
 

  



 

 
VAN DE REDACTIE 

 
Het eerste nr van het parochieblad in 2022 en met het voorwoord van pastor Mike “Door de 
lens”. Deze gaat over de veertigdagentijd. De vieringen in de vastentijd worden vermeld. U 
leest over de vastenactie en de vastenactieactiviteiten. Ook een afbeelding van het 
hongerdoek is op de achterzijde afgedrukt en in het blad is er uitleg van de afbeeldingen. 
Een terugblik op het afscheid van pastor Johan van de parochieraad, maar ook van hemzelf 
en er zijn teksten uit de viering opgenomen in het blad. De parochieraad nodigt u uit voor de 
parochievergadering en de werkgroep eerste communie laat van zich horen. De vaste 
rubrieken ontbreken ook niet. Veel te lezen en de redactie wenst u veel leesplezier 
 

 
 

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

VERSCHIJNINGSDATA 
 
‘Rond de Limmer Toren’ verschijnt zes 
maal per jaar, te weten: 
 
Nummer 1  begin september 
Nummer 2 eind oktober 
Nummer 3  10 dagen voor Kerstmis 
Nummer 4 februari 
Nummer 5 10 dagen voor Pasen 
Nummer 6  voor Pinksteren 
 
AANLEVEREN KOPIJ 
 
Kopij voor de ‘Rond de Limmer Toren’ bij 
voorkeur aanleveren per e-mail: 
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl 
 
Of in de brievenbus van/aan ‘Rond de 
Limmer Toren’p/a Pastorie 
Dusseldorperweg 74 1906 AL LIMMEN 
 
Kopij voor de volgende uitgave kunt u 
inleveren/insturen 
 
tot dinsdag 22 maarti 2022 
 
Zij verschijnt omstreeks  
10 april 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 
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Door de Lens… 

40 DAGENTIJD 
 
Hij komt er weer aan, ieders favoriete tijd van het jaar: de grote vasten, ofwel de 
veertigdagentijd. Ieder jaar is het weer een uitdaging om iets te bedenken, en ieder jaar 
neem ik me weer voor om er dit keer écht iets van te maken. En ieder jaar mislukt dit, 
minimaal ten dele. 
 
Ik herinner me mijn islamitische collega’s uit mijn tijd als Straatcoach in Amsterdam 
Oost, die definieerde christelijk vasten met spottende toon als ‘niet snoepen’. Ik kon er 
toen al om lachen, want dat was eigenlijk al veel meer dan de meeste christenen die ik 
kende (dat waren er trouwens niet veel, ik was zelf nog niet eens gedoopt) eraan 
deden. Later zou ik, als mij gevraagd werd wat ik aan het vasten deed, steevast zeggen 
dat ik geen vlees at. Dat gaf altijd positieve reacties. En een ongemakkelijke lach als ik 
daarna vertelde dat ik ondertussen al heel wat jaren vegetariër was.  
 
Wat ik hier schets klinkt misschien een beetje spottend, alsof ik het niet serieus neem, 
maar het is wel kenmerkend voor de houding die ik rond het christelijke vasten 
waarneem. En dat terwijl de Bijbel het heel serieus neemt! Zo vastte Mozes voordat hij 
de tien geboden ontving (Ex. 34:28), Daniël nadat hij zwaar nieuws te horen kreeg 
(Dan. 10:3), en Jezus vastte in de woestijn voordat Hij op de proef werd gesteld (Mat. 
4:2). In Handelingen vasten en bidden profeten en leraren voordat ze worden 
uitgezonden (Hand.13:2-3). Het is trouwens voor christenen niet de bedoeling dat  
vasten ongezonde vormen aanneemt of een uiting is van lichaamsvijandigheid. Paulus 
zegt tegen de gemeente in Kolossen dat zo’n vorm van vasten ‘van geen enkele 
waarde is’ (Kol.2:18—23).  
 
Wat bovengenoemde voorbeelden gemeen hebben is dat het telkens een soort 
voorbereidingsperiode is. Het is een uiting van toewijding aan God en wordt niet zelden 
gecombineerd met bidden en aalmoezen geven (zie bijv. Mt.6:1-18). En dat is in onze tijd 
nog steeds zo: we vasten als voorbereiding op de Goede Week en Pasen en als 
voorbereiding op Kerst.Ik moet bekennen dat ik niet weet of het per se iets is waar wij iets 
aan hebben. Wel weet ik dat, net als met andere geestelijke werken, zoals het om vaste 
tijden zeggen van een vast aantal vastgestelde gebeden, het ondernemen van  een 
pelgrimage, het bezoeken van relieken, etc., het gevaar bestaat dat we vasten gaan 
inzetten als een soort ruilmiddel. Een methode dus om iets van God voor elkaar te krijgen. 
Door de geschiedenis heen is het ‘voor wat hoort wat’ denken misschien wel een van de 
grootste theologische gevaren voor het christendom. 
 
In mijn laatste jaar bij de marine zou ik samen met een maatje uit de Bijbelkring een 
week écht vasten. Dat viel me zwaar maar het was ook heel verdiepend! We spraken af 
elkaar op de hoogte te houden, en contact te hebben als het zwaar was, als een soort 
van buddy-systeem. Ook spraken we af in die dagen dagelijks vaker te bidden en bijbel 
te lezen. We lazen dezelfde teksten, over vasten. Dit maakte het een stuk dragelijker! 
Wat ook hielp is dat ik een opbouw had ingebouwd: dag 1 alleen ontbijt en avondeten. 
Dag twee alleen avondeten. Dag 3 en vier alleen eten na zonsondergang. En dan geen 
groots suikerfeest, maar sober. Hij hield het langer vol dan ik. Toen mijn gezin aan tafel 
zat (mijn kinderen waren te klein om zelfstandig te eten en ik moest helpen) kon ik al dat 
eten voor mijn neus niet meer weerstaan. Slappe hap! 
 
Gelukkig heb ik dit jaar weer een nieuwe kans. Wat ik ga doen? Ik heb nog geen idee, 
maar een poging ergens toe doe ik zeker! Of het lukt? Geen idee. Maar ik ga ervoor. 
En jij, wat ga jij dit jaar (niet)doen? Ik ben benieuwd! 
 
pastor Mike. 
 
  



 

 

NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD   
 
Wat is er veel gebeurd na mijn laatste schrijven in de Limmertoren van december 2021. 
Waar toen nog alle voorbereidingen voor de vele vieringen in de kerstperiode in volle gang 
waren, werd Nederland wederom geplaagd met een avondlockdown, waardoor er geen 
vieringen na 17.00 uur konden plaatsvinden en we een beperking van  
50 personen kregen opgelegd. Geen kerst met volle kerken, maar een aantal mooie en 
sfeervolle vieringen, die ook via de Kerk-T.V. gevolgd konden worden. 
 
Zondag 9 januari is met de ingebruikname van het orgel de complete herbouw en inrichting 
van de kerk na de fatale brand van 3 mei 2018 na bijna vier jaar afgerond. Een hoogtepunt 
voor onze kerkgemeenschap en in het bijzonder voor Peter Rijs, die zichtbaar genoot 
tijdens het bespelen van dit prachtige orgel. 
 
Het weekend van 14, 15 en 16 januari,  zou het feestweekend moeten worden, met een 
receptie voor betrokken bedrijven tijdens de herbouw, de vrijwilligersavond, het concert met 
Harmonie Excelsior en de afscheidsviering van Johan Olling, gevolgd door een 
afscheidsreceptie. Helaas hebben we dit alles door alle coronamaatregelen moeten 
uitstellen. Maar wat in een goed vat zit, verzuurt niet…. Het weekend van 24, 25 en 26 juni 
zal nu in het teken staan van alle geplande festiviteiten. 
 
