
  



 
VAN DE REDACTIE 

 
Hier is het kerstnummer van het parochieblad van de Corneliuskerk. U vindt de vieringen 
rond kerstmis, aangepast aan de maatregelen i.v.m. corona, in het blad. Wij verwijzen naar 
de website en/of de nieuwsbrief voor eventuele aanpassingen. De parochieraad praat u bij 
over de afgelopen tijd en de komende tijd met de wisseling van pastor. De Caritas heeft een 
stuk geschreven en aandacht voor de kerstpakkettenactie. Werkgroepen hebben activiteiten 
voor het nieuwe jaar opgepakt. Voor de kinderen twee pagina’s om met kerst bezig te zijn. 
De vaste rubrieken ontbreken ook niet. De redactie wenst u veel leesplezier, een goede 
jaarwisseling en een gezond 2022.  

 

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

 
VERSCHIJNINGSDATA 
 
‘Rond de Limmer Toren’ verschijnt zes 
maal per jaar, te weten: 
 
Nummer 1  begin september 
Nummer 2 eind oktober 
Nummer 3  10 dagen voor Kerstmis 
Nummer 4 februari 
Nummer 5 10 dagen voor Pasen 
Nummer 6  voor Pinksteren 
 
AANLEVEREN KOPIJ 
 
Kopij voor de ‘Rond de Limmer Toren’ bij 
voorkeur aanleveren per e-mail: 
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl 
 
Of in de brievenbus van/aan ‘Rond de 
Limmer Toren’p/a Pastorie 
Dusseldorperweg 74 1906 AL LIMMEN 
 
Kopij voor de volgende uitgave kunt u 
inleveren/insturen 
 
tot dinsdag 25 januari 2022 
 
Zij verschijnt omstreeks  
13 februari 2022 

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

mailto:koppesjoop@gmail.com
mailto:limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl
mailto:koppesjoop@gmail.com
http://www.corneliuskerk-limmen.nl/


 
 
 
DE LAATSTE KERSTVIERING ALS PASTOR  
Komende Kerst is het de veertigste keer - en ook de laatste keer – dat ik als 
pastor voor mag gaan tijdens een kerstviering. Zeker in het begin van mijn 
pastor-zijn besteedde ik veel aandacht aan de preek van deze vieringen. 
Vooral de laatste drie-en-twintig jaar in de Corneliusparochie waren heel 
inspirerend door de koppeling van Kerst met het jaarthema. Met Kerst waren 
altijd veel mensen in de kerk. Allemaal met hoge verwachtingen waar je goed 
op in wilt spelen. Het is elk jaar weer een creatief gebeuren, zij het ook 
inspannend. Met Kerst denk je als pastor: ‘Nu hangt het van mij af’. Voor een 
groot deel is dat ook waar. Maar wat mensen in zo’n nacht werkelijk ervaren, 
hangt eigenlijk nauwelijks van mij af, denk ik. Als kerkgangers tegen mij 
zeggen dat je het als pastor zo druk hebt met kerst, moet ik eerlijk bekennen 
dat het wel meevalt. De liturgie tijdens de Goede week van Palmzondag tot 
tweede Paasdag, met elke dag zijn eigen kleur en accent, is veel drukker en 
intensiever. Met kerst ga je uit van één overweging – gekoppeld aan het 
jaarthema - en daar laat je je als voorganger al die dagen van Kerst door 
inspireren. Want laten we eerlijk zijn, voor kerkgangers gaat het vooral om 
het kerstgevoel en sfeer. Ze hopen dat ze iets mogen ervaren wat hen 
verandert, hun hart raakt en hen iets geeft voor het leven.  
 

EEN ERVARING VAN… : ‘GOD IS HIER’. 
Als ik aan kerstkerkgangers vraag wat hen naar de kerstviering brengt, dan is 
dat de nostalgie, de combinatie van het indrukwekkend kerkgebouw, de 
subtiele verlichting, de kerstversiering, het koor, de aanwezigen, en de 
voorgangers op het liturgisch centrum waardoor er iets kan gebeuren wat 
niemand in de hand heeft. Het valt me op, als ik luister naar de reacties van 
kerkgangers, dat ze in de kerstnacht vooral geraakt worden door de stiltes 
die vielen. Stiltes die niet op verzoek of volgens planning geregeld waren, het 
stond niet in de liturgieboekjes. Het waren stiltes die de kerkgangers 
ingetogen maakten. Misschien wel een ervaring van ….: God is hier. 

 
JAARTHEMA CORNELIUSPAROCHIE: ‘LAAT DE HEMEL DE AARDE RAKEN’.  
Elke kerstnachtviering weer vertel ik de kerkgangers dat we proberen te 
begrijpen dat onze God een menselijke gestalte aanneemt. Zo ook dit jaar 
met het jaarthema: ‘Laat de Hemel de aarde raken, zal je mij horen zeggen: 
‘Als vannacht in de menswording hemel en aarde elkaar raken, sluit je er dan 
niet voor af.’ Er is iets wat je niet in de hand hebt, en tijdens een 
kerstnachtviering – meer dan op andere momenten - ben ik ervan overtuigd 
dat je iets kunt voelen van Gods aanwezigheid. ‘God was hier’. Hij toont zich 
in onze ontroering. Een glimp van Zijn aanwezigheid. Anderen noemen het 
een mystiek moment. Een mystiek moment verheft ons boven onze 
menselijke maat. Als pastor ben je maar een voorbijganger, maar het is ‘Hij 
die is groter dan ons hart’ die doorgaat. Hij wil wonen in ons hart en in ons 
midden. Met kerst mogen we dat op z’n mooist ervaren als Hij geboren wil 
worden in ieder van ons. Mogen we ons daar deze dagen voor openstellen 
en aan mee werken. ‘In Hem met elkaar verbonden’. Zalig Kerstfeest en een 
gezond en gelukkig 2022 allemaal. 
 
pastor Johan Olling  

  



 
NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD  
 
 

Het jaar 2021 loopt bijna ten einde. Een jaar waarin Covid nog steeds een heel grote 
rol speelt in ons dagelijks leven en daarmee ook wat betreft het bezoeken van 
vieringen. Alle vormen hebben we dit jaar meegemaakt: online, beperkt aantal 
bezoekers, 100 bezoekers, afschaffing van de 1, 5meter, weer op 1,5 meter, weer 
mondkapjes. Gelukkig biedt Kerk-tv uitkomst waardoor uiteindelijk alle vieringen 
gevolgd konden worden dan wel fysiek dan wel vanuit de eigen huiskamer. 
En wat gaat de komende tijd ons brengen? 
Laten we in ieder geval heel goed op elkaar passen, rekening met elkaar houden, 
regels naleven, zodat we een beter 2022 ingaan dan de twee jaar die achter ons 
liggen. 

Allerzielen 
In tegenstelling tot afgelopen jaar, mochten dit jaar gelukkig de Allerzielenviering 
weer fysiek bijgewoond worden. Velen hebben hier gebruik van gemaakt. Maar ook 
velen, zowel binnen Limmen als erbuiten, hebben die viering via Kerk-tv gevolgd.  
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 grote steun was voor al diegenen die een 
dierbare verloren hebben. Dank aan allen voor de voorbereiding en de medewerking 
aan deze viering. 

Kerkenveiling 2021 
Door de huidige omstandigheden heeft de kerkenveilingcommissie ervoor gekozen 
ook dit jaar geen fysieke Kerk- en Jeugdveiling te laten plaatsvinden. Middels een 
catalogus heeft u een bod kunnen doen, dan wel een artikel kunnen kopen. Waar de 
biedingen wat achter zijn gebleven, is vooral aan de artikelen een groot gehoor 
gegeven. De teller staat op een bedrag van € 28.032,50.  Een prachtig bedrag, waar 
we met elkaar heel trots op kunnen zijn. Een groot woord van dank aan allen die dit 
mogelijk hebben gemaakt en aan u, als koper van een kavel.  
Laten we ervan uitgaan dat we volgend jaar elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten bij 
de kerkenveiling. 

St. Caeciliafeest 
Als vanouds wordt op de laatste zondag van het kerkelijk jaar het feest van de 
patroonheilige van de kerkmuziek St. Caecilia, gevierd. Op deze dag gedenken wij 
ook de jubilarissen van de diverse koren. En wat fijn, dat wij ondanks de verscherpte 
coronamaatregelen, toch nog hier ons feest in deze kerk kunnen vieren. Dit jaar vijf 
jubilarissen: Guda Kager en José Beun, beiden 25 jaar lid, Jan van Zilt 40 jaar lid en 
Adrie Mooy en Nico Zomerdijk maar liefst 50 jaar koorlid. Beide laatste leden 
ontvingen voor hun trouw en toewijding namens de parochieraad het ereteken van 
de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging. Daar de gezellige nazit dit jaar geen 
doorgang kon vinden, werden de jubilarissen door zowel het koor als alle 
kerkbezoekers toegezongen.  
Vanaf deze plaats nogmaals een hartelijke felicitatie. 



Wisseling van pastor 
Het afscheid van Johan Olling is nu wel heel dichtbij. Per woensdag 1 december zal 
pastor Mike Nagtegaal als eerst aanspreekbare van de Corneliusparochie beginnen.  
Vanaf die datum zult op het vertrouwde telefoonnummer (072-5051275) Mike aan de 
lijn krijgen. Ook de e-mailpost met adres pastor@corneliuskerk-limmen.nl komt bij 
Mike binnen. Johan zal tot 16 januari Mike inwerken en wegwijs maken binnen de 
geloofsgemeenschap en haar vrijwilligers. 

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 15 januari tot 29 januari 
ontvangt u een enveloppe in de bus. In verband met de coronamaatregelen halen we 
de enveloppe niet bij u op. In plaats daarvan vindt u op de informatiebrief een QR-
code, 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. 

Herbouw Corneliuskerk 
Het einde is nu echt inzicht. De banken vanuit Koog aan de Zaan, zijn vakkundig 
opgeknapt door Emiel Wagemaker van de ‘Houtkrul’ en inmiddels geplaatst in de 
kerk. Op dit moment van schrijven is men bezig met het intoneren van het orgel. Een 
klus die drie weken in beslag neemt. Elke orgelpijp heeft een andere klank. Door 
deze onderling op elkaar af te stemmen, wordt een mooiklinkend geheel beoogd.  De 
intonatie bepaalt de klank en de stijl van het orgel. 

Heropening van de kerk en afscheid van Johan Olling 
Het weekeinde van 14, 15, en 16 januari zal geheel in het teken staan van de 
heropening van de kerk en het afscheid van Johan Olling. 
In deze Limmertoren vindt u het programma voor dit weekeinde. Natuurlijk alles 
onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen. 
 

Op weg naar Kerstmis 
De voorbereidingen voor Kerst zijn inmiddels in volle gang. Daar dit jaar  
24 december valt op de laatste schooldag van het kalenderjaar, is ervoor gekozen 
om de kinderviering te vervangen door twee schoolparochievieringen. Mia Ploegaert 
is volop bezig met de leerlingen om er twee mooie vieringen van te maken. De 
Kleuterkerst vindt plaats in de middaguren. Voor de avondviering hebben wij het 
Neva Ensemble uitgenodigd, maar zij hebben helaas moeten afzeggen vanwege de 
moeilijkheden rond in- en uitreizen vanwege de coronamaatregelen. Gelukkig 
hebben wij de beschikking over voldoende eigen koren. Maar ook hier geldt dat veel 
afhangt van de op dan geldende maatregelen vanuit de overheid. Hierover kan ik op 
het moment van dit schrijven nog geen duidelijkheid geven. Houdt u onze website in 
de gaten. 

