindje 
Had warempel niemendal 
 
Alleen een kribbe om in te liggen 
En wat strootjes om zich heen 
Maar met zijn ouders heel dicht bij 
Was kindje Jezus niet alleen 
 
Na dit mooie verhaal 
Zingen ze een lied, met luide stem 
Over het kindje dat is geboren 
In een stal in Bethlehem 
 
En na afloop van dit lied 
En het mooie verhaal 
Roept Willy Woef met luide stem: 
Vrolijk kerstfeest allemaal! 
 



KLEURPLAAT 



NIEUWS ROND DE KERK 
(kerkopbouw) 
 

UPDATE WEBSITE 
 
De website vormt de basis van de communicatie van de parochie en 
daarom moet alle belangrijke informatie daar te vinden zijn. De informatie 
moet dan ook altijd actueel zijn. Achter de schermen zijn we hier hard mee 
bezig. Met Kerst 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 is actueel. 
 
Werkgroep ‘website en communicatie Corneliusparochie’ 
 

REIS NAAR ISRAËL 
 

ISRAËLREIS IN MEI/JUNI 2023 
We gaan op reis naar Israël en wie wil kan zich aansluiten. We hebben de 
periode mei/juni 2023 in gedachten. Als je interesse hebt om mee te gaan, 
kan je dat vanaf nu aangeven. Je wordt dan op de lijst gezet en op de 
hoogte gehouden over de precieze reisdata. Donderdag 12 januari 2023 
houden we in de Corneliuskerk een informatieavond over deze reis. Pas 
daarna volgt de officiële aanmelding voor de deelnemerslijst; maar het is 
voor de reisleiding prettig nu al te weten hoeveel belangstelling er is. 
Vandaar de vraag de interesse alvast kenbaar te maken. 
De kosten en het reisschema zullen op 12 januari bekend gemaakt 
worden. Spoedig na de officiële aanmelding wordt een eerste aanbetaling 
voor de reis gevraagd. 
De reisleiders zijn pastor Ruud Visser en Johan Olling. De reis wordt door 
hen altijd grondig voorbereid met enkele bijeenkomsten voor vertrek. Deze 
bijeenkomsten maken deel uit van de reis.  
We komen op onze reis in Nazareth en Tiberias aan het meer van Galilea. 
We komen op de berg van de zaligsprekingen en Kafarnaüm. We gaan 
natuurlijk drijven in de Dode Zee en wandelen naar de bronnen van David. 
We brengen een bezoek aan Bethlehem en komen in Jeruzalem. Daar 
verblijven we enkele dagen om de olijfberg te beklimmen, de kruisweg van 
Jezus te lopen en de Klaagmuur te bezoeken. Natuurlijk brengen we ook 
een bezoek aan Yad Vashem, de tempelberg en nog veel meer.  
 
Als je belangstelling hebt, mail dan naar j.h.olling@ziggo.nl Je krijgt dan 
een bevestiging dat je op de voorlopige lijst van deelnemers staat. Na de 
bijeenkomst op 12 januari 2023 vindt de definitieve aanmelding plaats. 
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KERSTSTALLEN EXPOSITIE 
 
EINDELIJK. EINDELIJK. EINDELIJK.  
Nadat we twee jaar geen kerststallen expositie hebben mogen en kunnen 
organiseren eindelijk weer EEN KERSTSTALLEN EXPOSITIE  
 
De tentoonstelling wordt gehouden In de St. Jacobuskerk in Akersloot van  
22 december 2022 tot en met 1 Januari 2023, Ingang Julianaweg! 
Openingstijden: na de vieringen tot 16.30 uur en verder elke dag van 14.00 uur tot 
16.30 uur. U bent van harte welkom. 
 