Wat  wel door is gegaan is de feestelijke afscheidsviering van Johan Olling. Door alle 
beperkingen mocht hij maar 50 personen uitnodigen. We weten dat we hier veel vaste 
kerkgangers en parochianen mee hebben teleurgesteld, nogmaals onze excuses hiervoor. 
Gelukkig ook hier is veel gebruik gemaakt van Kerk-TV en heeft CTV Castricum op 
maandagochtend 17 januari de hele viering uitgezonden.  
Het was een prachtige viering, waarin Johan met zijn (oud)-collega’s is voorgegaan. Als 
afscheidscadeau schonk Johan zijn Statenvertaling van de bijbel aan Mike Nagtegaal, zijn 
opvolger, die ‘het verhaal achter het verhaal’ verder zal dragen. Na de viering nam Johan 
afstand van zijn liturgische insignes en schonk deze aan zijn kinderen. Zijn vrouw Nelleke 
hielp hem uit zijn gebedsmantel en verruilde deze voor zijn colbert. Na afloop waren er 
mooie toespraken onder andere van burgemeester Toon Mans, die Johan de 
waarderingsspeld toekende voor zijn grote verdienste voor niet alleen de parochie maar 
voor de hele gemeenschap van Castricum en daarbuiten. 
Op zondag 26 juni zal er een receptie zijn ter ere van het afscheid van Johan, waar u hem 
persoonlijk de hand kunt schudden. Ook wordt tijdens deze receptie het cadeau van de 
gemeenschap aangeboden. Wilt u hieraan een geldelijke bijdrage leveren, kunt u, o.v.v. uw 
naam en afscheid Johan, een bedrag storten op rek.nr. NL46RABO 0336400756, of een 
enveloppe bij de pastorie afgeven. Hiervoor bij voorbaat heel hartelijk dank.  
 
Jaarvergadering parochieraad 
Op dinsdag 13 maart om 20.00 uur bent u van harte welkom in de ontmoetingsruimte 
achter in de kerk voor onze jaarvergadering. Naast de gebruikelijke agendapunten, zoals 
financiën en bouwzaken hebben wij de heer Emiel Wagemaker uitgenodigd. Emiel heeft 
afgelopen jaar de preekstoel geheel gerestaureerd. Graag wil hij ons meenemen in zijn 
verhaal rondom deze restauratie.    
Wij hopen velen van u te mogen begroeten. 
 
Kerkbalans 
Als ik dit schrijf is actie “Kerkbalans 2022” in volle gang. Bij voorbaat heel hartelijke dank 
voor uw bijdrage. In een later stadium zal de opbrengst worden gepubliceerd. 
 
Namens de parochieraad en namens Mike Nagtegaal 
wens ik u veel gezondheid toe een vriendelijke groet, 
Gerardine Vahl-Res 
voorzitter parochieraad 
  



 

LITURGIE VOOR DE  

KOMENDE MAANDEN  (vieren) 
 

LITURGISCH KALENDER 
 
Zaterdag 19 februari  19.00 uur  Med.viering met Samenzang Zanggroep Meditatief 
 
Zondag 20 februari 10.00 uur Woord- en Communieviering met Caeciliakoor 
7e zondag door het jaar   Voorganger: Pastor M.Nagtegaal 
 
Dinsdag 22 februari 10.00 uur Viering in “De Cameren” 
   Voorganger: Pastor M.Nagtegaal 
 
Vrijdag 25 februari 17.00 uur Viering van Gebed en Stilte in Dagkapel 
   Voorganger: Pastor M.Nagtegaal 
 
Zaterdag 26 februari 19.00 uur  Meditatieve viering met Samenzang 
   Voorganger: Pastor M.Nagtegaal 
 
Zondag 27 februari 10.00 uur W & C viering met Herenzanggroep 
8e zondag door het jaar   Voorganger: Pastor M.Nagtegaal 
 
Dinsdag 1 maart 10.00 uur Viering in “De Cameren” 
   Voorganger: Pastor M.Nagtegaal 
 
Woensdag 2 maart 19.30 uur W & C viering met Caeciliakoor 
Aswoensdagviering   Voorganger: Pastor M.Nagtegaal 
 
Vrijdag 4 maart 17.00 uur Viering van Gebed en Stilte in Dagkapel 
   Voorganger: Pastor M.Nagtegaal 
 
Zaterdag 5 maart 19.00 uur  Meditatieve/verzoeningsviering met 
Samenzang 
   Voorganger: Pastor M.Nagtegaal 
 
Zondag 6 maart 10.00 uur W & C viering met kleinkoor 
1e zondag 40-dagentijd   Voorganger: Pastor M.Nagtegaal 
 
Dinsdag 8 maart 10.00 uur Viering in “De Cameren” 
   Voorganger: Pastor M.Nagtegaal 
 
Vrijdag 11 maart 17.00 uur Viering van Gebed en Stilte in Dagkapel 
   Voorganger: Pastor M.Nagtegaal 
 
Zaterdag 12 maart 19.00 uur  Meditatieve met Samenzang 
   Voorganger: Pastor M.Nagtegaal 
 
Zondag 13 maart 10.00 uur W & C viering met liturgisch koor 
2e zondag 40-dagentijd   Voorganger: Pastor K.Kint 
  



 

Dinsdag 15 maart 10.00 uur Viering in “De Cameren” 
   Voorganger: Pastor M.Nagtegaal 
 
Vrijdag 18 maart 17.00 uur Viering van Gebed en Stilte in Dagkapel 
   Voorganger: Pastor M.Nagtegaal 
 
Zaterdag 19 maart 19.00 uur  Meditatieve met Samenzang 
   Voorganger: Pastor M.Nagtegaal 
 
Zondag 20 maart 10.00 uur W & C viering met liturgisch koor 
3e zondag 40-dagentijd   Voorganger: Pastor M.Nagtegaal 
 
Dinsdag 22 maart 10.00 uur Viering in “De Cameren” 
   Voorganger: Pastor M.Nagtegaal 
 
Vrijdag 25 maart 17.00 uur Viering van Gebed en Stilte in Dagkapel 
   Voorganger: Pastor M.Nagtegaal 
Zaterdag 26 maart 19.00 uur  Meditatieve met Samenzang 
Vastenactieweekend   Voorganger: Pastor K.Kint 
 
Zondag 27 maart 10.00 uur W & C viering met Jambo koor 
4e zondag 40-dagentijd   Voorganger: Pastor K.Kint 
WOL aanwezig 
 
Dinsdag 29 maart 10.00 uur Viering in “De Cameren” 
   Voorganger: Pastor M.Nagtegaal 
 
Vrijdag 1april 17.00 uur Viering van Gebed en Stilte in Dagkapel 
   Voorganger: Pastor M.Nagtegaal 
 
Zaterdag 2 april 19.00 uur  Meditatieve met Samenzang 
   Voorganger: Pastor M.Nagtegaal 
 
Zondag 3 april 10.00 uur W & C viering met Herenzanggroep 
5e zondag 40-dagentijd   Voorganger: Pastor K.Kint 
 
Dinsdag 5 april 10.00 uur Viering in “De Cameren” 
   Voorganger: Pastor M.Nagtegaal 
 

 
Rooster gastvrouwen/-heren koffie 
 
20 februari Margreet Admiraal en Willemien Hekkelmans 
27 februari   Gre Snel en Ria Valkering 
  6 maart Monique Hoogland en Caroline Aerdenburg 
13 maart  Tineke Schijf en Margo Natte 
20 maa Yvonne Valkering en Ans Winder 
27 maart Gitta Duyn en Gerie Koot 
  3 april Rina Luttikhuizen en Ria Kaandorp 
10 april Jos Henselmans en Gre Henselmans 
 



 

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.  