Ondanks alle beperkingen wens ik u namens de parochieraad, voor de laatste keer 
namens pastor Johan Olling en voor de eerste maal pastor Mike Nagtegaal een kerst 
met veel saamhorigheid en inspiratie en voor 2022 alle goeds en gezondheid. 

Gerardine Vahl-Res 
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LITURGIE VOOR DE  
KOMENDE MAANDEN  (vieren) 
 

Liturgisch kalender 
 
CORONA EN VIERINGEN 

We vragen u allen de website van de Corneliusparochie of de wekelijkse nieuwsbrief 
in de gaten te houden als het gaat om coronamaatregelen de komende vieringen, 
Kerst en feestdagen. 

 
WEEKEND 18 en 19 december – vierde advent 
Zaterdag  geen viering 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met Caeciliakoor 
  Voorgangers: Pastor K.Kint en Pastor M.Nagtegaal 

 
 

Liturgisch kalender voor de kerstdagen 
 
 
KERSTAVOND vrijdag 24 december 
 
  11.00 uur  Kerstviering in de Cameren 
    Voorgangers: Pastor J.Olling en M.Nagtegaal 
 
  14.00 uur Kerstviering met zanggroep 
    Voorgangers: Pastor M.Nagtegaal en pastor J.Olling 
 

16.00 uur  kleuterkerst 
    Werkgroep kleuterkerst 
 
 

Eerste kerstdag zaterdag 25 december 
  10.30 uur Woord- en Communieviering met Caeciliakoor 

Voorgangers: Pastor M.Nagtegaal, Pastor J.Olling en 
Pastor K.Kint  

 
Tweede kerstdag zondag 26 december 
  10.30 uur Woord- en Communieviering met ensemble Harmonie Excelsior 
    Voorgangers: Pastor M.Nagtegaal en Pastor J.Olling 
 
  14.00 uur ‘Valkeringsingers’ 
 
  



BIJ DE JAARWISSELING 
 
OUDEJAARSAVOND vrijdag 31 december  

16.00 uur  Oecumenische gebedsviering met liturgisch koor extra 
Voorgangers:Pastor M.Nagtegaal, Pastor J.Olling, 
Margreet Denekamp en Jan Korving 

 
NIEUWJAARSDAG zaterdag 1 januari  

10.30 uur  Woord- en Communieviering met Caeciliakoor 
Voorganger: Pastor K.Kint 

 
ZONDAG 2 januari – Openbaring des Heren 
 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met herenzanggroep Cantoren 
    voorganger: Pastor J.Olling 
 
WEEKEND 8 en 9 januari – Doop van de Heer 
Zaterdag 19.00 uur  Meditatieve viering met samenzang gem. zanggroep 
    Voorganger: Pastor M.Nagtegaal 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met liturgisch koor 
    voorganger: Pastor M.Nagtegaal 
 
WEEKEND 15 en 16 januari –feest opening kerk en afscheid Pastor J.Olling 
Zaterdag 19.00 uur  geen viering 
 
Zondag 10.00 uur eucharistieviering met kleinkoor, Caecilia en liturgisch koor 

voorgangers: Pastor R.Visser, Pastor J.Olling, Pastor 
K.Kint, Pastor I.Leemput en Pastor M.Nagtegaal. 

 
WEEKEND 22 en 23 januari 
Zaterdag 19.00 uur  Meditatieve viering met samenzang gem. zanggroep 
    Voorganger: Pastor K.Kint 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met samenzang met cantoren 
    voorganger: Pastor K.Kint 
 
WEEKEND 29 en 30 januari 
Zaterdag 19.00 uur  Meditatieve viering met samenzang gem. zanggroep  
    Voorganger: Pastor M.Nagtegaal 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met dameskoor 
    voorganger: Pastor M.Nagtegaal 
 
WEEKEND 5 en 6 februari 
Zaterdag 19.00 uur  Meditatieve viering met samenzang gem. zanggroep  
    Voorganger: Pastor B.Leurink 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met kleinkoor 
    voorganger: Pastor B.Leurink 
 
WEEKEND 12 en 13 februari 
Zaterdag 19.00 uur  Gezins- Woord- en Communieviering met kinderkoor 
    Voorganger: Pastor M.Nagtegaal 
Zondag 10.00 uur Woord- en Communieviering met liturgisch koor 
    voorganger: Pastor M.Nagtegaal 
  



Opening herbouw kerk 

Afscheid Johan Olling 

Vrijdag 14 januari 16.00 uur:    

       Receptie in de ontmoetingsruimte voor alle bedrijven die betrokken zijn    

 geweest bij de herbouw van de kerk. 

    Zij krijgen hiervoor een uitnodiging. 

Vrijdag 14 januari 20.00 uur:    

       Vrijwilligersavond in de Heeren van Limmen 

    Voor al diegenen die op vrijwillige basis betrokken zijn bij de 

 Corneliusparochie. 

    Zij krijgen hiervoor een uitnodiging. 

Zaterdag 15 januari 19.30 uur:  

        Concert Harmonie Excelsior 

        In opdracht van harmonie Excelsior heeft Leon Vliex ‘Cornelius Saga,   

 Construction through Faith’ gecomponeerd. Het stuk gaat over de Limmer 

    gemeenschap en de verschrikkelijke brand van de Corneliuskerk, waarna 

door  

    de inzet van diezelfde gemeenschap de kerk weer werd opgebouwd. 

   Dit wordt als cadeau aangeboden aan de parochiegemeenschap ter ere van 

de  

     feestelijke opening. 

Zondag 16 januari 10.00 uur  

   Feestelijke afscheidsviering Johan Olling 

 Na de viering is er gelegenheid om in ‘De Heeren van Limmen’ persoonlijk   

 afscheid te nemen van Johan. 

 

Namens de parochie zal er een cadeau worden overhandigd aan Johan. Wilt u 

daar een geldelijke bijdrage aan leveren, kunt u, o.v.v. uw naam en afscheid 

Johan, een bedrag storten op rek.nr. NL46RABO0336400756, of een enveloppe 

bij de pastorie afgeven. Hiervoor bij voorbaat heel hartelijk dank. 

U zult begrijpen dat ook voor de organisatie van dit weekeinde alles onder 

voorbehoud is. Alle activiteiten, zowel in de kerk, als in ‘Heeren van Limmen’, 

vinden plaats volgens de op dat moment geldende corona maatregelen vanuit de 

rijksoverheid. 

Tevens zal voor het concert en de activiteiten in ‘Heeren van Limmen’ om een  

Qr-code of negatief testbewijs gevraagd worden. 

 

 Parochieraad Corneliuskerk 

 



AFSCHEID ALS PASTOR VAN DE CORNELIUSPAROCHIE 
 
Op zondag 16 januari 2022 tijdens het weekend dat we de herbouw van de 
Corneliuskerk vieren, zal tijdens de zondagsviering van 10.00 uur zal ik als pastor 
afscheid nemen van de Corneliusparochie. Met hoeveel kerkgangers dat zal 
gebeuren, weten we nu nog niet, maar we weten wel dat mee voor zullen gaan de 
pastores Ineke Leemput, Ruud Visser en Kiki Kint. Ineke Leemput leerde ik kennen 
als vrijwilligster tijdens mijn eerste 5 jaar als pastor in Princenhage bij Breda. Ze is in 
die jaren dat ik daar actief was met de Theologie-studie begonnen en ondertussen 
emeritus-pastor voor het bisdom Breda. Wij zijn als familie Olling door de jaren heen 
nog steeds bevriend met de familie Leemput. Ook gaat mee voor mijn vriend en 
collega Ruud Visser. Ruud was collega pastoraal werker in Purmerend, waar ik 12 ½ 
jaar in het pastoraat betrokken ben geweest. We zijn daar samen begonnen 
parochiereizen te organiseren. Iets wat we nog steeds samen doen. Ruud is 
ondertussen priester gewijd en op dit moment pastoor in Alphen aan de Rijn. Kiki Kint 
woont in Castricum en kwam als gepensioneerd pastor op ons pad en samen met 
haar geven we op dit moment invulling aan de liturgie binnen de Corneliusparochie. 
Een parochie waar ik 23 jaar mee verbonden ben. Ook zal natuurlijk mijn opvolger 
pastor Mike Nagtegaal mee voorgaan. Aan hem geef ik vol vertrouwen het pastorale 
stokje door en is de zorg voor de gemeenschap en de individuele mens in goede 
handen. Na 16 januari ben ik geen pastor meer van de parochie. Ik neem afstand en 
zal na een sabbat-periode in juli keuzes maken als het gaat om de invulling van de 
tijd en mogelijke betrokkenheid als parochiaan. Stil zitten kan ik toch niet. Nelleke en 
ik wonen heerlijk in de Brugstraat dicht bij onze kinderen en kleinkinderen. We hopen 
daar nog heel lang, gezond en wel, van te mogen genieten.  
 
Pastor Johan Olling 
 

 
NIEUWE PASTOR VOOR LIMMEN 

 
EVEN VOORSTELLEN… 

 
Mijn naam is Mike Nagtegaal. Ik ben vanaf 1 december 2021 aangesteld als de 
nieuwe pastor hier in Limmen. Samen met mijn vrouw Ingeborg en onze twee 
kinderen woon ik sinds mei 2020 met veel plezier in dit mooie dorp, waar we ons al 
behoorlijk thuis voelen. 
Op het moment van schrijven ben ik nog op mijn kantoor in Den Helder, waar ik als 
aalmoezenier (marine pastor) werkzaam ben. Ik doe dit werk nu bijna negen jaar, en 
heb tot de dag dat pastor Olling mij afgelopen zomer vroeg of ik interesse had om 
hem op te volgen, eigenlijk nooit overwogen om de dienst te verlaten. Wij hadden als 
gezin dan ook even de tijd nodig om aan het idee te wennen, het te verwerken, om te 
overwegen of het een juist besluit zou zijn, maar na veel wikken en wegen, praten en 
bidden was het duidelijk: we gaan ervoor. 
 
Ik hoop u de komende periode te mogen ontmoeten, in de kerk, bij de koffie, bij de 
school, in de kroeg of op straat. We gaan er wat mij betreft een mooie tijd van 
maken! 
 
Pastor Mike Nagtegaal 
  



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

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

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

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

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

vrij.   24 december  16.00 uur  Kleuterkerstviering.  
Zat.  12 februari 2022 19.00 uur  Kennismaking met pastor 
zat.    9 april 2022  19.00 uur  Palmpasen met 1e Communicanten.  
zat.  16 april 2022  19.00 uur  Paasviering 
zon  22 mei 2022   10.00 uur  Eerste Communieviering 
vrij.    3 juni   2022 19.30 uur  Vormselviering 
zon  26 juni  2022              10.00 uur  Dankzondag  
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MEDITATIEVE VIERINGEN OP ZATERDAGAVONDEN 
OM 19.00 UUR IN DE CORNELIUSKERK 
 
RUST EN RUIMTE 
De kernwoorden van de meditatieve vieringen zijn rust en ruimte.  
We willen rust en sfeer creëren, waardoor kerkgangers eerder bij hun 
gevoel kunnen komen. Een vorm van liturgie-vieren waar we u allen 
uitnodigen bij aanwezig te zijn. Dit seizoen zijn alle 
zaterdagavondvieringen (naast de gezinsvieringen, jeugdkoorvieringen 
en themavieringen van het liturgisch koor) meditatieve vieringen. 
 

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

     8 januari 2022  
   22 januari 2022 
   29 januari 2022 
     5 februari 2022 
   19 februari 2022 
   26 februari 2022  

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

 
KERSTVIERING OP 24 DECEMBER OM 14.00 UUR 
Op vrijdagavond 24 december zijn geen kerstnachtvieringen i.v.m coronabeleid. 
Wel een kerstviering om 14.00 uur in de middag. 
 