De werkgroep kerststallen expositie Jacobus 
 
 

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 13 december   groep 1 
Vrijdag 30 december   groep 2 
Donderdag 12 januari   groep 3 
 
Dinsdag 24 januari   groep 1 
Vrijdag 10 februari   groep 2 
Donderdag 23 februari   groep 3 
 
De dames worden namens ons allen alvast weer van harte bedankt.  
 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Door het Heilig Doopsel zijn in onze gemeenschap opgenomen 

 
24-11-2022 
 
Marijn Johannes Paulus Gerardus Mens 
 
Jessi Catharina Thomasa Maria Blekemolen 
 
Victoria Catharina Blekemolen 
 
27-11-2022 
 
Bente Johnna Olling 
 
Marijn, Jessi, Victoria en Bente, van harte gefeliciteerd en  
welkom in de Limmer- gemeenschap! 
 
  



 
Joop Baltus 

 
Overleden op 27 september 2022 

Op de leeftijd van 89 jaar 
 
“O, jij bent er één van Joop van de post. Van de Hogeweg, die van de paarden”.  
 
Deze bekendheid genoot hij in het dorp. Elk adres in Limmen kende hij op een prikkie en 
daar was hij trots op. Zelfs toen hij al jaren van zijn PTT-pensioen genoot.  
Joop was 58 jaar toen hij met pensioen mocht. 89 jaar is hij geworden, dus hij heeft er lang 
van mogen genieten. Hij realiseerde zich ook dat dit lang niet iedereen gegeven is.  
 
De passie voor paarden komt bij zijn vader, opa Piet Baltus, vandaan. Haflingers en Fjorden, 
werkpaarden. Joop zal wat rondjes door het dorp gereden hebben op de paardenwagen. Om 
hem de laatste eer te bewijzen hebben zijn vrouw Tiny en de kinderen, Leny, Erica, Tineke 
en Jos, ervoor gekozen om hem met de paardenwagen naar zijn laatste rustplaats te 
brengen. 
 
Stilzitten kon Joop absoluut niet. Zelfs voor de koffie – vaste prik om 10:00 uur – had hij 
nauwelijks tijd. Zijn met zorg gekweekte bloemen, zijn tuin, zijn kas, de schuur, dat alles was 
zijn domein. Uren bracht hij daar door. Joop wist ook van alles heel creatief te hergebruiken. 
Recyclen heeft hij zo ongeveer uitgevonden: er werd niets weggegooid. 
 
Joop hield ook van tuinieren. Zijn voortuin moest netjes zijn. En wat was hij trots op de 
prijzen voor de mooiste tuin met de bloemendagen. Met heel veel liefde zaaide en oogstte 
hij. Niet alleen voor zichzelf overigens: De groenten en bloemen deelde hij met iedereen die 
het pad opkwam. Hij had altijd nog wel een zak bonen of een bos snijbloemen voor je. 
 
Ook buiten de deur was Joop actief. Denk aan zijn inzet voor de Pax Christi-school toen zijn 
kinderen nog klein waren: de hele schuur lag vol met oud papier wat voor de school geld 
opbracht. En later heeft Joop veel werk gedaan voor de paardenclub in Heiloo en was hij aan 
het schoffelen op het kerkhof met de trimploeg. Altijd wat op de achtergrond, want Joop was 
een bescheiden maar hele harde werker. 
 
Penningmeester van de visclub is hij ook jarenlang geweest. Zelf vissen heeft hij ook dan 
ook lang gedaan. Ook met de kinderen en de kleinkinderen. De Limmerpolder in en later 
zelfs met een bootje ‘de meer op’. Doodeng, want Joop kon niet zwemmen. De gevangen 
palingen belanden na de vispartij bij hem thuis -levend- in het lavet. De kinderen staat dat 
nog helder op het netvlies…  
 
De laatste jaren veranderde Joop. Hij kreeg meer rust in zijn lijf, ging zelfs boeken lezen. 
Op zijn stoel voor het raam, uitkijkend op zijn tuin en op de achtergrond de cassetterecorder 
met Nederlandstalige liedjes uit vervlogen tijden. 
  