 
MARIAKAPEL IS DAGELIJKS OPEN 

 

De Mariakapel van de Corneliuskerk is dagelijks open. Vanaf ongeveer 

9.00 uur tot 18.00 uur kunt u de dag-kapel in om een kaarsje aan te 

steken, een gebed of gedachte op te schrijven, om een dierbare 

overledene te gedenken, of om gewoon even stil te zijn. Op vrijdag is de 

Mariakapel tot 16.00 uur open. U kunt de kapel betreden via de 

hoofdingang van de kerk. 

 

ROOSTER GEZINS-/JEUGD VIERINGEN IN CORNELIUSKERK 

De volgende data zijn onder voorbehoud.  

Raadpleeg ook het liturgisch rooster in de actuele 'Rond de Limmer Toren'. 

 

zat.   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 

zon 25 juni  2022 10.00 uur Dankzondag  

 

MEDITATIEVE VIERINGEN OP ZATERDAGAVONDEN 
 
RUST EN RUIMTE 
De kernwoorden van de meditatieve vieringen zijn rust en ruimte.  
We willen rust en sfeer creëren, waardoor kerkgangers eerder bij hun gevoel 
kunnen komen. Een vorm van liturgie-vieren waar we u allen uitnodigen bij 
aanwezig te zijn. Dit seizoen zijn alle zaterdagavondvieringen (naast de 
gezins- en  jeugdkoorvieringen)  meditatieve vieringen. 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.  
  
Liturgisch Beraad van de Corneliusparochie 
  



 

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 rondbrengen 
is de eerste vrijdag van de maand.  
 

2 MAART ASWOENSDAG  
 
KINDEREN MOGEN VUUR MAKEN  
Het begin van de veertigdagentijd wordt gemarkeerd door Aswoensdag.. 
Aswoensdag wordt liturgisch op heel indrukwekkende manier vorm 
gegeven: Er wordt as gemaakt van de palmtakken van het jaar daarvoor. 
Voor de viering mogen kinderen de palmtakken in het vuur gooien. 
Aswoensdag-viering die ook op kinderen veel indruk maakt.  
 
PALMTAKKEN MEENEMEN EN VERBRANDEN 
We vragen u allen de oude palmtakken tijdens het carnavalsweekend of 
aan het begin van de Aswoensdagviering in te leveren. Zo nemen we de 
oude palmtakken die het hele jaar achter het kruis in onze woonkamers 
hebben gehangen mee naar de kerk om daar te verbranden en tot as te 
laten worden. As is namelijk niet het laatste. As heeft een heel 
zuiverende en vruchtbare werking. Met de verbranding luiden we het 
begin van de veertigdagentijd in. Het is als het ritme van het jaar. Het 
‘verdorde groen' van het jaar daarvoor luidt de nieuwe periode van inkeer 
naar Pasen in. 
 

MEDITATIEVE VERZOENINGSVIERING IN DE VEERTIGDAGENTIJD  

 

Op zaterdagavond 5 maart, tijdens de meditatieve viering van 19.00 uur 

in de Corneliuskerk zal de verzoeningsviering ter voorbereiding op het 

paasfeest een onderdeel van de viering zijn. Het is goed zo vlak voor 

Pasen rond Schrift en Doopwater stil te worden en samen te komen en 

ons te verzoenen met onszelf, de ander en met God.  

 

PRESENTATIE HONGERDOEK EN VASTENACTIEPROJECT  

 

Op zondag 6 maart om 10.00 uur wordt het hongerdoek en het 
vastenactieproject voor 2022 gepresenteerd. (Informatie over het doek 
en het project vindt u ook al elders in dit blad) Het begin van de 
veertigdagentijd. Een periode die we met het hongerdoek kleur en inhoud 
willen geven.  
 
 

Wist je trouwens dat… 
 
… Carnaval een verbastering is van carne vale? Dat is Latijn voor 
‘vlees, de groeten!’ Het is een volksgebruik waarin men nog even drie 
dagen los ging voor op aswoensdag de grote vasten begon. 
 

 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfzbia_MXOAhVF1xoKHQfkCvIQjRwIBw&url=http://www.parochienicolaas.nl/Liturgischerituelen.html&bvm=bv.129759880,d.ZGg&psig=AFQjCNEu9gc4zTLP1ftxWBvTarb4e-P85Q&ust=14714380892832
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjihPqayO_RAhXFvBQKHZxUBCAQjRwIBw&url=http://www.protestantse-gemeente-zaandam.nl/activiteiten-40dagentijd&bvm=bv.146073913,bs.2,d.ZGg&psig=AFQjCNGOZx8Ma1Nxcm0ihhu-GoGR0agZkg&ust=1486061148423867


 

VASTENACTIE-WEEKEND 26/27 MAART 
 
De vieringen tijdens het weekend van 26/27 maart 2022 zullen in het 
teken staan van het vastenactieproject. Achter in de kerk zal er informatie 
over het project te vinden zijn en in deze ‘Rond de Limmer Toren’ kunt u 
over het project meer lezen. Zoals elk jaar kunnen er vastenactiezakjes 
worden meegenomen en ingeleverd. Voor de kinderen zijn er de 
spaarpotjes. De inhoud van deze spaarpotjes mogen aan het eind van de 
vastentijd gedeponeerd worden in de vastenactiekist achter in de kerk.  
Uw bijdrage is welkom op: IBAN NL21 INGB 000 000 5850 onder 
vermelding Vastenactie 2022 project 401846. De vermelding van het 
projectnummer is heel belangrijk. Alleen dan komt het terecht bij het 
project in Burkina Faso dat wij steunen. 

 
KRAAM VAN WERKGROEP  
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING LIMMEN (WOL) 
 
Na de vieringen maart zal de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking 
Limmen (WOL) aanwezig zijn met artikelen en producten uit o.a. Burkina 
Faso. In samenwerking met de werkgroep Caritas van de 
Corneliusparochie zullen alle kerkgangers tijdens dit Vastenactieweekend 
in de Corneliuskerk een waardebon van 2 euro aangeboden krijgen om te 
besteden bij de kraam van de WOL. Het is de bedoeling dat de 
waardebon meteen na de viering besteed wordt  

 
 
OP ZONDAG 27 MAART IS HET JAMBO-KOOR  
TE GAST IN DE CORNELIUSKERK. (Als de corona-maatregelen het toe laten) 
 
Op zondagmorgen 27 maart om 10.00 uur zal het Jambokoor uit 
West-Friesland te gast zijn in de Corneliuskerk. Ze zullen 
Afrikaanse liederen en klanken ten gehore brengen. Een viering vol 
dans, klederdracht, jambo’s en muziek. Het belooft een swingende 
viering te worden die aansluit bij het werk van de WOL (Werkgroep 
Ontwikkelingssamenwerking Limmen) die meer dan 35 jaar bestaat 
en nog steeds blijft inzetten voor projecten in Burkina Faso. Je 
waant je weer even helemaal in Afrika. De viering is om 10.00 uur in 
de Corneliuskerk en de collecte is bestemd voor onderwijsproject in 
Zoodo in Burkina Faso die gesteund wordt door de WOL.  
 