 

 
Rooster gastvrouwen/-heren koffie 
 
  1 januari   Margreet Admiraal en Willemien Hekkelmans 
  2 januari     Gre Snel en Ria Valkering 
  9 januari   Monique Hoogland en Caroline Aerdenburg 
16 januari    Tineke Schijf en Margo Natte 
23 januari   Yvonne Valkering en Ans Winder 
30 januari   Gitta Duyn en Gerie Koot 
  6 februari   Rina Luttikhuizen en Ria Kaandorp 
13 februari   Jos Henselmans en Gre Henselmans 
20 februari   Margreet Admiraal en Willemien Hekkelmans 
27 februari     Gre Snel en Ria Valkering 
 
 

  



HARMONIE EXCELSIOR OP TWEEDE KERSTDAG  
 

De viering op tweede kerstdag om 10.30 uur wordt ook dit jaar opgeluisterd 
door Harmonie Excelsior  
 

GLÜHWEIN EN KERSTLIEDEREN SAMEN MET DE FAMILIE 
VALKERING OP TWEEDE KERSTDAG 
 
Op tweede kerstdag van 14.00 uur tot 16.00 uur staan de kerkdeuren van 
de Corneliuskerk weer open. Vanaf 15.00 uur zal de familie Valkering bij 
de kerststal achter in de kerk de kerstsfeer naar nog hemelser hoogte 
tillen door zang en gitaarspel. Kom gerust binnen wandelen en drink een 
glas glühwein mee. U kunt meezingen of gewoon heerlijk luisteren.  
Tot ziens op tweede kerstdag in de Corneliuskerk. 
 

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. 
Ook hier vragen we een ieder de coronaregels in acht te nemen. 
 
Liturgisch beraad en pastor Johan Olling 
 

OECUMENISCHE OUDEJAARS GEBEDSVIERING 
 
In de Corneliuskerk zal op oudejaar om 16.00 uur weer een gebedsviering 
worden gehouden. Net zoals de afgelopen jaren zal het een viering zijn 
rond een thema waarin iedereen zich thuis kan voelen. De zanggroep 
onder leiding van Peter Rijs zal de viering muzikaal ondersteunen. Elk jaar 
is het weer een mooie viering. U bent van harte uitgenodigd. Een 
waardevol bezinningsmoment aan de vooravond van een nieuw jaar. 

 
NIEUWJAARSVIERING  
 
Op Nieuwjaarsdag is er om 10.30 uur een Woord en communieviering met  
ondersteuning van Caeciliakoor.  
 

BLASIUS-ZEGEN 
Op 3 februari wordt altijd de heilige Blasius herdacht. Vanouds is Blasius 
de patroonheilige tegen keelaandoeningen. Dinsdagmorgen 8 februari, 
aan het eind van de wekelijkse viering van 10.00 uur in De Cameren is er 
gelegenheid de Blasius-zegen te ontvangen. 
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Wat is dat “het Ziekentriduüm”?  
 
Een triduüm is een moeilijk Latijns woord. Het is letterlijk en in zijn oorspronkelijke 
betekenis een periode van drie dagen. In Rooms Katholieke zin is het een kerkelijk 
viering, die zich over drie achtereenvolgende dagen uitstrekt. Een dergelijke 
driedaagse viering kent een afwisseling van gebeden, gezangen en overwegingen, 
met als hoogtepunt elke dag een eucharistieviering. Wanneer een dergelijke 
driedaagse viering speciaal bestemd is voor zieke en oudere mensen, die vaak niet 
meer elke zondag naar de kerk kunnen komen, spreekt men van een 
“Ziekentriduüm”. 

In onze regio en in ons dekenaat is dat al jarenlang een bekend verschijnsel. In 1929 
werd in ons dekenaat, in navolging van andere plaatsen in ons Bisdom, een comité 
“Ziekentriduüm” opgericht, met als hoofdzetel Heiloo. De bedoeling was om een 
triduüm te organiseren in de grote Kapel van het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter 
Nood, bestemd voor mensen uit de wijde omgeving. De 1e keer gebeurde dat dus in 
1929 en sindsdien zijn er velen gevolgd, in principe elk jaar opnieuw, maar met 
uitzonderingen. Dat kón en kán alleen maar gebeuren met inzet van veel vrijwilligers 
voor de uitgebreide taken die er zijn. Natuurlijk is er in de loop der jaren veel 
veranderd in de concrete uitwerking. Voornamelijk is er in de laatste jaren minder de 
nadruk komen te liggen op ‘zieken’. Tegenwoordig kan iedereen, die zich een aantal 
dagen wil verdiepen in ons geloven, meedoen. Ook is er nu de mogelijkheid om maar 
één of twee dagen deel te nemen. Altijd hetzelfde is gebleven dat het drie dagen zijn 
waarin ontmoeting en gezelligheid centraal staan, naast de dagelijkse 
eucharistieviering. 

Op de 1e dag beginnen wij met een feestelijke eucharistieviering, waarbij een koor uit 
de regio zijn medewerking verleent. Daarna drinken wij gezamenlijk koffie met iets 
lekkers erbij. Er is gelegenheid om rond te lopen en bekenden te begroeten. 
Vervolgens is er rond het middaguur een aangepast ontspanningsprogramma: het 
optreden van een zangeres, een zangkoor of een cabaretier. Dan gebruiken wij met 
elkaar een overheerlijke lunch en is er daarna tijd voor een wandeling in het 
schitterende park, een bezoek aan de genadekapel of het putten van gezegend 
water uit de bron. Wij sluiten in de middag de dag af met een meditatieve 
gebedsdienst, aansluitend bij het thema van deze dagen. 
De opzet van de tweede dag is in principe hetzelfde. 
Op de derde dag is er echter rond het middaguur de handoplegging bij elke 
deelnemer door de dan aanwezige priesters. Ieder jaar blijkt dit heel indrukwekkend 
te zijn en voor velen is dit het hoogtepunt van deze dagen. Wij sluiten deze dag en 
het hele triduüm af met een plechtig Lof, waarna iedereen naar huis gaat en alles 
opgeruimd wordt. Wij verlaten het Heiligdom, “het putje”, dat bijzondere 
bedevaartsoord, waar wij elk jaar te gast mogen zijn. 

Ook komend jaar 2022 willen wij weer een ziekentriduüm organiseren, en dat doen 
wij zoals gebruikelijk in de eerste volle week van de maand juli; komend jaar dus 
dinsdag 5 juli, woensdag 6 juli en donderdag 7 juli 2022. 

 

Werkgroep Ziekentriduüm   

U bent allen uitgenodigd en van harte welkom. 

  



KERK EN SAMENLEVING  
VERAF EN DICHTBIJ(dienen) 
 

          Caritas 
          Werkgroep Caritas Corneliuskerk Limmen 

Een steuntje in de rug voor iedereen 

Beste mensen, 
 
De werkgroep Caritas heeft in vorige edities van de Limmer Toren uitgebreid verhaal 
gedaan van haar activiteiten en ik denk dat u wel op de hoogte bent van wat wij zo’n 
beetje doen. Wat ik u wil vertellen is hoe ontzettend leuk de reacties zijn van de 
mensen als wij ze een attentie komen brengen. Na het uitdelen van de cyclamen 
vorig jaar aan de 80-plussers bijvoorbeeld, hoe veel leuke en dankbare telefoontjes 
dat niet opleverde! En één van de leden van de werkgroep kreeg bij het brengen van 
de Kerstattentie een mooie bos bloemen omdat de betreffende persoon het zo 
fantastisch vond dat wij dit voor haar deden. Dat geeft ons zo’n goed gevoel, het 
gevoel van “dat de hemel de aarde raakt” om de link te leggen naar ons jaarthema. 
Een geluksmomentje. Dat gevoel willen wij even met u delen. 
Er is echter één probleem, hoe bereiken we de mensen die wel een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken? Dat hebben we vorig jaar al aangekaart. We hebben een 
formulier opgesteld die men ingevuld kan inleveren bij de pastorie. Vervolgens 
nemen wij contact op  om elkaar te ontmoeten. Bij die ontmoeting zullen wij absoluut 
niet vragen naar financiële gegevens en is de privacy gegarandeerd. Wij willen ons 
gewoon even voorstellen, vertellen waar wij voor staan en de ander vragen wat hij of 
zij van ons verwacht. Meer niet. In de  supermarkt, de bibliotheek en de ontmoetings-
ruimte achter in de kerk liggen de betreffende formulieren, neem vrijblijvend mee 
voor iemand waarvan u denkt dat die wel een attentie kunnen gebruiken. 

Even nog iets anders: u weet dat wij de voedselbank steunen, u trouwens ook met 
het geven van producten op de voedselbank in de Mariakapel. Via het Noodfonds, 
waarvan wij zoals u weet deel van uitmaken, kregen we de tip dat de voedselbank 
ook heel blij is met DE waardepunten, waarmee zij voor een deel kunnen voorzien in 
de benodigde koffie. Dus als u DE punten over heeft, leg ze in een envelopje bij de 
voedselbank in de Mariakapel.  
Lieve mensen, ik sluit af met een kort gedichtje dat ik onlangs tegenkwam in de krant: 

 

Wil je een uurtje geluk, doe een hazenslaapje. 
 Wil je een dag geluk, ga iets leuks doen. 

Wil je een leven lang geluk, 

doe iets voor de ander. 

Dat is waar wij als Caritas voor staan. 
P.S. De opbrengst van de collecte in het diaconale weekend was een prachtige start 
voor onze kerstpakkettenactie!! Bedankt allemaal. 

Pastorie H.Corneliuskerk Limmen t.a.v. werkgroep Caritas Dusseldorperweg 74 
1906 AL Limmen  Email: caritas@corneliuskerk-limmen.nl  
Bank: NL32 RBRB 0900 8330 25 t.n.v. H.Corneliuskerk inz. PCI 
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KERSTPAKKETTENACTIE 2021:  
 

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. Ook dit jaar willen we graag weer 
Limmers die het goed kunnen gebruiken een handje helpen met de kerstdagen. 
Iedereen kan een bijdrage leveren door een (deel van een) kerstpakket te doneren. 
Ook losse kerststollen en nieuwe spellen en speelgoed zijn welkom. Let wel: i.v.m. 
corona geen tweedehands speelgoed en knuffels. 
U kunt ons helpen door tussen 6 en 17 december uw statiegeld bon in te leveren bij 
de AH Limmen. Daarnaast kunt u uw donatie bij ons inleveren op zondag 19 
december tussen 09:30 en 14:00 of op maandag 20 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). Tijdens de inzameling zullen we de 1,5 
meter afstand hanteren en de inzameling zal gaan volgens de dan geldende 
maatregelen. We hopen u graag te zien! 

 
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, 
dan voegen we het adres toe aan ons bestand. 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 

 
 

 
Contactgegevens 
Meldpunt Eenzaamheid Limmen:  
Afra Mooij tel.: 0725052097 of 06 10803729 
E-mail: aframooij@gmail.com 
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ADVENTSACTIE 2021 
 
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. 
 
Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en jonge kinderen 
In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij moeders 
daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten opzichte van 
1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare groep te steunen 
met concrete hulp en dat geeft hoop! Adventsactie steunt dit jaar vier 
projecten (zie onderstaand) die zich richten op goede, bereikbare zorg voor 
moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna. 
Meer informatie over dit project vindt u op de website 
https://www.vastenactie.nl/adventsactie  
 
Wilt u dit project steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw 
gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. 
Adventsactie 

 
 
OPERATIE SCHOENENDOOS GROOT SUCCES 
 
Operatie schoenendoos is ook dit jaar weer een succes geworden. Bij 
elkaar zijn er 81 dozen ingeleverd tijdens de gezinsviering en de 
schoolparochieviering samen met de basisschool ‘De Kerkuil’. 
Vele kinderen in Limmen hebben een doos gevuld met schoolspullen en 
speelgoed voor leeftijdgenoten in arme landen. De dozen zijn ondertussen 
aangekomen op  het eiland Lesbos waar vele vluchtelingenkinderen 
verrast worden. Alle kinderen en hun ouders bedankt. Ook dank aan 
diegenen die de actie georganiseerd hebben. 

 
 
MISSIO COLLECTE OKTOBER 2021  

Missio brengt in de Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het voetlicht.  
Vooral de Jonge kerk, die zich richt op onderwijs en caritas en ook actief is in 
gezondheidzorg. Ook de congregatie van zusters doen goed werk in dit gebied in 
weeshuizen en opvanghuizen.  
 
MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Guinee.  
In het weekend van 23/24 oktober was de opbrengst van de collecte  ad €. 223,05 
hiervoor bestemd. Iedereen die hieraan bijgedragen heeft, hartelijk dank hiervoor!  
 
Werkgroep MOV  van de Corneliusparochie.  
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GELOOFSVERDIEPING (leren) 
 
 
SNUFFELEN IN DE BIJBEL MET PASTOR MIKE NAGTEGAAL  
 
LAAGDREMPELIGE BIJEENKOMSTEN 
Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten waarbij Bijbelkennis niet nodig is 
om aan deze ochtenden mee te kunnen doen. We lezen, vragen en praten 
over stukjes tekst uit het boek Exodus over Mozes. Zo komen we er achter 
dat deze verhalen over onszelf gaan. De koffie staat klaar. Meld je aan, 
doe mee en schuif aan. De vier ochtenden in de pastorie voor de 
maanden januari en februari 2022 moeten nog gepland worden samen 
met de huidige groep. 
 
 

DE BIJBEL-SNUFFELGROEP OP DONDERDAG-AVOND  
   

Eén keer in de maand kunt u ook mee doen met het ‘snuffelen in de bijbel’ 
met de groep die we naam van ‘Mozesgroep’ hebben meegegeven. De 
bijeenkomsten zijn op donderdagavonden van 20.00 uur tot 21.30 uur in 
de pastorie. De data worden in overleg met pastor Mike Nagtegaal 
afgesproken. Mocht u belangstelling hebben, neem dan contact op.  
U bent van harte welkom 
 

 
VOLWASSENDOOP EN/OF -VORMSEL 
Er zijn enkele geïnteresseerde volwassenen die met Pasen 2022 
gedoopt/gevormd willen worden. Sluit je daar bij aan. We kunnen dan 
samen met elkaar een zoektocht houden naar dat wat ons aanwakkert en 
inspireert. Dat kan een persoonlijk traject zijn of door gezamenlijke 
bijeenkomsten. Het kan gaan n.a.v. de geloofsopvoeding van je kinderen, 
of de vraag waar je zelf in gelooft, welk Godsbeeld je hebt, hoe je tegen de 
kerk aankijkt, of over de woorden in de geloofsbelijdenis.  
pastor@corneliuskerk-limmen.nl  
 

ROND DE WATERPUT  
 
 

Vol goede moed is de commissie ‘rond de waterput’ begonnen aan de 
voorbereiding van de tweede helft van het seizoen. De afgelopen 
maanden hebben alle geplande activiteiten doorgang kunnen vinden, we 
hopen dat het ook voor het voorjaar gaat lukken. Op de rol staan ‘De 
Preek van de Leek’, een drieluik over vluchtelingen met de bekroonde film 
van onze plaatsgenote Els van Driel, exposities, gespreksavonden en 
wandelingen. Het nieuwe programmaboekje verschijnt vóór Kerst en kan 
dan op de locaties opgehaald worden. 
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EERSTE COMMUNIE 2022  
Afgelopen 10 oktober hebben 22 kinderen hun Eerste communie gedaan. Dat 
waren de kinderen die zich voor 2020 en 2021 opgegeven hadden. 
Nu worden de kinderen die in groep 4 zitten uitgenodigd om zich op te geven. 
Ook de kinderen in groep 5 die door het coronavirus nog niet hun Eerste 
Communiefeest hebben gevierd, zijn welkom. 
Wilt u uw kind in maart en april 2022 mee laten doen met de Eerste 
Communievoorbereiding binnen de Corneliusparochie en het Eerste 
Communiefeest op zondag 22 mei 2022, stuur ons dan alvast uw e-
mailadres. Wij sturen u dan begin 2022 een herinnering en uitnodiging 
voor de inhoudelijke informatieavond die in maart 2022 gehouden zal 
worden. We beginnen daarna meteen met het project waarbij we naast de 
speurtocht en de presentatieviering enkele bijeenkomsten organiseren van 
kind met ouder(s).  
Stuur je aanmelding naar communiewerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl 
 

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

 
 

 
PAROCHIEREIS NAAR  
SANTIAGO DE COMPOSTELLA 
 
BUSREIS LANGS HISTORISCHE PLAATSEN. 
Van 25 april tot en met 6 mei 2022 gaan we naar Santiago de Compostella 
langs de oude pelgrimsroute dwars door Frankrijk en Noord Spanje naar 
de plaats waar de apostel Jacobus de Meerdere geëerd wordt. De reis is 
vastgelegd bij Drietour en de reisleiders zijn de pastores Ruud Visser en 
Johan Olling. We hebben de informatieavond twee jaar geleden al achter 
de rug en de reis is vol met 36 ‘pelgrims’ uit alle locaties binnen onze 
parochies. Voor Kerst hopen we alles rond te hebben en weten we wie 
definitief mee gaan. We bezoeken onder andere Compiègne, Vezelay, 
Taizé, Nevers, Rocamadour en Lourdes. Daarna steken we de Pyreneeën 
over bij de Roelandspas en doen in Spanje de steden Burgos en Léon aan 
om uit te komen in Santiago de Compostella. Goede wandelaars zullen de 
gelegenheid krijgen om zelf gedeeltes van de oude pelgrimsroute af te 
leggen. Op de terugreis komen we nog langs Bordeaux en Tours. Op 
vrijdag 6 mei 2022 komen we dan weer in Limmen aan. 
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KATHOLIEK KADO 
 
Veel mensen hebben katholieke wortels of een katholieke 
achtergrond. Veel daarvan hebben zij losgelaten. Veel 
mensen hebben interesse in gebruiken en stellen zich 
daarbij de vraag hoe zij hun leven zinvol betekenis kunnen 
geven. Heel wat mensen hebben een vermoeden van de 
rijk gevulde schatkamer van de katholieke traditie. Hoe 
krijg je er beleving bij? Hoe geef je in onze tijd deze 
traditie opnieuw handen en voeten? Hoe haal je deze 
ongekende rijkdom in je huis en in je leven? De drempel 
om de katholieke traditie te leren kennen is vaak (te) hoog. 
Tot nu! 
 
Hier is je kans voor een abonnement op Katholiek Kado. 
Maar liefst zes boxen ontvang je thuis, verspreid over een 
heel jaar, op zes katholieke hoogtepunten, met allerlei 
waardevolle blijvende cadeaus en invalshoeken. Maar ook 
met tips, gebruiken, speciaal voor dit project ontworpen 
voorwerpen, informatie, verrassende en oorspronkelijke 
invalshoeken en handreikingen (denk ook aan de mystiek) 
uit de rijke katholieke traditie.  
Neem een kijkje op katholiekkado.nl. 
 

 

VIER KERSTMIS! 
 
Op vrijdag 26 november, net voor het begin van de Advent, ging de 
website VierKerstmis.nl online. Dit initiatief van de Nederlandse R.-K. 
bisschoppen roept iedereen op om zoveel mogelijk Kerstmis te 
vieren in de eigen plaatselijke kerk.  
 
Nu er weer strenge maatregelen zijn op het gebied van corona willen 
wij u wijzen op de landelijk website www.vierkerstmis.nl 
 
Deze biedt een aantal handige links en downloads die allemaal 
inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Kerstmis. Zo is 
er voor kinderen een mooi Kerst-doeboekje om te downloaden, is er een 
link naar het kerstevangelie, een brief, maar ook een filmpje namens en 
met de Nederlandse bisschoppen en nog veel meer. 
 
De redactie heeft voor de kinderen uit het doeboekje alvast twee pagina’s 
afgedrukt in het parochieblad.  

  

http://www.vierkerstmis.nl/


 
  



 

 



Een selectie van “Pastorale woorden” van Pastor Johan Olling die de afgelopen 
maanden zijn verschenen in de wekelijkse Nieuwsbrief die wordt verstuurd en te vinden 
zijn op de website van de Corneliusparochie : www.corneliuskerk-limmen.nl 

 
 
MARIA: ‘ROOS VAN JERICHO’ 
 
EEN JOODS MEISJE WORDT VANUIT HET HEMELSE GERAAKT  
De maanden mei en oktober zijn binnen de katholieke traditie de 
Mariamaanden. Daarom stonden we afgelopen zaterdag 30 oktober 
met het jeugdkoor stil bij Maria. In het kader van het jaarthema: Laat 
de Hemel de aarde raken’, hadden we het geloofsverhaal over het 
Hemelse bezoek van de engel Gabriel aan Maria uitgekozen. Een 
jong joods meisje dat vanuit het Hemelse geraakt wordt door een 
engel. Maria was een vrouw naar Gods hart. Want pas als ook wij 
Maria na kunnen zeggen: “Uw woord geschiedde, laat met mij 
gebeuren wat U hebt gezegd", pas dan kan die nieuwe toekomst 
werkelijkheid gaan worden. Maria die door haar gehoorzaamheid 
heeft meegewerkt aan de gebeurtenis die onze wereld zo'n 
beslissende wending heeft gegeven. Een volks meisje dat schuchter 
naar de boodschap van de engel luisterde. Een trotse moeder die 
later in de stal zal staan met herders en wijzen aan haar voeten. Een 
moeder die haar kind, haar eniggeboren Zoon, dood in haar armen 
zal houden. Zij heeft wel op een heel bijzondere manier God in haar 
leven toegelaten! Maria, de vrouw met duizend erenamen: de 
mooiste is wel: ‘de Roos van Jericho’.  
 
‘ROOS VAN JERICHO’ 
Er bestaat ook een plant met de naam: ‘Roos van Jericho’.  Het lijkt 
op een bolletje touw, een soort uitgebraakte "Uilenbal". Het is een 
woestijnplant zonder wortels die zich aan de grond vasthechten. Het 
rolt als het ware door de wind over de grote woestijnvlakte heen. Het 
ziet er grauw en grijs en verschrompeld uit. Er zit geen leven in! Vijf 
jaar lang heeft het opgedroogd bij mij in de kast gelegen voordat ik 
het afgelopen 30 oktober tijdens de Jeugddienst rond Maria weer 
ging gebruiken. Er zit schijnbaar geen leven in, maar we vergissen 
ons. Als je op dit bolletje – als bij een hemelse regenbui - water giet, 
zie je na een half uurtje dat hij openbreekt en groen kleurt. Dat vanuit 
dat ‘Hemelse’ het (soms doodse) ‘aardse’ toch tot leven kan komen, 
laat deze ‘Roos van Jericho’ zien. Zoals deze plant weer tot leven en 
bloei komt, zo geldt het ook voor ons als ook wij ons geraakt weten 
door het Hemelse (een glimp van Gods Eeuwigheid noem ik dat). 
Een ervaring en ‘een even geraakt worden’ dat we allemaal in ons 
leven herkennen. In de ‘Roos van Jericho’ en in het geloofs-verhaal 
over Maria zien we hoe uit iets heel gewoons iets bijzonders kan 
komen. Zo bloeit het volkse meisje Maria open als de ‘Roos van 
Jericho’. Gods eigen Zoon mocht zij onder haar hart dragen. 
 