Ondanks dat hij het laatste jaar steeds meer last van zijn rug kreeg, kwam hij die stoel toch 
vaak nog even uit om een rondje te maken. Even de tuin in, naar de schuur of naar de 
paarden. Zijn laatste maand kon dat niet meer. Stilzitten viel hem zwaar. 
 
Gesteund in zijn geloof dat hij naar zijn vader en moeder in de hemel zal gaan, heeft hij het 
leven los kunnen laten. 
 
“Het is goed zo”  

  



 
 

Joke Bloem - Valkering  
 

Overleden op 27 september 2022 
Op de leeftijd van 91 jaar 

 
Bloemen hebben altijd centraal gestaan in het leven van Joke Valkering. Ze werd geboren tussen de 
bloemen - tulpen vooral - in het ouderlijk huis aan de Dampegheest in 1930, tijdens de Grote Depressie. 
Haar vader en opa hadden het bollenbedrijf Jan Valkering en zonen. Nadat Joke de MULO had afgerond 
ging ze dan ook werken in de administratie van het familiebedrijf dat de roerige jaren 30 en WO II 
overleefd had.  Joke was sportief, leerde jong tennissen en bridgen.  Een leven tussen de bollen, in 
Limmen, aan duin en zee had het kunnen worden, ware het niet dat ze Jan Bloem leerde kennen. Deze 
huisartsenzoon uit Spierdijk stal haar hart. Al waren ze niet meer piepjong, toch vroeg hij haar op hem 
te wachten, zes lange jaren, om zijn studie af te ronden en de huisartspraktijk van zijn vader over te 
nemen.  Joke haalde in die tijd het diploma apothekersassistente, trouwde met Jan in 1960, verhuisde 
naar het verre Spierdijk en begon de apotheek te runnen.  Geïnstalleerd op de kleigrond en tussen de 
koeien ditmaal, was ze nu dus mevrouw Bloem geworden en kreeg drie zonen. Met twee dingen was 
ze haar tijd ver vooruit: kinderen kreeg ze laat, haar eerste kind op haar 31e en de laatste zelfs op 36-
jarige leeftijd. Ook is ze altijd een werkende moeder geweest met een volledige en veeleisende baan. 
 
Vakanties waren hoogtepunten bij de familie Bloem. Joke en Jan’s eerste reizen samen waren op de 
scooter, of met vader en moeder Bloem met de auto mee naar Oostenrijk. Eenmaal een eigen auto, de 
eerste Simca, werd Spanje ontdekt en togen ze iedere zomer af naar het Baskenland en soms de Costa 
Brava.  Jan en hun zoons hielden erg van wielrennen, voor Joke was het strand en flaneren in de 
namiddagzon van een Spaanse kustdorpje het hoogtepunt. De tent van de eerste jaren maakte plaats 
voor een vouwwagen – een groen oranje Alpenkreuzer – gevolgd door een caravan, waar ze jarenlang 
mooie reizen mee maakten door Zuid Europa. 
 
In 1979 verhuisde ze definitief terug naar Limmen. Joke vond het moeilijk dat haar werk in de apotheek 
ophield. Jarenlang was half Spierdijk haar klant aan het raam van de apotheek en nu zat ze opeens 
thuis in dat nieuwe huis op haar geboorteplek, aan de Dampegheest in Limmen. Vanuit het raam had 
ze wel weer uitzicht -  toen nog - tot aan het witte kerkje over die prachtige tulpenvelden in ‘t voorjaar.   
 