 

 
Wist je trouwens dat… 
 
… de vrijdag vroeger als vastendag werd gezien omdat het de sterfdag 
van Jezus is? Daar komt ‘vis op vrijdag’ vandaan! Vis was in onze 
streken een product dat veel meer voorkwam en dus veel goedkoper 
was dan vlees. (Dus nee: sushi op vrijdag valt niet onder vasten ;) 
 

 

  



 

KERK EN SAMENLEVING  
VERAF EN DICHTBIJ (dienen) 
 

Vastenactieproject 2022: Kansen voor modeontwerpsters in Burkina Faso. 
 
Vrouwen in Burkina Faso hebben nog steeds een grote onderwijsachterstand. Veel meisjes 
raken vroegtijdig zwanger en kunnen hun middelbare school niet afmaken. Het is sowieso 
moeilijk om een diploma van de middelbare school te halen. Het onderwijs is nog een 
erfenis van het Franse koloniale systeem en niet afgestemd op de belevingswereld van de 
jongeren. Bovendien verzuimen meisjes vaak van school, bijvoorbeeld tijdens hun 
menstruatieperiode of omdat zij thuis in de huishouding nodig zijn. Een beroepsopleiding 
biedt mogelijkheden om een zelfstandig bestaan op te bouwen.  
 
Drie jaar geleden hebben we ons tijdens de Vastenactie ingezet voor de vervaardiging van 
wasbaar maandverband om het schoolverzuim van meisjes tegen te gaan. Dit is nog 
steeds een zeer succesvol project. 600 schoolgaande meisjes en jonge vrouwen op ons 
onderwijscomplex en op middelbare scholen in de dorpen hebben toen een pakketje met 
wasbaar maandverband ontvangen. De pakketjes zijn gemaakt door leerlingen van de 
naaiopleiding van Onderwijscomplex Zoodo. De leerlingen hebben hierdoor veel naai-
ervaring opgedaan. Vier leerlingen zijn na hun examen doorgegaan met het maken van 
wasbaar maandverband. Het bedrijfje loopt zo goed, dat leerlingen van de naaiopleiding 
regelmatig ingezet worden om mee te helpen nieuwe pakketjes te maken. 
 
Met het huidige project willen we jonge vrouwen een extra kans bieden om een zelfstandig 
bestaan op te bouwen. In Burkina Faso wordt de Faso Dan Fani, de lokaal geweven stof 
(die ook door vrouwen wordt geweven), gepromoot om de lokale economie te steunen. Van 
de stof wordt kleding gemaakt volgens de West-Afrikaanse mode. De mooiste kleding, 
vooral die van mannen, is voorzien van prachtige borduursels. Deze worden er met 
speciale machines op geborduurd. Nog maar weinig vrouwen beheersen de 
borduurtechniek. Door de vrouwen in deze techniek te trainen vergroten we hun kans goed 
betaald werk te vinden en/of een eigen naaiatelier op te zetten. 
 
In het huidige project willen we de instructrices van de naaiopleiding van Onderwijscomplex 
Zoodo en een groep oud-leerlingen met een basisvakdiploma trainen in technieken op een 
hoger niveau. Met een basisvakdiploma kunnen de vrouwen patroontekenen en algemeen 
gangbare kleding maken voor kinderen en volwassenen. Bij een training op een hoger 
niveau gaat het om het ontwerpen en maken van bruidskleding, kostuums en het versieren 
van kleding met borduursels. Hiervoor zijn speciale naaimachines nodig zoals een 
lockmachine en een borduurmachine. De training en de machines willen we financieren met 
dit project. Onder supervisie van een vakspecialist maken de instructrices een module over 
de nieuwe vaardigheden, zodat zij deze training later zelf kunnen geven aan de huidige en 
toekomstige leerlingen van de naaischool. De oud-leerlingen die de eerste cursus volgen, 
vergroten hun kansen op goedbetaald werk en kunnen in de toekomst kwalitatief goede 
stageplaatsen bieden aan de leerlingen van onderwijscomplex Zoodo. Op deze manier 
vergroten we de kansen op een zelfstandig bestaan voor een grote groep vrouwen in een 
van de armste landen in de wereld! Doet u mee? 
Zie de video van Zalissa, de eerste vrouwelijke onderneemster van Ouahigouya en oud-
leerling van ons onderwijscomplex: https://youtu.be/I9prpZ1HLbg  
 
U kunt uw bijdrage geven via de Vastenaktie-collecte, spaarpotjes en/of de 
bekende vastenactie-enveloppen. Ook kunt u rechtstreeks storten op rekeningnr. 
NL21 INGB 0000005850 onder vermelding Vastenactie 2022 project 401846 
 werkgroep MOV-HALE (Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede) 
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‘TAFELEN VOOR DE VASTENACTIE’ 
 
BIJ ELKAAR ETEN EN TE GAST ZIJN TIJDENS EEN DRIEGANGENMENU 
 VOOR DE VASTENACTIE  (ALS DE CORONAMAATREGELEN HET TOELATEN) 

 
Op zondag 27 maart kan iedereen – als het coronavirus geen roet in het 
eten gooit - deelnemen aan het initiatief: ‘Tafelen voor de Vastenactie’. 
Een initiatief dat plaats vindt in Limmen. We gaan uit van gastheren en 
vrouwen die hun huis en tafel beschikbaar willen stellen voor het 
verzorgen van een driegangenmenu. De komende dagen kun je je als kok 
of als deelnemer opgeven om hier aan deel te nemen. Het idee is dat je 
als deelnemer een driegangendiner gaat houden op drie verschillende 
adressen in Limmen. Dit gaat gebeuren op zondag 27 maart. Je meldt je 
dan om 17.00 uur aan op de pastorie, je betaalt voor het driegangendiner 
€ 15,- en je wordt dan – in koppeltjes van twee – naar een bepaald adres 
gestuurd voor het voorgerecht. Na het voorgerecht krijg je – op de 
afgesproken tijd - als koppel een envelop met het adres waar het 
hoofdgerecht genuttigd kan worden. En daarna krijg je het adres voor het 
toetje. Diegene die de gasten ontvangt, krijgt dus drie keer twee koppeltjes 
van twee gasten op bezoek. Als gastheer en -vrouw eet je als kok 
natuurlijk zelf ook mee. Een initiatief waar iedereen aan mee kan doen. 
 

MELD JE AAN. 
‘Tafelen voor de Vastenactie’? Het gaat bij deze actie om de 
verbondenheid met elkaar en dat gebeurt als gevers en ontvangers 
samen komen. En het gaat deze actie om de verbondenheid met het 
Vastenactie-project voor Burkina Faso om meisjes, na de succesvolle 
actie drie jaargeleden met het maken en verstrekken van wasbaar 
maandverband, nog betere kansen te geven om als modeontwerpsters 
een zelfstandig bestaan op te bouwen. 
 

‘Tafelen voor de Vastenactie’ vindt plaats op zondag 27 maart vanaf  
17.00 uur. Als er veel gastadressen zijn, kunnen we ook veel eters laten 
deelnemen. Dus a.u.b. geef je op. Vol is vol.  
Meld je wel aan: pastor@corneliuskerk-limmen.nl of tel. 072-5051275.  
Informatie en spelregels volgen daarna. 
 