Pastor Johan Olling 

  



 
 
 
 
GODS AFWEZIGHEID TE SNEL OP WILLEN VULLEN 
 
BIDDEN BIJ DEGENE DIE IS OVERLEDEN 
Wanneer ik onverwacht geroepen word bij iemand die is overleden, 
om de familie te ondersteunen, dan ben ik gewoon om op een 
gegeven moment aan de familie te vragen of we samen ook zouden 
bidden bij degene die is overleden, bij vader, bij moeder. Op zo’n 
moment bidden kan heel heilzaam zijn: ik probeer iets te verwoorden 
van de schok of het verdriet wat mensen voelen, en als de situatie 
dat toelaat, ook als iets van dankbaarheid: een dankjewel voor wat 
deze mens ons gaf, voor ons betekend heeft. En met een zegenend 
gebaar geven we samen de dode over in de handen van God. 
Heilzaam is het, zo’n gebed, zo’n gebaar, zo’n samen-gedeeld 
afscheid. Én toch merk ik bij mezelf, soms voel ik ook aarzeling: 
aarzeling om het überhaupt voor te stellen, schroom om erin voor te 
gaan. Onderzoek wijst uit dat 80% van de rouwenden God ervaart 
als afwezig. Mensen vertellen dat ze zich er niet meer toe kunnen 
zetten om naar de kerk te gaan, niet meer kunnen bidden, in al hun 
verdriet niet alleen de overledene maar ook God zijn kwijtgeraakt.  
 
HEER ONTFERM U, HEER ONTFERM U, HEER ONTFERM U 
Zo bezocht ik ook eens een man die jaren daarvoor zijn zoon had 
verloren met een verkeersongeval. Nu hij zelf ziek was en 
gedwongen rust moet nemen, kwam het allemaal weer naar boven. 
Hij snikte het uit, de tranen en de snot vielen op zijn en mijn handen. 
“Ik kan niet meer geloven”, zei hij, “Het is zo oneerlijk. Ik kan echt 
niet meer geloven”. Als we beiden geen woorden meer hebben, we 
stil naast elkaar zitten, borrelt in mijn binnenste een lied omhoog: 
“Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U”. Ik heb het daar, 
op dat moment, op die vierpersoonskamer waar verpleegsters in- en 
uitvlogen en iemand anders tussen onze voeten door probeerde te 
zwabberen, niet hardop gezongen, ik heb het zelfs niet eens 
geneuried. Maar de gêne die ik voelde om het niet te doen, was niet 
de enige reden. Ik was ook bang dat ik de leegte en de afwezigheid 
die de man voelde, - de afwezigheid van een betrouwbare en 
vertrouwvolle God - , dat ik die te snel en te voortijdig weer op wilde 
vullen. Ik was bang te snel triomfantelijke woorden uit te spreken 
over opstanding. Ik besefte dat het meer gaat om een wachtend 
verlangen en uitzien naar een andere wereld waar mensen geborgen 
mogen zijn, tranen gedroogd, liefde gedeeld. Een lied dat vraagt en 
bidt: Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U. 
 
Pastor Johan Olling 

  



NIEUWS ROND DE KERK 

(kerkopbouw) 
 
 
ALLE INFORMATIE IS TERUG TE VINDEN OP DE CORNELIUS-WEBSITE 
www.corneliuskerk-limmen.nl     
 
De website van onze parochie wordt goed bezocht en de  
vele informatie wordt gewaardeerd. Digitaal blijf je met elkaar verbonden. 
Dat merken we ook aan het bezoek aan onze site door oud-Limmers die 
vanuit alle delen van het land op de hoogte blijven van alles wat er binnen 
onze parochie gebeurt. We merken dat ook de actuele vieringenroosters, 
misintentielijsten, filmpjes en foto’s veel bekeken worden. Voor alle 
informatie en laatste corona-nieuws over de vitale Corneliusparochie kunt 
u terecht op www.corneliuskerk-limmen.nl 
 

 
WILT U OOK WEKELIJKS DE NIEUWSBRIEF VAN DE 
CORNELIUSPAROCHIE ONTVANGEN? 
 
Wekelijks wordt er vanuit de parochie per e-mail naar zo’n 350 
adressen een nieuwsbrief gestuurd. Op één A-4tje staan dan het 
pastoraal woordje en de laatste nieuwtjes. Wilt u de nieuwsbrief ook 
ontvangen stuur dan een mailtje naar  
pastor@cornesliuskerk-limmen.nl  

 
HUISBEZOEK PASTOR 
 

Als u wilt dat de pastor een keer bij u langs komt, laat het dan persoonlijk 
weten. Er wordt dan meteen een afspraak gemaakt.  
Ook voor communie rondbrengen, ziekenhuisbezoek of een vraag is een 
telefoontje naar 5051275 voldoende. Als de pastor er niet is, spreek dan 
uw naam in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.  
 

 
GEFELICITEERD MET OPBRENGST ALTERNATIEVE KERKENVEILING 

 

We mogen trots zijn op het resultaat. Je zult maar bij een gemeenschap  
horen die in deze coronatijd gezamenlijk € 28.032,50 bij elkaar brengt.  
Gefeliciteerd.  
 
De commissie Kerk- en Jeugdveiling 

 

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


ASSISTENTEN GEZOCHT VOOR DE ZONDAGVIERINGEN 

 
De afgelopen maand hebben we afscheid genomen van enkele acolieten 
die tijdens de vieringen assistentie verlenen in de zondagsliturgie. 
Op zondag 21 november namen we afscheid van Patrick Hof en René 
Voorwalt. Jarenlang zijn ze acoliet/assistent geweest, echter studie, 
verkering, werk en andere interesses hebben hen doen besluiten te stoppen 
als acoliet. We hebben hen tijdens de viering bedankt voor hun inzet.  
Ook misdienette Milou Liefting heeft aangegeven te stoppen en tenslotte 
gaan we op 16 januari a.s. afscheid nemen van Dick Krom, die al vele 
tientallen jaren als acoliet geassisteerd heeft. 
 

Nu doen we een oproep aan kerkgangers om eens na te denken of zij niet 
willen assisteren in de zondagsvieringen. Je gaat dan mee voor met de 
pastor en lector/lectrice. Je hoeft niet in liturgisch gewaad mee voor te gaan. 
Het gaat om het binnenbrengen van het kruis, het aanreiken van wierook, 
het klaarmaken van de altaartafel, het vasthouden van een kaars bij het 
ophalen en terugbrengen van het geconsacreerde brood (van en naar het 
tabernakel) en het assisteren bij communie uitreiken.  
Natuurlijk zal er eerst grondig geoefend worden. 

 
Als je belangstelling hebt, neem dan contact op met de pastor pastor@corneliuskerk-
limmen.nl of Agaath van Veen (06-30496661 – in verband met werk graag na  
15.00 uur) agaathvanveen@quicknet.nl .  
 
 
 
 

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.  
 
 
Vrijdag 17 december   groep 2 
Donderdag 30 december   groep 3 
 
Dinsdag 11 januari   groep 1 
Vrijdag 28 januari   groep 2 
Donderdag 10 februari   groep 3 
 
Dinsdag 22 februari   groep 1 
 
De dames worden namens ons allen alvast weer van harte bedankt.  
  

mailto:pastor@corneliuskerk-limmen.nl
mailto:pastor@corneliuskerk-limmen.nl
mailto:agaathvanveen@quicknet.nl


TWEE ARTIKELEN, EERDER ELDERS GEPUBLICEERD, NU ACTUEEL ,  
WILLEN WIJ U NIET ONTHOUDEN 
 
Afscheid van pastor Johan Olling 
 
Op 1ste Pinksterdag, 23 mei, zal pastor Johan Olling voor het laatst 
voorgaan in ‘zijn’ Corneliuskerk in Limmen. Vanaf 1 juni mag hij gaan 
genieten van zijn welverdiend pensioen. Graag sta ik stil bij het 
afscheid van deze markante pastor die ook vele malen is 
voorgegaan in de kerken van onze parochie Bron van Levend Water.  
Vanaf zijn aantreden in Limmen 22 jaar geleden maakte Johan deel uit van het 
pastorale team van de parochies in Heiloo, Akersloot en Limmen. Enkele jaren later 
werden daar de parochies in de Egmonden aan toegevoegd. In 2015 besloten deze 
parochies, met uitzondering van Limmen, om te fuseren tot één nieuwe parochie. 
Limmen koos ervoor om zelfstandig te blijven. Wel werd twee jaar later besloten om 
tussen de Corneliusparochie en Bron van Levend Water een samenwerkingsverband 
te vormen onder één parochiebestuur, een zogenaamde Personele Unie. Helaas is 
daaraan medio vorig jaar een einde gekomen wegens onoverbrugbare verschillen 
van inzicht over de wijze van besturen van beide parochies. Dit laat onverlet dat 
Johan in al die jaren sinds zijn aantreden, ook bij onze parochie en haar 
voorgangers, een zeer gewaardeerde pastor is geweest en belangrijke bijdragen 
heeft geleverd aan de ontwikkeling van het pastoraal beleid en de invulling van de 
pastorale zorg. Persoonlijk heb ik genoten van zijn overwegingen tijdens de door 
hem geleide woord- en communievieringen. Hierin zocht hij vaak de verbinding met 
actuele ontwikkelingen in de wereld om ons heen, dichtbij en ver weg. Daarnaast 
was hij als voorzitter van de gezamenlijke MOV werkgroepen een groot stimulator 
van activiteiten ter ondersteuning van onze minder bedeelde medemens in andere 
delen van de wereld. En hij deed daar zelf ook actief aan mee getuige zijn deelname 
aan de roemruchte sponsorfietstocht naar Burkina Faso enkele jaren geleden. Johan 
is een duidelijke representant van de idealen die ontstonden tijdens het Tweede 
Vaticaans Concilie in de zestiger jaren. Hij zocht voortdurend naar vernieuwende 
vormen voor de beleving van ons geloof en zocht daarbij naar actieve deelname van 
zijn parochianen. Hij was voorstander van een democratische kerk, maar botste 
daarbij helaas steeds vaker met de in toenemende mate hiërarchisch opererende 
moederkerk. Toch bleef hij zijn idealen onverminderd uitdragen. Ik heb dat altijd zeer 
in hem gewaardeerd. Hij bleef daarbij een echte pastor met oog en een luisterend 
oor voor zijn mensen, begaan met hun problemen en de vragen waarmee zij 
worstelden. Die rol vervulde hij niet alleen in de Corneliusparochie, maar ook in onze 
parochie. De laatste jaren was hij o.a. de eerst aanspreekbare pastor voor de 
geloofsgemeenschap van Egmond Binnen. Samen met het vertrek van pastor Henk 
Hudepohl, waarover elders in dit blad meer, verliezen onze beide parochies twee 
waardevolle voorgangers. Helaas heeft het Bisdom tot dit moment nog geen 
duidelijkheid gegeven of dan wel hoe deze gaten in de pastorale zorg gevuld zullen 
worden. Zodra daarover meer bekend is zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. 
Tot slot wil ik Johan, mede namens de overige bestuursleden, namens alle 
vrijwilligers die met hem hebben samengewerkt en namens alle parochianen van 
onze parochie Bron van Levend Water heel hartelijk danken voor zijn grote en niet 
aflatende inzet als pastor. Ik wens hem en zijn vrouw toe dat zij nog heel lang mogen 
genieten van hun nieuw verworven vrijheid in goede gezondheid en onder het oog 
van hun kinderen en kleinkinderen.  
 