Tennis werd Joke’s favoriete sport, eerst op de nieuwe club in de Goorn, later in Limmen op de Voetel. 
Dagelijks was ze te vinden op de tennisbaan, met een vriendin of om te ladderen op racket-ochtenden. 
Ze tenniste tot op hoge leeftijd, wel alleen nog maar dubbel. Haar carrière kreeg een onverwachts 
hoogtepunt: samen met vriendin Corrie Kraakman werd dit Limmense duo de Nederlands kampioen 
dubbel in de categorie 75+!  
Ook pakte ze het bridgen weer op en had er zo’n passie voor dat ze tot enkele maanden geleden nog 
speelde, ondanks een soms haperend geheugen. Elke maandagavond op de bridgeclub, andere dagen 
met een groepje bij iemand thuis. Zelfs hele vakanties in Portugal draaiden om de Grand Slems, en het 
lekkere Algarve wijntje natuurlijk. 
 
In 2000 verloor ze veel te vroeg haar man, Jan Bloem.  Dapper bouwde ze een nieuw leven op met haar 
vriendinnen van vroeger, van tennis en bridge. Ze genoot van de buren, het wandelclubje, het fietsen 
met haar vriendin Setty. De tulpenvelden rond het Jan Valkering laantje werden een nieuwbouwwijk en 
zelf besloot ze te verhuizen naar een kleinere seniorenwoning die ze, op haar 75e , aan de Oranjezon 
liet bouwen. Haar liefde voor bloemen is altijd gebleven: in haar tuin en huiskamer stonden altijd mooie 
bloemen, ze legde soms mozaïeken en werkte als vrijwilliger in de Hortus.   
 
Zo herinneren wij ons Joke, een stoere, energieke vrouw met een gulle lach, altijd een anekdote of 
verhaal, die nooit klaagde, maar ook die zich ook nooit een blad voor de mond nam en hard kon 
oordelen. Ze genoot ervan om mensen over de vloer te krijgen of bij iemand een borreltje te doen.  Een 
van de buren, die samen haar waardevolle vangnet vormden en op de achtergrond over haar waakten 
de laatste jaren, karakteriseerde haar als een ‘echt mensen-mens’.  
En zo herinneren wij haar ook graag.  
  



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

 

 
Zaterdag 17 december 19.00 uur: Jaap 
Dirkson 
Zondag 18 december 10.00 uur: Gerrit 
Bakkum en Lies Bakkum-Zuurbier 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 
Kerstavond 
Zaterdag 24 december in de Cameren 
11.00 uur: Pieter Boon en Gré Boon -
Tromp, Jan en Bea Boon 
Zaterdag 24 december 19.00 uur: 
Nelleke Molenaar, Opa en Oma Pronk, 
Channen Broedersz, Sjaak Seignette, Ben 
Nijman, Piet Nijman en Nel Nijman-
v.d.Peet,,Corrie Bakker-Vrugt,,Jan en 
Annie Rotteveel-van Stralen,,Nico 
Droog,,Jan Borst en Ank Borst-Konijn, 
Gerard Valkering,,overl.fam. Valkering, Rie 
Schram-Groot en overl.fam. Schram, 
Zaterdag 24 december 21.30 uur: Siem 
Admiraal en overl.fam. Admiraal-
Hageman, Agaath Mooij en fam Mooij-
Putter, Gerda Pepping-Bakkum, Piet 
Kaandorp en Wil Kaandorp-Smit, Jan de 
Zeeuw ,en Riet de Zeeuw-Groot, Gre 
Brakenhof-Admiraal, Evert Zeeman, Piet 
Nijman en Nel Nijman-v.d.Peet, Wim 
Bremmersen en Dolly Bremmers-Mensch, 
Ton en Regien Bolten-Min, Ilias Iliopoulos 
en overl.fam. Dekker-Iliopoulos, Hans 
Castricum kleindochter Evi en kleinzoon 
Sem 
Tim Baltus, Wim Metzelaar en Jannie 
Metzelaar-v.d.Maat, Aad Kaandorp, 
overleden ouders Nuyens-Kusch en 
overl.fam., Floor Schoorl, Leo Verver, 
Engel Valkering en Riet Valkering-
Sprenkeling, Dick van der Velden, Co 
Jonker-Krom, Bart van Beek en Rie van 
Beek-Duivenvoorde; 
Jan Kroon en Gerda Kroon-Wammes, Ed 
Kuijper en Anja Kuijper-Schagen, Piet 
Nijman en Nel Nijman-v.d.Peet, Frans 
Wempe  en Nel Wempe van der Aar, 
Petrus v.d.Park en Maria v.d.Park-
Oudhuis, John Luttikhuizen, Melanie van 
Diepen, Jaap Valkering en Jo Valkering-
van der Peet en dochter Ans 
 