Werkgroep MOV-HALE (Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede) 
 

SPEELGOEDBEURS OP BASISISCHOOL ´DE KERKUIL’  
VOOR DE VASTENACTIE 

 
Op Basisschool ´de Kerkuil´ zal er in de Vastentijd een speelgoedbeurs 
gehouden worden waarbij kinderen het speelgoed dat ze niet meer 
gebruiken of nodig hebben aanbieden aan andere kinderen. De opbrengst 
van de beurs gaat naar het Vastenactieproject in Burkina Faso.  

 

 
Wist je trouwens dat… 
 
…. de veertigdagentijd 46 dagen telt? Dat komt omdat er in 
de christelijke traditie op zondagen niet gevast wordt! 
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WERKGROEP CARITAS DANKT ALLEN  
VOOR EEN GESLAAGDE KERTPAKKETTENACTIE 
 
Al weer een aantal jaren zorgt de werkgroep Caritas tijdens de kerst voor een 
kerspakketten actie. Een kerstpakket samengesteld uit vele producten, voor 
iedereen die dat nodig heeft. We zijn hiervoor afhankelijk van gulle gevers, die hun 
kerstpakket spontaan aanbieden of een doos met levensmiddelen inleveren. 
Namens de werkgroep Caritas van de Corneliusparochie willen we diegenen, die 
een kerspakket of een financiële bijdrage hebben gegeven, van harte bedanken. U 
heeft velen een fijne kerst bezorgd. 
 
Iedereen, die op onze lijst stond hebben we een kerstpakket met enveloppe kunnen 
geven. In de dagen voorafgaan aan de kerst was het een komen en gaan van 
personen op de pastorie. Het was in één woord geweldig. Iedereen nogmaals 
hartelijk dank. Alle ingezamelde producten zijn terecht gekomen bij mensen, die het 
echt heel goed kunnen gebruiken. 
 
Speciaal dank aan de jongeren, die de kerstpakketten hebben samengesteld. Het is 
altijd een hele klus om de juiste producten voor een gezin, een echtpaar of 
alleenstaande te regelen. Deze keer werden ze geholpen door de AH actie. Ook 
dank aan de leden van de werkgroep, die de kerstpakketten hebben rondgebracht. 
De kerstwensen en kerststukjes, die door de kinderen van basisschool “De Kerkuil” 
waren gemaakt, werden zeer gewaardeerd. De overgebleven kerstwensen zijn naar 
de Cameren gebracht, de kerstpakketten die over waren zijn naar de voedselbank 
gegaan en de niet uitgedeelde kerststukjes bijgezet op de begraafplaats. 
 
Een oproep aan u. Als u in uw omgeving iemand kent, waarvoor de werkgroep 
Caritas iets zou kunnen betekenen, laat het ons weten. Het telefoonnummer van de 
secretaris van de werkgroep is 072-5052602. 
 
Als u een financiële bijdrage wilt geven, kan dat op bankrekeningnummer 
NL32RBRB0900833925 t.n.v. PCI Limmen. 
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank 
 
Werkgroep Caritas 
 
 
 
 

 

Contactgegevens 

Meldpunt Eenzaamheid Limmen:  

Afra Mooij tel.: 0725052097 of 06 

10803729 

E-mail: aframooij@gmail.com 
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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 worden  
gepland 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 ‘Mozesgroep’. De bijeenkomsten zijn op 
donderdagavonden van 20.00 uur tot 21.30 uur in de pastorie. We zijn op 
16 december begonnen met het boekje Daniël. De data worden in 
overleg met pastor Mike Nagtegaal afgesproken. Mocht u belangstelling 
hebben, neem dan contact op.  
U bent van harte welkom 
 

 
COMMUNIEPROJECT 2022 
 
Op 22 mei 2022 zal er weer een viering van de Eerste Heilige Communie 
plaatsvinden. Vooraf aan deze viering kunnen kinderen uit groep 4 of ouder 
meedoen aan het communieproject om zich voor te bereiden op dit feestelijke 
moment.  
 
Het project bestaat uit een 5 tal bijeenkomsten in de Corneliuskerk op 
dinsdagavonden van 19.00 uur tot 20.00 uur. Daar leren de kinderen samen met 
ouders/ verzorgers meer over de kerk, bijbel en samenleving middels begrijpelijke 
verhalen, er worden liedjes gezongen en activiteiten gedaan.  
 
Vooraf aan het project wordt er een informatie avond verzorgd voor ouders/ 
verzorgers waar het project wordt doorgesproken en de aanmelding gedaan kan 
worden. Deze informatieavond vind plaats op 1 maart van 19.30 tot ca. 20.30 uur in 
de ontmoetingsruimte van de Corneliuskerk. Zijn er vragen kan er een mail worden 
verstuurd aan communiewerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl 
 
Werkgroep eerste Communie 
 
 

STILLE OMGANG 2022 

De Stille Omgang in Amsterdam staat gepland op  
zaterdag- zondag 19 – 20 maart 
Voor opgave/inlichtingen:  
dhr N.G. (Klaas) de Goede tel. 072-505 29 28 
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LEVENSWEG-SCHOLENPROJECT VOOR DE 
BOVENBOUWGROEPEN IN HET KADER VAN DE VASTENACTIE  
 
Op woensdag 16 maart zijn de kinderen van bovenbouwgroepen van de 
basisscholen ‘de Kerkuil’ en ‘het Kleurenorkest’ te gast in de Corneliuskerk 
om in de schoenen te staan van leeftijdsgenootjes uit Burkina Faso. Zo 
kunnen ze ervaren hoe moeilijk het is om in Afrika je schooldiploma te 
halen. Een schooldiploma die je daar nodig hebt om aan werk te komen 
om zo een betere toekomst op te kunnen bouwen.  
 
Voor deze dag hebben wij veel vrijwilligers nodig die tijdens de 
‘levensweg’ alles in goede banen willen leiden. 
Geef je op en we nemen contact met je op: 072-5051275 of 
pastor@corneliuskerk-limmen.nl   
 
Werkgroep Vastenactie Limmen 

 

PAROCHIEREIS NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELLA 

WEER DOORGESCHOVEN 
 

BUSREIS LANGS HISTORISCHE PLAATSEN. 

Voor de vierde keer hebben we de parochiereis naar Santiago de 

Compostella moeten verschuiven. Het coronavirus heeft er voor gezorgd 

dat we de geplande reis van 25 april tot en met 6 mei 2022 voor de 

zekerheid doorgeschoven hebben naar 5 september tot en met 16 

september 2022. We zagen het niet zitten op onze busreis door 4 landen 

met elke nacht een ander hotel, met mondkapjes, testen, QR-codes en 

anderhalve meter afstandsregels deze prachtige reis te ondernemen.    

Een reis langs de oude pelgrimsroute dwars door Frankrijk en Noord 
Spanje naar de plaats waar de apostel Jacobus de Meerdere geëerd 
wordt. De belangstelling voor de reis is overweldigend en vol geboekt. Als 
je je aanmeldt kom je op de reservelijst  
 
Johan Olling en pastor Ruud Visser 
 

 
ROND DE WATERPUT SEIZOEN 2021-2022 
 
 
 

De start van het seizoen was hoopvol. Er kwam een nieuw 
programmaboekje uit en de eerste activiteiten konden weer 
plaatsvinden. De laatste activiteiten zijn weer geschrapt. 
We proberen toch dit voorjaar weer verder te gaan, onder 
andere met de ‘Preek van de Leek’. Er zijn interessante 
sprekers ‘gecontracteerd.’ Kijkt u vooral op onze website 
www.ronddewaterput.nl voor het laatste nieuws. We 
proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden! 