Martien den Blanken Vice-voorzitter Parochiebestuur ‘Bron van Levend Water” 
  



 

 

Afscheid Johan Olling 

Johan Olling gaat dit jaar op 1e Pinksterdag (23mei) voor het laatst voor in ‘zijn’ 
Corneliuskerk in Limmen.  

Toen Johan in Limmen als pastor kwam, was er al een oecumenische 
samenwerking, zoals de gezamenlijke oudejaar viering in de RK kerk en de ‘Sobere 
maaltijd’ aan het begin van de 40dagen-tijd. Maar Johan maakte er altijd iets 
bijzonders van met ieder jaar een ander jaarthema. Dan werd bijvoorbeeld de soep 
er ook bij betrokken. Bij elk thema een andere, bijpassende soep! Het ene jaar in 
“Ons Huis” en het andere in de RK kerk. Ook vertelde Johan dan bevlogen over het 
hongerdoek, dat gedurende de 40dagentijd in de Corneliuskerk hing.  

Na een paar jaar kwam de Agapè erbij, het vriendschaps-maal, waarbij we aan het 
begin van het kerkelijke jaar onze vriendschap vierden met wijn, lekkers, gebeden en 
overdenkingen. 

Omdat Johan het zo druk kreeg in zijn kerk rond Pasen (want hij had de kinder- 
musical ingevoerd) vroeg Johan of de Goede Vrijdag dienst in onze kerk gehouden 
mocht worden. Dan was het meteen een oecumenische dienst. 

Ook de vriendschapsband met Erfurt, een voormalige Oost-Duitse stad, was een 
project dat we samen deden en velen hebben een reis met Johan naar onze 
‘zustergemeente’ mee mogen maken.  

Een paar jaar geleden ontstond het idee de Pinksterdienst samen buiten te vieren. 
Dat bleek een groot succes. Ook de rondvliegende duiven als besluit van die dienst 
waren erg leuk. 

Degene onder ons die wel eens in het ziekenhuis in Alkmaar hebben gelegen 
kennen Johan ook van de bezoekjes die hij aldaar aan alle ‘Limmenezen’ bracht. 

Toen 3 jaar geleden de R.K Kerk in Limmen afbrandde was het voor beide kerken fijn 
dat de zaterdagdiensten in onze kerk gehouden konden worden. Ook waren er koren 
die bij ons repeteerden en er erg gelukkig mee waren. Omdat het voor de koster wat 
druk werd kwam de ‘Martha-groep’ van de RK kerk iedere maand helpen om de kerk 
schoon te maken. 

Veel indruk maakte de gezamenlijke actie van ‘Fietsen voor Burkina Faso’ waar èn 
onze dominee Floor van der Wind èn pastor Johan Olling fietsend aan deelnamen. 
Het was heel erg spannend en je kon mee kijken wat velen deden. 

We wensen Johan een gezegende pensioentijd toe en zijn dankbaar voor de 
bijzondere oecumenische activiteiten in Limmen. 
 
Namens de oecumenische werkgroep, Margreet Denekamp 
 

  



 

 
Jopie de Ruiter - Hes 

 
Overleden op 3 maart 2021 
op de leeftijd van 73 jaar 

 

 
Op 19 juni 1947 werd Jopie geboren in Limmen. Zij was de zevende dochter en het twaalfde 
kind dat in het gezin Hes aan de Visweg kwam, vlak na de Tweede Wereldoorlog. U raadt 
het al, armoe troef; één van hun zonen overleed vlak na de geboorte, de rest groeide op in 
Limmen. Allemaal lopend in groepen met andere gezinnen naar school. De meesten 4x per 
dag. Heel normaal na schooltijd spelen bij de vijfsprong (bakkerij Sassen) met andere 
buurtkinderen. Het aannemen in de kerk en Koninginnedag waren jaarlijkse hoogtepunten. 
 
Tijdens haar schooltijd trok ze met veel meisjes op. Met vijf hield zij haar hele leven een 
warme vriendschap met veel praten en knutselen. Regien Min, Ria Henselman, Gre Krom, 
Tiny Snel, Tiny Nuyens, echte Limmer namen. 
Op 16-jarige leeftijd leerde ik haar kennen in café dancing Admiraal. We waren jong en de 
wereld begon zich te openen. 

 
Op 22-jarige leeftijd konden wij een huis kopen bij de Liak, gebouwd door Pepping. Twee 
onder een kap met een garage, een lot uit de loterij. Jurgen is er geboren en onze tweeling 
Ellen en Ruud volgden 2 jaar later, een prachtige tijd. 
Jopie ging weer leren, de moedermavo. Met diverse schoolvriendinnen haalde ze daar met 
gemak de mavo. Voor die tijd was leren uit den boze, er was namelijk geen ...?? Tijdens de 
opvoeding op school helpen als leesmoeder. Bij de padvinderij als hulp, veel kennissen aan 
overgehouden. Ook het vormselproject deden wij samen en kreeg haar extra aandacht. 
 
Op kampeervakantie met de kinderen, toen nog rustige en geen opgeklopte vakanties. Toen 
de kinderen naar de middelbare school gingen konden wij aan de Burgemeester 
Nieuwenhuijsenstraat een kavel grond bemachtigen. Zij speelde daarin een hoofdrol, op naar 
Piet van der Steen. Hier hebben wij met z'n vijven met veel plezier gewoond. Fijne familie, 
een mooi dorp, ons dorp. De tuin bijhouden, praten en knutselen met de dames. Tennissen 
op de Voetel met Thea en Tiny, dit waren haar vaste maatjes, ze vond het prachtig. De 
Zonnebloem nam ook veel tijd in beslag. Ze ging in het bestuur, want ze kende veel 
Limmers. De bezoekjes thuis hadden echter haar voorkeur: praten met de Limmers.  
 
Ook de cursus voetreflex hielp haar de dag door met haar Limmer klantjes. 
En de kleinkinderen maakten de boel compleet. Zij leefde zoals ze was opgevoed en ging 
ook regelmatig naar 't Putje in Heiloo. Een prachtige plek om te bezinnen. 
Ons 50-jarig huwelijksfeest, vlak voor het Corona tijdperk, was een hele mooie dag. Hierna 
leek het wel of de hele wereld veranderde. 
 
Eind november 2020 voelde Jopie zich niet goed en bracht een bezoek aan de huisarts. Ze 
werd doorverwezen en begin december werden er foto's gemaakt. 
Helaas was het beeld niet goed en kwam ze terecht bij het ziekenhuis in Amsterdam, hier 
besloten de artsen om te opereren. 
De operatie vond plaats in het begin van januari. Na de operatie naar huis om te herstellen, 
maar het voelde niet goed.  
De ziekte was teruggekomen en de artsen konden niets meer doen. 
 
Begin maart, is Jopie overleden. 
 
Herman, Jurgen, Ellen en Ruud 

  



 

Jeroen Beentjes 
 

Overleden op 29 augustus 2021 
op de leeftijd van 60 jaar 

 

Jeroen, 
 
Hier staan we dan, niet te geloven maar wel waar. 
Jeroen jongste kind uit een gezin van 8 kinderen, groeide beschermd op.  Iedereen regelde 
altijd alles voor je en als jongste had je weinig in te brengen.  
 
Als baby werd je vaak aan de zorgen van je grote zus Annet toevertrouwd.  Als Annet uit 
school kwam lag je in de kinderwagen al klaar om rondgereden te worden. Annet verstopte 
haar knikkerzak onder het matras en ging terug naar school om daar te knikkeren. 
Grote vriendin in je jeugd was Irma Metselaar met wie je dagelijks te vinden was bij het 
autobedrijf van haar vader Tinus Metselaar.  Je leerde al snel hoe je in een auto kon rijden, 
iedere avond nam je een kussentje mee van de bank (want anders kwam je niet boven het 
stuur uit) om die in de auto's te leggen die je naar binnen in de showroom mocht rijden.  Ook 
haalden jullie benzine uit de nieuwe auto's om het in een oude Daf te doen en dan crossen 
over het land. Kattenkwaad genoeg dus, hier zijn er nog een paar.  Appels jatten bij buurman 
post en soms ook stiekem een fikkie stoken daar. Wat werd moeder dan boos als ze dat 
merkte. De bel van het oude gemeentehuis werd door jou met een brok ijzer geluid, dat was 
niet zo handig omdat het politiebureau eronder zat, je werd in de kraag gevat en door politie 
van der Meer naar huis gebracht. 
Sinterklaas was in ons gezin een groot feest, de bollenmanden waren flink gevuld met 
cadeaus.Er werd gestrooid met pepernoten maar ook met de roe en die heb jij een keer 
gekregen. Lijkwit rende je het huis uit en was flink van streek. Je dacht dat je niks meer zou 
krijgen maar gelukkig aan het eind van de avond kreeg je toch je oh zo gewenste schaatsen. 
Na de lagere school ging je een tussen jaar doen op de Konstamschool en aansluitend naar 
de LTS waar je het vak metaal werd geleerd. In de metaal heb je echter nooit gewerkt want 
je ging al jong met Nic mee naar de bloemenveiling. De bloemen wereld beviel je goed en 
bent daar altijd in blijven werken. Je klom op van bloemen inpakker naar een zeer 
gewaardeerd bloemen inkoper bij Nijssen junior bv in Aalsmeer.  
In je jonge jaren hield je van een biertje en gezelligheid, je had en hebt een grote groep 
vrienden om je heen. Van alle vakanties was wintersport je favoriet, je ging jaarlijks 
meerdere keren skiën met verschillende vrienden. Ook heb je jaren op schaatsles gezeten 
en hebt samen met de familie een memorabele schaatstocht beleeft van Enkhuizen naar 
Stavoren in 1996.  
Je bleef vrijgezel en verhuisde samen met moeder naar de Vislaan. Maar na een aantal 
jaren werd het toch tijd om op eigen benen te gaan staan, en kocht je het huis op de 
Rooinap. Je oudste broer Peter is een enorme steun geweest in die tijd. Wel bleef je tot 
moeders dood dagelijks bij haar eten. Nadat moeder was overleden ging je om de beurt bij 
een van je broers en zussen eten wat voor ons allemaal heel gezellig was. 
Verjaardag vieren daar was je niet zo van maar je ging om het jaar met ons uit eten en dan 
tikte jij af. 
Je grootste hobby was alles wat met fietsen te maken had. Op de racefiets met Marcel en 
zondags een ritje met de tourclub. Op de mbt ging je het duin in en op de strandfiets deed je 
IJmuiden pier Egmond.  
 