 

Niek Bakker en Lies Bakker-van der 
Steen, Rinus de Winter en Corrie de 
Winter-Zandbergen, Joop Blom en Riet 
Blom-van der Steen, Ted Bruinenberg en 
zoon Dick, Peter Duin, 
Piet van der Velden en Marie van der 
Velden-Bakker, Piet van der Velden junior, 
Piet Bakkum en Margaretha Bakkum-
Bakker, Jaap Bakkum, Ina Groot-Bakkum, 
overl.ouders Meijne-Heintzbergen, Piet 
Meijne, Ge Meijne, overl.ouders Koot-
Groot, Kees Koot, JanSiem Valkering 
1e Kerstdag 
Zondag 25 december 10.30 uur Lia 
Goeman-van Veen, Siem van Veen en Alie 
van Veen-Leijen 
Jans Min, Siem Pepping, Bart Dirkson en 
Janie Dirkson-van der Molen, Dina 
Hageman-Regtop , Kees Admiraal, Cor 
Schol, Herman Zomerdijk en Lia 
Zomerdijk-Admiraal  Jan de Zeeuw en Riet 
de Zeeuw-Groot, Riet Dekker-Hollenberg, 
Willem Dirkson en Sien Dirkson-van 
Duivenvoorde, 
Rie Duijkersloot, Gerard Rietveld, Alice 
Groot en fam. Groot en fam Pepping, 
overleden familie Kuijs-de Groot, Gerard 
Winder, Nack Kaandorp  Claudia Rijs-
Salomon  Jaap van Veen, Herman van der 
Sande en Truus van der Sande- Sander, 
Ben Kuilman, Wim Levering en overl.fam 
Levering-van der Wurff en kleinzoon Lars, 
Fam. Winder-Metselaar-van der Eem, 
Corrie Rietveld -Pronk, Joop Baltus, Joop 
Holla en zoons Jan en Gerard en 
achterkleinkinderen Justin en Isa, 
Klaas Meegdes 
2e Kerstdag 
Maandag 26 december 10.30 uur Wil 
Keyzer-Stam en Dorus Keyzer, Agaath 
Mooij en fam Mooij-Putter, Engel Valkering 
en Riet Valkering-Sprenkeling, Rein Verver 
en Corrie Verver-Zandbergen, Ria 
Westerhoven-Aarsen, Andre Winder en 
Trien Winder-Metselaar,Hans Zwart en 
overl.familie, Opa en Oma Vleugel, Opa 
en Oma Putter, kleindochter Lindy, Jos 
Liefting  
Melanie van Diepen, Jan Kaandorp, 
Angelique  Levering-Kaandorp, Piet Krom 
 
 
 
 
 