 
Commissie ‘rond de waterput’  
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HONGERDOEK 2022: ‘HOEVEEL BRODEN HEBBEN JULLIE?’ 
 
Ook dit jaar hangt er in onze kerken tijdens de veertigdagentijd een 
hongerdoek om ons op weg te helpen. In deze bezinningstijd op weg naar 
Pasen zullen we ons van week tot week door een ander gedeelte van het 
hongerdoek laten inspireren. We gaan gebruik maken van een nieuw 
hongerdoek ‘Hoeveel broden hebben jullie?’ Het is geschilderd door de 
Boliviaanse (van oorsprong Sloveense) kunstenares Etji Stih.  
 
 
HET KRUIS 
Opvallend is het kruis dat, als teken van het lijden 
én de verrijzenis van Jezus Christus, de vier 
scènes op de doek verbindt. Naar het midden toe 
wordt het kruis heldergeel, symbool van het heil en 
de verzoening door Christus. Drie scènes 
verwijzen naar de evangelieteksten van de 
wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging (Marcus 
6, 30-44), het verhaal van de rijke man en Lazarus 
(Lucas 16, 16-31) en van het Laatste Avondmaal 
(Lucas 22, 15-23). Centraal in iedere scène staat 
de tafel, waar omheen mensen verzameld zijn. 
 
 
LAATSTE AVONDMAAL 
De scène rechtsboven laat het Laatste Avondmaal zien. Rondom Jezus zijn de 
armen, de zieken, de zwakken, de gewonde mensen van deze wereld 
verzameld. Voor hen is de Blijde Boodschap immers bij voorkeur bestemd. 
Jezus is daarom dan ook gehuld in witte kleding, in een wit licht. Als een grote 
tegenstelling daaraan, zien we linksonder de machtigen en rijken van deze 
wereld, de multinationals, de bankdirecteuren, de militairen. De tafel van hun 
schandalige overvloed en ‘ontoelaatbare rijkdom van enkelen’. We zien de 
kanslozen als de eigentijdse Lazarussen hun handen uitstrekken. Het is voor 
hen dat Jezus mede gestorven is (symbolisch weergegeven door de drie 
kruisen van Golgotha op de achtergrond). 
Linksboven is de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging te zien. Een vrouw 
heeft brood in haar handen om te delen, op de tafel liggen twee vissen. De 
scène geeft aan dat daar waar mensen delen met elkaar, iedereen voldoende 
krijgt. De scène is zo geschilderd dat Jezus als het ware toekijkt, zijn blik is op 
de armen gericht, zijn stralend-witte glans valt op de tafel en het hongerige 
kind. Rechtsbeneden is het toekomstperspectief te zien, de in een beeld 
gevangen belofte van het Rijk van God. De tafel is een plek van delen 
geworden, niet langer een scheidingslijn tussen rijk en arm, kinderen zitten 
erop en eten gezamenlijk. Hun voeten spelen met de welig en in overvloed 
groeiende aren. De eucharistie (de scène erboven) als een tafelgemeenschap 
met de Heer, stelt ons steeds weer in staat handen en voeten te geven aan 
onze toekomstdroom van een betere wereld voor iedereen. 
 



 

KINDERPAGINA 

VASTENTIJD – GEEN SNOEP OF KOEK  

 

Op zondag 27 februari is het weer carnaval. Dan verkleden 

we ons zo mooi mogelijk of juist heel grappig en vieren we 

feest. Maar carnaval was vroeger een feest, waarbij heel veel 

werd gegeten. Dit was de laatste kans om goed te eten, want 

vlak daarna begint de vastentijd. 
 

De vastentijd begint op de woensdag na carnaval tot 

paaszaterdag en het duurt 40 dagen.  

Het wordt ook wel de lijdenstijd van Jezus genoemd.  

Toen Jezus 40 dagen in de woestijn was, dacht hij veel 

na over hoe hij de mensen kon laten merken, dat God 

bij hen wilde zijn. 

De vastentijd is daarom een periode van inkeer en 

nadenken. Iedereen zal deze 40 dagen dan ook op een 

andere manier beleven. Je mag zelf bepalen hoe je dat 

doet. 

 

 

Heb jij wel eens van vasten gehoord? Vast wel! 

Met vasten eet en drink je niet of je laat bepaald eten 

staan. Of je besluit een tijd lang niet te snoepen en dat is 

best moeilijk.  

Vasten is: ergens vanaf zien, je iets onthouden.  

Dat kan snoep of koek zijn, maar ook vlees of vis, alcohol 

of sigaretten, maar ook bij de maaltijd, het toetje of ‘n extra 

keertje opscheppen.  

 

Er zijn veel manieren van vasten; nergens staat voorgeschreven wat wel en niet 

mag. Vasten kan ook zijn: ietsje meer doen, een schepje er bovenop doen, of iets 

doen voor de mensen die het echt nodig hebben.  

Waar het om gaat is, dat je iets niet neemt dat voor jou een extraatje of een luxe is, 

en dat je op die manier nadenkt over de armoede en het onrecht in de wereld. 

 

Tegenwoordig geven we dan meer aandacht aan goede doelen, zoals de derde 

wereld. We denken in die 40 dagen meer aan God en andere (arme) mensen. En 

dan vooral het delen met andere mensen. We staan in deze vastentijd eens stil bij 

het brood en het leren te genieten van het samen delen van brood.  

 

 

Kun jij de puzzel maken en zien hoeveel broden en vis in de mand zit, 

waarmee Jezus ging delen met de andere mensen? 

 



 

PUZZEL 
 

 

  



 

 

Een selectie van “Pastorale woorden” van Pastor Mike Nagtegaal, die eerder 
zijn verschenen in de Nieuwsbrief, die wordt verstuurd en te vinden zijn op de 
website van de Corneliusparochie: www.corneliuskerk-limmen.nl 

 
 
CORONA… TOCH NOG 
 

Wat gebeurt er veel in, rond en vanuit onze mooie kerk. Soms 

verdrink ik nog steeds in alle diversiteit, maar langzaam vind ik mijn 

plek. Ik kan niets anders zeggen dan dat ik er erg van geniet: van de 

mensen die ik mag ontmoeten, de vieringen, de gezelligheid, ja zélfs 

van de vergaderingen (in mijn afscheidspraatje bij de Marine 

refereerde de HDO nog aan mijn neiging vergaderingen te vergeten, 

iets wat me tot nu tot nog niet gebeurd is)!  

 

Momenteel zit ik thuis. Niet omdat ik dat wil, maar omdat ik positief 

test op Corona. Nee, ik ben er niet heel ziek van. Ik testte mezelf 

omdat ik dacht dat ik een kou had.  De gewoonte om voor de 

zekerheid even een testje te doen zit er na 2 jaar wel goed in 

blijkbaar. En ja, ik heb een paar dagen onder de wol gelegen, en ben 

nu verkouden, maar als dit het is… Wat wel jammer is is dat ik 

hierdoor mijn boosterprik misloop. Moet ik een nieuwe afspraak 

inplannen, iets dat al moeilijk was bij de vorige. Maar ja, we doen het 

maar. Eigenlijk had ik verwacht dat ik het al eerder zou hebben: ik 

ben niet vaak ziek, maar als ik het ben neem ik iets bijzonders: de 

laatste keer een zware longontsteking, de keer daarvoor 

Salmonella… 

 

Ik had op zich wel thuis kunnen werken, maar ook in de klas van 

Maren, onze dochter zijn drie kindjes positief getest, en dus zit ook 

zij thuis. Dus je kunt het wel raden: er wordt weinig gewerkt. 