Wat jou zo kenmerkt zijn je loyaliteit, saamhorigheid en hield van gezelligheid. 
Jeroen bescheiden nooit op de voorgrond willen staan maar er wel voor iedereen was. Met 
iedere broer en zus had jij een speciaal lijntje en dat beseffen we in deze dagen nog meer. 
Jeroen we moeten je loslaten en bedanken je voor alle mooie momenten die we met elkaar 
hebben beleefd. 
Goede reis 

  



 

 

Marijke Groot - Koppes 
 

Overleden op 29 oktober 2021 
op de leeftijd van 78 jaar 

 
Marijke is geboren op 29 augustus 1943 in de Beemster als jongste van twaalf kinderen in 
een zeer katholiek gezin. Er was veel armoe en hierdoor verhuizen ze regelmatig. Ze heeft 
de lagere school in de Beemster en in de Rijp gevolgd. Dit moest dan wel lopend. Na haar 
lagere school was het direct aanpakken thuis en bij anderen, veel bij grote gezinnen. 
Doorleren zat er voor haar niet in. 
Uitgaan was toegestaan, maar Marijke kreeg wél een tijd mee, want vader was streng. 
Inmiddels waren er al meerdere zussen de deur uit en kon ze daardoor de kermissen 
afstruinen en daar blijven slapen, want zo eigenwijs was ze wel en kon ze haar eigen gang 
gaan. 
Zo heeft ze in 1968 op de Zuidschermer kermis haar Jan ontmoet en het bleek liefde op het 
eerste gezicht. Zes maanden later trouwden zij en trokken in de oude woning aan de 
Achterweg in.  Jan woonde daar al met zijn moeder en die ging toen verhuizen naar de Lage 
Weide. In 1970 wordt het eerste kind Clazien geboren, gevolgd door Jan in 1972 en daarna 
Peter in 1976. Het toenmalige huisje werd te klein en hierachter werd een nieuwe woning 
gebouwd.  Hier heeft ze tot de dag van vandaag gewoond. 
De Achterweg bestond toen nog maar uit enkele woningen, maar het contact met de buurtjes 
was goed en Marijke raakt goed ingeburgerd. Ze ging ook iedere week trouw naar de kerk en 
zo is ze begonnen met het kerkwerken bij de Marthaclub. Dit deed ze overigens nog steeds. 
Doordat Jan zijn werk op de boerderij had zorgde ze dat het middageten altijd klaar stond. 
De tussenliggende tijden vulde ze de tijdens de schooltijden van de kinderen in om een extra 
centje te verdienen met schoonmaken in allerlei verschillende huizen. Ze gebruikte dit o.a. 
voor uitjes met de kinderen op de fiets of met een bus naar een pretpark.  Er was geen auto 
en met pa deden ze hun uitjes op de brommer. 
Haar leven veranderde toen pa met de vut ging en ze gingen er samen meer op uit. Veelal 
fietsen en korte vakanties in Nederland. Marijke had niet de behoefte om naar het buitenland 
te gaan. Ze kreeg ook meer tijd voor hobby’s zoals kaarten en vele puzzels maken en deze 
opsturen en dan hoopte dat ze wat ging winnen en dit is ook wel gebeurd.  Ze deed ook al 
veel vrijwilligerswerk zoals met veel collectebussen lopen. Ze kwam rustig 3 keer als je niet 
thuis was en met smoesjes als je wel wat wilde geven en geen geld had deed ze rustig nog 
een poging. Ze heeft als collectant voor 6 goede doelen gelopen en heeft zich voor de Hart 
en brandwondenstichting 38 jaar ingezet. Ze liep ook voor de Limmer Toren zelfs meer dan 
40 jaar lang; dit heeft ze zelfs tot afgelopen week nog gedaan. 
Het overlijden van haar Jan in 2016 viel haar zwaar.  Peter is na zijn vakantie uit Nieuw- 
Zeeland nog een jaar bij haar wezen inwonen. Zo hadden ze steun aan elkaar maar het bleef 
moeilijk voor mam om haar draai te vinden.  Ze probeerde haar dag zoveel mogelijk in te 
vullen. Ze was weinig thuis en ging meer kaarten en wandelen. Ze was inmiddels ook een 
bekend gezicht in de Cameren waar ze op woensdag de koffie schonk.  Als ze thuis was 
keek ze graag naar sport vooral voetbal.  Ze zorgde ook graag dat haar huis en tuin er netjes 
bij stonden.  Om over het pad maar te zwijgen. Ook had ze voor ieder altijd een kopje koffie 
klaar staan. 
Veel Limmers en familie zullen haar herinneren dat ze vaak een kaartje hebben kregen voor 
geboorte, verjaardag, trouw en rouw. Ze praatte altijd erg graag en wist daardoor ook veel 
nieuwtjes uit het dorp. Op 29 oktober is ze zelf het onderwerp van gesprek geworden omdat 
er plotseling een einde aan haar leven was gekomen.  
We zullen haar missen.  
Bedankt voor alles en rust zacht. 

  



 

Nel Tuijn - Mooij 
 

Overleden op 6 november 2021 

op de leeftijd van 100 jaar 
 
 
Op 6 november 2021 namen we definitief afscheid van Nel Tuijn-Mooij; moeder, 
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder.  
 
Ma is geboren op 12 april 1921 aan het Stet in Limmen en was de een na jongste van een 
gezin met 12 kinderen. Zij is als laatste van het gezin overgebleven. Al haar broers en 
zussen zijn haar voorgegaan en overleden.  
 
Haar moeder, Trijntje Bakker, overleed op 52-jarige leeftijd. Nel was toen 13 jaar oud. Deze 
gebeurtenis heeft een grote impact op haar jeugd gehad.  
 
Na de dood van haar moeder, Trijntje Bakker, nam haar oudste zus Agaath de moederrol 
over in het gezin. Vader Gerrit Mooij stierf op 81-jarige leeftijd. Zoals toentertijd gebruikelijk 
ging Ma na haar schooltijd direct aan het werk in de huishouding o.a. bij Meester Mok. Het 
was armoe troef dus moest er gewoon geld verdiend worden.  
 
Vlak na de oorlog ontmoette zij Jan Tuijn op een van de toen gebruikelijke buurtfeesten en 
binnen een jaar waren zij getrouwd. In januari 1947 kochten zij een huisje op de Hoogeweg 
in Limmen. Op het huwelijksfeest sneeuwde het zo hard, dat zij op klompen door de sneeuw 
vanaf het Stet naar de Hoogeweg zijn gelopen. Een onvergetelijke ervaring. 
 
Op de Hoogeweg zijn zij een bloembollenbedrijf begonnen waar ma met hart en ziel samen 
met vader Jan aan mee werkte. Samen kregen ze in de eerste drie jaar drie kinderen, 
waarna er nog vier volgden: drie dochters en vier zonen. Dat stel is inmiddels uitgebreid met 
negen kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen.  
 
Nadat ze 62 jaar getrouwd waren overleed vader in 2008 op de gezegende leeftijd van 95 
jaar.  
 
Na haar vijftigste kreeg moeder eindelijk wat meer tijd voor zichzelf. Zo hield ze erg van 
fietsen en haalde ze alsnog alle zwemdiploma’s. Ze ging op een boetseercursus en werd lid 
van een boekenclub. Ook sieraden maken met kralen vond ze erg leuk; er ging kortom een 
wereld voor haar open. Maar het liefst was ze gaan reizen naar verre landen.  
 
Ze droomde over Bali en op televisie miste ze dan ook geen programma over andere verre 
landen en nieuwe culturen. Ze hield van iconen en operamuziek. Ze kon de hele dag naar 
klassieke muziek luisteren. Moeder was ook altijd intens met de natuur bezig.  
 
Na haar 85ste werd het allemaal wat minder door medische problemen. Wij hebben moeder 
leren kennen als een sterke vrouw. Een vrouw met veel wilskracht, die open stond voor 
andere mensen en altijd een luisterend oor had. Haar kinderen waren daarbij alles voor haar.  
 
Wij zijn dankbaar dat moeder 100 jaar mocht worden in een redelijke gezondheid. Haar wens 
was altijd om niet afhankelijk te worden van verdere zorg en om bij haar volle verstand 
afscheid te kunnen nemen van de kinderen.  
 
Die wens is uitgekomen. Maar moeder, wat zullen we je missen!  

  



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

 
De aangevraagde intenties voor vieringen die niet doorgaan kunnen in overleg 
verschoven worden naar vieringen op andere tijdstippen. 
 
 
Zaterdag 11 december 19.00 uur: Ada 
Beentjes, Tiny van Dijk-de Moel, Johan 
Kerssens 
Zondag 12 december 10.00 uur: Jan Bos, 
Sam Beentjes en Aaf Beentjes-Vlaarkamp, 
Gre Beentjes-Fatels, Peter Beentjes, Henk 
en Ali Bruins, Overl.fam.Admiraal-
Commandeur, Theo Dirkson, IJs  Dirkson en 
Annie Dirkson-Kerssens, Rie Duijkersloot, Jo 
Koot-Groot, Jans Min, Kees Pepping, Pe 
Pepping, Hans Zwart, Nack Kaandorp 
 
Zaterdag 18 december 19.00 uur: Cees  
Buter en Sjaan Buter-Rotteveel, Jaap 
Dirkson, Jaap Metselaar en Joke Metselaar-
Apeldoorn, Jaap v.d.Steen en Corrie 
v.d.Steen-Mosch 
Zondag 19 december 10.00 uur: Gerrit 
Bakkum en Lies Bakkum-Zuurbier en 
overleden kinderen, Joop Baltus-Kroone, 
Jopie Castricum-Borst, Tiny van Dijk-de 
Moel, Cock Groot en Riet Groot-Konijn, Afra 
Koot en overl.ouders, Theo Seignette, Tiny 
Wulp-Vergouw, Bank Wulp, Nico Wulp en 
Peter, Gerard Balk, Antoon Min, Margaretha 
Nuijens en overl. fam. 
Kerstavond 24 december 20.30 uur: Piet 
Kaandorp en Wil Kaandorp-Smit, Siem 
Admiraal en overl.fam. Admiraal-Hageman, 
Gré Brakenhof-Admiraal, Nico van Haaster, 
Susanna Nuijens-Kusch en Antonius 
Nuijens, overl.fam. Nuijens Kusch, Dick van 
der Velden, Co Jonker-Krom, Piet Nijman en 
Nel Nijman-v.d.Peet, Wim Bremmers en 
overl. fam., Ank Stuifbergen-van Buggenum, 
Cees Struijlaart, Antoon Dekker en Gre 
Dekker Smit, Henny, Riet en Henk, Jopie de 
Ruijter-Hes, Piet van der Velden en Marie 
van der Velden, Piet van der Velden jr., Piet 
Bakkum en Margaretha Bakkum-Bakker, 
Nelleke Molenaar, Opa en Oma Pronk 
Channen Broeders, Sjaak Seignette, Ben 
Nijman, Piet Nijman en Nel Nijman-v.d.Peet, 
Jaap van Veen, Wim Limmen, Gerard 
Pirovano, Cees Pirovano 
Kerstavond 24 december 22.30 uur: Tim 
Baltus, Wim Metzelaar en Jannie Metzelaar-
v.d.Maat, Aad Kaandorp, Jan Kroon en 
Gerda Kroon Wammes, Ed Kuijper en Anja 
Kuijper-Schagen, Agaath Mooij en fam. 
Mooij-Putter, Susanna Nuijens-Kusch en 
Antonius Nuijens, overl.fam. Nuijens Kusch, 
 
 
 
 