Zaterdag 31 december 19.00 uur 
overleden ouders Nuyens-Kusch en 
overl.fam., Jan de Zeeuw en Riet de 
Zeeuw-Groot, Rem en Jo Min-Limmen en 
familie, Gerard Winder, Wim Bremmers en 
Dolly Bremmers-Mensch. 
Zondag 1 januari  10.30 uur Martinus 
Augustijn en Maria de Roode, Tim Baltus 
Wim Metzelaar en Jannie Metzelaar-
v.d.Maat, Lia Goeman-van Veen, Siem van 
Veen en Alie van Veen-Leijen, Jaap Groot 
en Doortje Groot-Hes en zoons Cor, Ton 
en Sjaak en schoonzoon Kees 
John Luttikhuizen , overleden ouders 
Nuyens-Kusch en overl.fam. ,Ben de 
Ruijter en Aat de Ruijter-Pronk, Sjaak 
Seignette, Annie Van der Steen , Co van 
der Steen, Frans Wempe en Nel Wempe-
van der Aar, Cees Winter en Alie Winter-
Lute, Jos Zomerdijk, Nelleke Molenaar, 
Siem Pepping, Jan Kaandorp, Angelique  
Levering-Kaandorp, Gerard Balk,  Piet  
Winder Jzn. 
Cees Winter en Alie Winter-Lute, Gerard 
Valkering, overl. Fam. Valkering en overl. 
fam. Schram. 
Jaap Kuijs en Gré Kuijs-Bakker en 
overleden familie Kuijs, Piet Krom, 
JanSiem Valkering 
Zaterdag 7 januari 19.00 uur Walt 
Pepping en Truus Pepping-Buur, Truus 
Droog-Bruin, 
Gre Dekker-Oud 
Zondag 8 januari 10.00 uur Jans Min, 
Nelleke Molenaar, Agaath Mooij en fam. 
Mooij-Putter 
Kees Pepping, Pe Pepping, Sam Beentjes 
en Aaf Beentjes-Vlaarkamp, Theo Dirkson, 
Rie Duijkersloot, Frans Scheepmaker en 
Riet Scheepmaker-van Rooijen, overl. 
Fam. Admiraal-Commandeur, Joop Baltus, 
Jos Zomerdijk, Riet Dekker-Hollenberg 
Zaterdag 14 januari 19.00 uur Lies Al, 
Ada Beentjes 
Zondag 15 januari 10.00 uur Helena Min, 
Jaap Metselaar en Joke Metselaar-
Apeldoorn, 
Corrie Verver-Valkering, Annelies Bakkum-
Smit, Johan Kerssens, Afra Koot en 
overl.ouders, 
Jaap v.d.Steen en Corrie v.d.Steen-Mosch 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 21 januari 19.00 uur Jaap 
Dirkson 
Zondag 22 januari 10.00 uur Dina 
Hageman-Regtop,Tiny Wulp-Vergouw, 
Bank Wulp 
Nico Wulp en Peter, Arnold Henselmans 
en Annie Henselmans-Borst, Joop Baltus, 
Ed Kuijper en Anja Kuijper-Schagen 
Zaterdag 28 januari 19.00 uur Gerda 
Pepping-Bakkum, Gre Dekker-Oud  
Zondag 29 januari 10.00 uur Joop van 
der Steen en Afra van der Steen-de 
Winter,  
Cock Groot en Riet Groot-Konijn, 
overleden familie Kuijs-de Groot 
Zaterdag 4 februari 19.00 uur  Walt 
Pepping en Truus Pepping-Buur, Truus 
Droog-Bruin, 
Frans Scheepmaker en Riet 
Scheepmaker-van Rooijen 
 