Starend naar mijn agenda bekruipt me het besef dat het erop lijkt 

dat ik de gemiste tijd ruimschoots ga inhalen komende tijd. 

Gelukkig: de boel moet blijven draaien, en gaat blijven draaien. Op 

naar de eerste volle, zelfstandige maanden als full time burger-

pastor. Ik heb er zin in! 

 

Pastor Mike. 

 

  



 

 
 
 
 
OUDJAAR,NIEUWJAAR, WELK JAAR? 
 
Anders dan we vaak denken, is nieuw niet per definitie iets totaal 
anders dan het voorgaande. Natuurlijk, soms heeft het oude 
afgedaan en wordt vervangen door iets nieuws, maar veel vaker is 
‘nieuw’ de veranderde continuering van hetgeen dat al was. Alles is 
immers in beweging, alles is verandering. 
Zie het zo: als je voor een sollicitatie wordt gevraagd om een foto 
mee te sturen, of je plaatst er een op je CV, dan zal dat een recente 
zijn. Ten minste: ik neem aan dat je er geen gebruikt waarop je als 
peuter badend in snot op de poot van pa’s antieke stoel kauwt. Toch 
ben je dat in zekere zin wel. What’s up with that? Ben je dat of was je 
dat? 
 
In deze tijd werkt dat trouwens iets anders. Op Instagram zie ik soms 
foto’s voorbij komen van mensen die ik kende toen we een jaar of 18 
waren. En gek genoeg zien ze er uit alsof ze net zo jong, dan niet 
nog jonger zijn, als in de tijd dat ik ze kende (#nofilter, yeah right) 
Dit getuigt denk ik van de ingewikkelde verhouding die wij hebben 
met de tijd. We vieren en markeren allerlei dagen van overgang: 
verjaardagen, feestdagen, jubilea, etc., maar ergens zit er ook een 
angst. Want we weten allemaal dat alles beweegt richting een einde. 
Deze week werd dat in onze gemeenschap heel duidelijk. We 
hebben vier mensen uitgedragen vanuit onze kerk. En telkens 
wanneer wij dat doen, dan klinkt tijdens de dienst misschien nog veel 
sterker dan het ‘vaarwel’ het ‘tot later’. De dood is immers niets 
anders dan de zoveelste verandering in ons bestaan. Natuurlijk, het 
is een ingrijpende, onbegrijpelijke en pijnlijke verandering voor 
degenen die achterblijven, eentje die, anders dan ouderdom, niet 
met een filter kan worden weggepoetst. Maar het feit dat uitvaarten 
en begrafenissen, zowel kerkelijk als seculier, aangekleed zijn met 
rituelen, muziek en symbooltaal vertelt ons zoveel dat er ergens in 
ons de hoop leeft, misschien zelfs een vorm van weten, dat de dood 
niet het einde is. Dat het een overgang is naar een andere, nieuwe 
vorm van zijn. Dat is de hoop die ons, en ons geloof, levend houdt. 
En dat we mogen leren putten uit die hoop, dat wens ik ons allen toe 
voor het nieuwe jaar. 
 
Pastor Mike Nagtegaal 

  



 

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 word t 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 0639142565 of 5051275 voldoende. Als de pastor er niet 
is, spreek dan uw naam in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.  
 

 

MARTHA CLUB  

 
De dames van de Martha Club worden op onderstaande data uitgenodigd om hun 
onmisbare vrijwillige werk te doen in en voor onze kerk.  
 
 
Dinsdag 22 februari   groep 1 
Vrijdag 11 maart   groep 2 
Donderdag 24 maart   groep 3 
 
Dinsdag   5 april    groep 1 
Vrijdag 22 april   groep 2 
 
De dames worden namens ons allen alvast weer van harte bedankt.  
 

  

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


 

 

 

                  R.K. Parochie H. Cornelius 

            Jaarvergadering 2022 
          Februari  2022 

Beste medeparochianen, 

 

De afgelopen twee jaar kon de jaarvergadering niet doorgaan in verband met de 

Corona maatregelen, maar voor dit jaar willen we u weer graag uitnodigen voor 

de jaarlijkse parochieavond. 

 

Deze wordt gehouden op dinsdag:15 maart 2022 in de ontmoetingsruimte van 

de Corneliuskerk, aanvang 20.00 uur. 

 

Tijdens deze avond willen wij u graag informeren over onze financiële situatie, 

over de gang van zaken tijdens het afgelopen jaar en de plannen voor 2022.  

 

Na de pauze komt Emiel Wagemaker van de Houtkrul iets vertellen over de 

restauratie van de preekstoel.   

 

Uiteraard is er ruimte om van gedachten te wisselen over alle andere zaken die 

u en ons bezig houden en de actualiteiten van dat moment.  

 

Heel graag tot dinsdag 15 maart a.s.  !! 

 

Vriendelijke groet, 

Namens de Parochieraad H. Cornelius, 

Marianne Snel-Kossen, 

Secretaris 
 

 
 
Bericht van het parochiebestuur van de parochie  
‘Bron van levend water’  
 
In de viering van zondag 16 januari jl. heeft pastor Paul Bindels het volgende medegedeeld 
aan de kerkgangers: 
 
“De laatste tweeëneenhalf jaar zijn voor mij erg zwaar geweest. Het was een moeilijke tijd, 
mede door corona, maar ook omdat het vak van pastoor erg moeilijk en zwaar is. Dit heeft 
mij uitgeput en daarom heb ik in overleg met de bisschop en de deken besloten om mijn 
taken hier neer te leggen en zo lang er geen nieuwe pastor is, de zondagsvieringen nog 
wel te blijven doen. Het spijt mij erg. Ik heb met de bisschop afgesproken dat ik een half 
jaar retraite neem. Ik ben heel erg dankbaar voor de mooie momenten die we samen gehad 
hebben. Het is best emotioneel, maar mijn gezondheid leed er teveel onder en daarom 
hebben we dit besluit genomen.” 
  



 

 
 
Aansluitend deelde Martien den Blanken, de voorzitter van het parochiebestuur, mee dat 
pastor Helsloot wegens gezondheidsklachten voorlopig ook niet voor kan gaan en dat het 
bestuur samen met deken en bisschop naar oplossingen zoekt. 
De vrijwilligers en wij doen ons uiterste best om alles in de parochie draaiende te houden, 
maar soms zal dat wel eens minder goed gaan. Wij vragen uw begrip hiervoor. 
 
Met vriendelijke groet,  
het parochiebestuur van de parochie ‘Bron van levend water’. 

 
 
 
 

Bericht van Herman Helsloot dat op 22/23 januari is voorgelezen als 
mededeling tijdens de vieringen in de parochies 
 
Beste medeparochianen, via deze mededeling wil ik mij persoonlijk tot u richten. 
 
Het laatste dat u van mij gehoord hebt was dat ik op 24 december, de dag voor Kerstmis, 
vrij plotseling moest afzeggen voor de viering in Overkerck en voor de viering van Eerste 
Kerstdag in Akersloot, omdat ik mij heel moeilijk kon bewegen. 
 