Floor Schoorl, Engel Valkering en Riet 
Valkering-Sprenkeling, Nicolaas Verver en 
Cornelia Verver en overl.fam., Frans Wempe 
en Nel Wempe-van der Aar, Piet Nijman en 
Nel Nijman-v.d.Peet, Bart van Beek en Rie 
van Beek-van Duivenvoorde, Leo Verver, 
Jopie de Ruijter-Hes, Ilias Iliopoulos en 
overl.fam. Iliopoulos-Dekker, Hans 
Castricum en kleindochter Evi en kleinzoon 
Sem 
1e Kerstdag 25 december 10.30 uur: Kees 
Admiraal, Cor Schol, Siem van Veen, Lia 
Goeman-van Veen, Nico van Haaster, Jans 
Min, Gerda Pepping-Bakkum, Frans Wempe 
en Nel Wempe-van der Aar, Willem Dirkson 
en Sien Dirkson-van Duivenvoorde, Hans 
Zwart, Riet Dekker-Hollenberg, Gerard 
Winder, Wim Levering en overl.fam. 
Levering-van der Wurff en kleinzoon Lars, 
Angelique Levering-Kaandorp, Jan 
Kaandorp en overl.fam. Wulp-Kaandorp, 
Thijs Bakker en Lien Bakker-Groot, Gerard 
Valkering en overl. fam. Schram, Bart 
Dirkson en Janie Dirkson-van der Molen, 
Joop Holla en zoons Jan en Gerard en 
achterkleinkinderen Justin en Isa, Alice 
Groot en overl.fam. Groot en fam. Pepping, 
Harry Zandbergen, Cees Admiraal en 
overl.fam.Admiraal-v.d.Velden, Ben de Swart 
en Tiny de Swart-Verver, Wim Limmen, 
Gerard Pirovano, Cees Pirovano 
2e Kerstdag 26 december 10.30 uur: Rie 
Duijkersloot, Nico van Haaster, Wil Keijzer-
Stam en Dorus Keijzer, Engel Valkering en 
Riet Valkering-Sprenkeling, Opa en Oma 
Vleugel, Opa en Oma Putter, kleindochter 
Lindy, Andre Winder en Trien Winder-
Metselaar, Dina Hageman-Regtop, Jaap 
Kuijs en Gré Kuijs-Bakker, Will Pepping, 
Theo Swart, overl.fam. Kuijs-de Groot, 
Arnold Henselmans en Annie Henselmans-
Borst, Nack Kaandorp, Sijvert Molenaar en 
Engelina Molenaar-Groot, Jo en Riet Groot, 
overl.fam. Molenaar-Groot, Daisy van 
Kessel, Angelique Levering-Kaandorp, Jan 
Kaandorp en overl.fam. Wulp-Kaandorp, Piet 
Krom, Rein Verver en Corrie Verver-
Zandbergen, Susanna Nuijens-Kusch en 
Antonius Nuijens, overl.fam. Nuijens Kusch,  
 
 
 
 
 
Oudjaarsdag 31 december 19.00 uur: 
Susanna Nuijens-Kusch en Antonius 
Nuijens, overl.fam. Nuijens Kusch, Jan de 



Zeeuw en Riet de Zeeuw-Groot, Gerard 
Winder, Jopie de Ruijter-Hes 
Nieuwjaarsdag 1 januari 10.30 uur: Loek 
Rijs, Piet Kaandorp en Wil Kaandorp-Smit, 
Piet Krom, Dick Boon, Walt Pepping en 
Truus Pepping-Buur, Theo Seignette, Henk 
en Ali Bruins, Susanna Nuijens-Kusch en 
Antonius Nuijens, overl.fam. Nuijens Kusch, 
Margaretha Nuijens  en overl.fam., Wim 
Bremmers en overl. fam., Rein Verver en 
Corrie Verver-Zandbergen, Alice Groot en 
overl.fam. Groot en fam. Pepping, Harry 
Zandbergen, Cees Admiraal en 
overl.fam.Admiraal-v.d.Velden, Jaap van 
Veen 
Zondag 2 januari 10.00 uur: Joop Admiraal 
en Jo Admiraal-de Jong en zoon Wim, Rie 
Adrichem-van der Steen, Martinus Augustijn 
en Maria van Roode, Niek Baltus, Tim 
Baltus, Wim Metzelaar en Jannie Metzelaar-
v.d.Maat, Jan Dekker en Tiny Dekker-
Molenkamp, Siem Droog, Tomas Magadan, 
Siem van Veen, Lia Goeman-van Veen, 
Jaap Groot en Doortje Groot-Hes en zoons 
Cor, Ton en Sjaak en schoonzoon Kees, 
Nico van Haaster, John Luttikhuizen, Nelleke 
Molenaar, Ben de Ruijter en Aat de Ruijter-
Pronk, Maik de Ruijter, Herman v.d.Sande 
en Truus v.d.Sande-Sander, Sjaak 
Seignette, Annie van der Steen, Antoon 
v.d.Steen en Corrie v.d.Steen-Kaptein, Frans 
Wempe en Nel Wempe-van der Aar, Piet 
Winder Jzn., Cees Winter en Alie Winter-
Lute, overleden ouders Nuyens-Kusch en 
overl.fam., Angelique Levering-Kaandorp, 
Jan Kaandorp en overl.fam. Wulp-Kaandorp, 
Joop Holla  en zoons Jan en Gerard en 
achterkleinkinderen Justin en Isa, Jan de 
Zeeuw en Riet de Zeeuw-Groot 
Zaterdag 8 januari 19.00 uur: Ada 
Beentjes, Aad Kaandorp, Johan Kerssens, 
Jaap Metselaar en Joke Metselaar-
Apeldoorn, Jan Valkering, Frans en Riet 
Scheepmaker, Jos Zomerdijk, Niek Baltus 
Zondag 9 januari 10.00 uur: Lies Al, Joop 
Baltus-Kroone, Sam Beentjes en Aaf 
Beentjes-Vlaarkamp, Gre Beentjes-Fatels, 
Peter Beentjes, Henk en Ali Bruins, Jopie 
Castricum-Borst, Overl.fam. Admiraal-
Commandeur, Theo Dirkson, IJs Dirkson en 
Annie Dirkson-Kerssens, Rie Duijkersloot, 
Vok Groot en Tiny Groot-Hes, Nico van 
Haaster, Jo Koot-Groot, Jans Min, Nelleke 
Molenaar, Agaath Mooij en fam Mooij-Putter, 
Cees Mous, Kees Pepping, Pe Pepping, Dirk 
de Winter, Bart Dirkson en Janie Dirkson-
van der Molen  
 
Zondag 16 januari 10.00 uur: Tomas 
Magadan, Piet Buur, Tiny van Dijk-de Moel, 
Nico van Haaster, Tiny Hageman-Mandjes, 

Afra Koot en overl.ouders, Truus Nanne-
Valkering, Corrie Verver-Valkering, Tiny 
Wulp-Vergouw, Bank Wulp, Nico Wulp en 
Peter, Cees Buter en Sjaan Buter-Rotteveel, 
Jaap Dirkson, Aad Kaandorp, Jaap v.d.Steen 
en Corrie v.d.Steen-Mosch, Jaap Metselaar 
en Joke Metselaar-Apeldoorn, Ank 
Stuifbergen-van Buggenum 
Zaterdag 22 januari 19.00 uur: Aad 
Kaandorp, Gerda Pepping-Bakkum 
Zondag 23 januari 10.00 uur: Henk en Ali 
Bruins, Rie Duijkersloot, Cock Groot en Riet 
Groot-Konijn, Vok Groot en Tiny Groot-Hes, 
Nico van Haaster, Ed Kuijper en Anja 
Kuijper-Schagen, Gert Min en Truus Min-
Valkering, overl.ouders Nuijens-Kusch en 
overl.fam.leden, Henk Nijman en Clazien 
Nijman-van Diepen, Dirk de Winter, Dina 
Hageman-Regtop, overl.fam. Kuijs-de Groot,  
Ria Westerhoven-Aarsen 
Zaterdag 29 januari 19.00 uur: Aad 
Kaandorp 
Zondag 30 januari 10.00 uur: Joop Baltus-
Kroone, Tiny van Dijk-de Moel, Nico van 
Haaster, overl.ouders Nuijens-Kusch en 
overl.fam.leden, Jaap Metselaar en Joke 
Metselaar-Apeldoorn, Joop van der Steen en 
Afra van der Steen-de Winter, Gerard Balk, 
Arnold Henselmans en Annie Henselmans-
Borst, Jaap Zonneveld 
Zaterdag 5 februari  19.00 uur: Walt 
Pepping en Truus Pepping-Buur, Antoon 
Min, Dick Boon 
Zondag 6 februari 10.00 uur: Rie 
Adrichem-van der Steen, 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, Ank 
Stuifbergen-van Buggenum, John 
Luttikhuizen, overleden ouders Nuyens-
Kusch en overl.fam., Ben de Ruijter en Aat 
de Ruijter-Pronk, Sjaak Seignette, Annie van 
der Steen, Antoon v.d.Steen en Corrie 
v.d.Steen-Kaptein, Joop en Afra van der 
Steen, Jos Zomerdijk, Niek Baltus, Jan Bos 
Zaterdag 12 februari  19.00 uur: Johan 
Kerssens, Ada Beentjes, Cees Buter en 
Sjaan Buter-Rotteveel, overleden ouders 
Nuyens-Kusch en overl.fam. 
Zondag 13 februari 10.00 uur: Lies Al, Jans 
Min, Cees Dekker, Kees Pepping, Pe 
Pepping, Frans en Riet Scheepmaker, Joop 
en Afra van der Steen, Sam Beentjes en Aaf 
Beentjes-Vlaarkamp, Gre Beentjes-Fatels, 
Peter Beentjes, Theo Dirkson, IJs Dirkson 
en Annie Dirkson-Kerssens, Overl.fam. 
Admiraal-Commandeur 

  



Bereikbaarheid Pastor Mike Nagtegaal 
 

Pastorie Dusseldorperweg 74 1906 AL Limmen 

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

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

___________________________________________________________________ 

E-mail-adressen H. Corneliusparochie te Limmen 
 

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

___________________________________________________________________ 

Het Parochiecentrum 
is gevestigd in de pastorie 

 

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

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

Pastores

Pastor Mike Nagtegaal Dusseldorperweg 74 1906 AL Limmen 0725051275

Pastor Johan Olling Dusseldorperweg 74 1906 AL Limmen 0725051275

Administrator F.Brigitha Rechtestraat 162 1483 BH de Rijp 0229671456

Parochiebestuur ad interim

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

Jan Mentink secretaris/penningmeester

Parochieraad van de Corneliusparochie

Pastor 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

Henk Boon Vredeburglaan 35 0728888094 lid, pastoraal overleg

Theo Al Westerweg 14 0725051573 lid

Pastoraal Overleg van de Corneliusparochie

Agaath van Veen Dampegheestlaan 33 0725054184 liturgie

Rob Schijf t Kieftenland 11 0611262576 diaconie

Rick Glorie Rietorchis 27 637616410 katechese

Marian Snel-Kossen Koningsdam 37 0725051859 gemeenschapsopbouw

vertegenwoordigers  van werkgroepen en verenigingen

Matthé Mooij Theebos 20 0725053054 avondwake

Kees Kroone Dampegheestlaan 23 0725051701 begrafenisvereniging

Tiny Baltus-Veldt Hogeweg 49 0725051483 dameskoor

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

Adrie Mooij Zonnedauw 7 05053180 koor

Mieke de Nijs v.Alkemadelaan 4 0725054351 gezinsvieringen

Lilian de Graaf de Wieken 19 0725052798 KVG

Ans Winder-Poel Dusseldorperweg 86 0725051947 MOV-HALE

Jos Henselmans Dusseldorperweg 51 0622001437 kerkhofcommissie

Louis Al Westerweg 116A 0653943280 kerk- en jeugdveiling

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

Joop Koppes Kerkweg 57 0725051717 Rond de Limmer Toren

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

Joke Groot-van Beek Vijverlaan 4 0725052528 Marthaclub

Riet Bloedjes Koningsdam 29 0725052676 kostergroep

Tonia v.d. Steen Achterweg 29 0725052602 Werkgroep Caritas

vacature Parochieadministratie

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

Johan Liefting Hogeweg 147 0725051671 tuinploeg

Carla van Zelst Runxputteweg 18 Heiloo 0725053636 Vormselprojekt

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

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

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



 

Mag met Kerst 

- als God een menselijke gestalte aanneemt – 

de Hemel de aarde raken. 

Dat we er door geraakt mogen worden, 

opdat er iets in ons verandert, 

Dat het ons hart raakt en 

ons iets geeft voor het leven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalig kerstfeest en een gelukkig 2022 

De pastors, parochieraad en pastoraal Overleg  