Zondag 5 februari 10.00 uur Martinus 
Augustijn en Maria de Roode, Tim Baltus,  
Wim Metzelaar en Jannie Metzelaar-
v.d.Maat, Lia Goeman-van Veen, Siem van 
Veen en Alie van Veen-Leijen, Jaap Groot 
en Doortje Groot-Hes en zoons Cor, Ton 
en Sjaak en schoonzoon Kees 
John Luttikhuizen , overleden ouders 
Nuyens-Kusch en overl.fam. 
Ben de Ruijter en Aat de Ruijter-Pronk, 
Sjaak Seignette, Annie Van der Steen, Co 
van der Steen 
Frans Wempe en Nel Wempe-van der Aar, 
Cees Winter en Alie Winter-Lute, Jos 
Zomerdijk, 
Corrie Bakker-Vrugt, Jan Bos, Gerard 
Balk, Herman van der Sande en Truus van 
der Sande- Sander, Ben de Ruijter en Aat 
de Ruijter-Pronk, Annie van der 
Steen ,Joop van der Steen en Afra van der 
Steen-de Winter, Piet  Winder Jzn. Cees 
Winter en Alie Winter-Lute, Jos Zomerdijk 
Zaterdag 11 februari 19.00 uur  Jaap 
Valkering en Jo Valkering-van der Peet en 
dochter Ans, 
Ada Beentjes, Gre Dekker-Oud 
Zondag 12 februari 10.00 uur Lies Al, 
Jans Min, Kees Pepping, Pe Pepping, 
Sam Beentjes en Aaf Beentjes-Vlaarkamp, 
Theo Dirkson, IJs Dirkson en Annie 
Dirkson-Kerssens, 
Joop van der Steen en Afra van der Steen-
de Winter,,overl. Fam. Admiraal-
Commandeur 
Joop Baltus, Ed Kuijper en Anja Kuijper-
Schagen, Riet Dekker-Hollenberg 
 

  



Bereikbaarheid Pastor Mike Nagtegaal 
 
Pastorie Dusseldorperweg 74 1906 AL Limmen 
Voor het maken van een afspraak kunt u altijd de pastorie bellen. 
Het telefoonnummer van de pastorie is: 072-5051275 
Het e-mailadres: pastor@corneliuskerk-limmen.nl 

 
De parochie heeft een eigen website op internetadres:  
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. 
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ADRESLIJST H.CORNELIUSPAROCHIE

Pastores

Pastor Mike Nagtegaal Dusseldorperweg 74 1906 AL Limmen 0639142565

Administrator F.Brigitha Rechtestraat 162 1483 BH de Rijp 0229671456

pastor Igno Osterhaus i.osterhaus@RK-bronvanlevendwater.nl 0617858026

Parochiebestuur ad interim

Deken F.Brigitha Rechtestraat 162 1483 BH de Rijp voorzitter/administrator

Piet Valkering Pagenlaan 3 secretaris/penningmeester

Parochieraad van de Corneliusparochie

Pastor Mike Nagtegaal 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

Frans Kaandorp franskaandorp@gmail.com lid

Theo Al Westerweg 14 0725051573 lid

Pastoraal Overleg van de Corneliusparochie

Agaath van Veen Dampegheestlaan 33 0630496661 liturgie

Rob Schijf t Kieftenland 11 0611262576 diaconie

Rick Glorie Rietorchis 27 0637616410 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

Rick Glorie communiewerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl eerste Communie

Adrie Mooij Zonnedauw 7 0725053180 koor

Astrid Hof-Henselmans jhof@quicknet.nl 0725053926 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

Romy Zwart-Hollenberg J.Ligthartstr 707 Heemskerk 0627269805 kinder- jeugdkoor/musiccal

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

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   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
LITURGISCHE KALENDER VOOR DE KERSTDAGEN 
 
 
Zat. 24 dec. 11.00 uur Kerstviering in de Cameren 
 Voorganger pastor M. Nagtegaal 
 
 16.00 uur  Kleuterkerst – kindje wiegen  
 Bij de kerststal 
 
 19.00 uur  Familie kerstviering  
  Woord- en Communie 
 met zanggroep kinderen en jongeren 
 Voorganger: pastor M. Nagtegaal  
 
 21.30 uur  Kerstnachtviering  
  Woord- en Communie 
  met liturgisch koor 
 Voorganger: pastor M. Nagtegaal 
 
 
Zon. 25 dec. 10.30 uur  Kerstviering 
Eerste kerstdag Woord- en Communie 
  met Caecilia koor 
 Voorganger: pastor M. Nagtegaal 
 
Maan.26 dec.10.30 uur Viering  
Tweede kerstdag met Harmonie Excelsior 
  Voorganger: pastor M. Nagtegaal 
 