Sindsdien is mijn gezondheidstoestand steeds verder achteruit gegaan. Ik kon steeds 
moeilijker lopen en bleek ook steeds meer schor te zijn, zeker als ik mijn ‘preekstem’ 
opzette.  Voor deze laatste kwaal kwam ik in behandeling bij een KNO-arts, die me, na het 
maken van een CT-scan, doorstuurde naar de longarts. 
Afgelopen donderdag 20 januari werd de uitslag van deze scan duidelijk. Er is een 
carcinoom met uitzaaiingen geconstateerd in de linkerlong en ook in de rechterlong en 
tevens werd duidelijk dat de botten ook zijn aangetast. De longarts vertelde me dat in de 
meeste gevallen dan een chemo-behandeling wordt voorgesteld, maar dat mijn gezondheid 
te broos is om daaraan te beginnen. Dat betekent dat er in mijn geval geen verdere 
behandeling meer mogelijk is. 
 
Toen het even stil was vroeg de dokter mij: ‘Wat denkt u nu?’ Ik antwoordde toen met een 
zin uit de Completen, het avondgebed van de kerk: “In manus tuas Domine, commendo 
Spiritum meum”. Dat betekent : “In uw handen Heer, beveel ik mijn geest.” 
 
En ik herinnerde me de woorden van pastor Piet de Reus, mijn collega in Bussum, die in 
1986 overleed: “En niemand valt of hij valt in uw handen”, een zin uit het Tafelgebed ‘Gij die 
weet’. 
 
Met die geloofswoorden wil ik deze mededeling beëindigen. Er wordt goed voor mij gezorgd 
door verschillende parochianen. Ik hoop dat u mij wilt gedenken in uw gebed. Zo blijf ik aan 
u denken ook in deze, in alle opzichten, moeilijke tijd voor de parochie. 

 
Herman Helsloot 
 

  



 

 
DANKWOORD VAN JOHAN OLLING 
 
Het afscheid als pastor van de Corneliusparochie en de regio was overweldigend. 
Een afscheid dat al weken gaande was en waar ik ook de dagen na 16 januari aan 
herinnerd blijf worden. Mooie reacties via internet, per post en gewoon op straat. 
Kaartjes, attenties en lieve woorden van waardering, warmte en verbondenheid. 
 
We hebben samen op een bijzondere manier het ‘kerk-zijn’ handen en voeten 
gegeven. Ik voelde me daarbij bevoorrecht en gedragen. 
 
De viering op 16 januari was er één om nooit meer te vergeten. Een 
eucharistievering in een prachtig versierde en helemaal herbouwde Corneliuskerk.  
   Heel spijtig dat ik maar 50 kerkgangers heb mogen uitnodigen. 
 Het doet nog steeds pijn om zo veel vaste kerkgangers en   
  belangstellenden te hebben moeten teleurstellen. Kerkgangers die er bij  
  hadden willen en hoorden te zijn. 
  Gelukkig was er Kerk-TV en werd de viering op maandag ook nog via  
  TV-Castricum uitgezonden. (Uitzendingen die door velen zijn bekeken) 
 
We hebben op 16 januari niet alleen stil gestaan bij de laatste 23 jaar Limmen, 
maar hebben er voor gekozen de bijna ‘40 jaar pastor-zijn’ een plek te geven.  
  Voorgangers waren daarom: pastor Ineke Leemput uit Princenhage (Breda),  
  pastor Ruud Visser uit de periode dat ik in Purmerend actief was, pastor Kiki  
  Kint als collega-voorganger in Limmen en mijn opvolger pastor Mike  
  Nagtegaal. 
 
Ik zou heel veel namen kunnen noemen, en dan zou ik zeker mensen vergeten of 
tekort doen. Er zijn door de jaren heen zo veel vriendschappen ontstaan die blijvend 
zullen zijn. Maar natuurlijk sta ik even stil bij Nelleke en de kinderen. Het was een 
ontroerend moment aan het eind van de viering toen zij mij hielpen met het 
aannemen van de vier liturgische insignes en het – voor het laatst - uitdoen van de 
gebedsmantel. Samen met Nelleke en de kinderen heb ik 40 jaar als pastor kunnen 
functioneren.  
 
Ik ben ´pastor-af´ en nu parochiaan. Of zoals Mike zo treffend schreef in de 
Nieuwsbrief. ‘Johan zal eerst ‘losgeweekt’ moeten worden om daarna als 
parochiaan, vrijwilliger of in welke vorm dan ook, rond te kunnen lopen in Limmen 
en binnen de Cornelius-geloofsgemeenschap. 
 
Het verhaal gaat door. De ‘camino’ gaat door. Ook voor mij.  
Want het gaat niet om mij, maar om ‘Hij die is groter dan ons hart’.  
Het is ‘Hij’ die met ons mee optrekt en ons ook steeds weer samenbrengt. Het is 
‘Hij’ die mij als pastor heeft laten ´groeien´, mij inspireert, troost, draagt en 
vergezelt. 
 
 In Hem met elkaar verbonden. 
 
Johan Olling  
 
  



 

HET GAAT GEBEUREN… 
 
Zondag 16 januari was het zover: pastor Johan Olling nam afscheid. Ik kan me 
maar moeilijk een voorstelling maken van hoe pijnlijk en ingewikkeld het moet zijn 
geweest om na zo’n lange tijd als pastor maar 50 mensen te uitnodigen voor je 
afscheid. Je hebt met zoveel mensen de scharniermomenten van hun even 
gedeeld: gedoopt, getrouwd, begraven. Je hebt met mensen gevierd, gerouwd; je 
hebt troost gegeven, hulp geboden en noem het maar op. 50 mensen, die ontmoet 
je soms lijkt wel in één week! 
 
Maar als de Corona-maatregelen het toestaan openen we in het voorjaar eindelijk 
officieel de kerk, en dat wordt een feest dat voor heel Limmen wordt gehouden. Ook 
dan is er de mogelijkheid om afscheid van Johan te nemen. Want iemand die zo’n 
lange tijd, zoveel  voor de Limmergemeenschap betekend heeft, daar kunnen we 
niet aan voorbij gaan. Stiekem hoop ik dat hij iets van een lintje, of een 
onderscheiding krijgt. En aan wie Johan kent (iedereen?) hoef ik niet uit te leggen 
waarom. 
 
Langs deze weg wil ik Johan nogmaals een heel fijne, gezonde en gelukkige tijd 
wensen de komende jaren. En natuurlijk de hoop uitspreken dat, als hij eenmaal is 
“losgeweekt”, hij hier weer actief als parochiaan, vrijwilliger of in welke vorm dan 
ook rond zal lopen. 
 
Pastor Mike. 
 

 

FRAGMENTEN UIT DE PREEK van pastor Ruud Visser bij het afscheid van  
Johan Olling als pastor van de Corneliusparochie (16 januari 2022)  
 
Voor de afscheidsviering had Johan zelf de lezingen: het slotverhaal 
over Mozes en het relaas van de Emmaüsgangers uitgekozen. Het zijn 
twee verhalen over een afscheid. Johan heeft de twee schriftlezingen in 
het liturgieboekje afgedrukt in begrijpelijke taal. Het is niet de letterlijke 
tekst uit de Bijbel die we te horen kregen. Het was meer een vertelling 
dan een vertaling. Want op een begrijpelijke wijze wil Johan de mensen 
nabij komen. Dit tekent hem. Hij gebruikte in zijn preken en in zijn 
gebeden, en soms ook in de lezingen direct verstaanbare taal. Zo ook 
in de beide schriftlezingen bij dit afscheid. 
 
Het slotverhaal over Mozes en het relaas van de Emmaüsgangers zijn twee verhalen, 
waarin beweging zit. Twee keer gaat het over mensen die onderweg zijn. ‘Onderweg 
zijn’: ook dat aspect hoort bij het pastoraat van Johan. Al vanaf het begin dat hij in 
Limmen werkt, heeft Johan het parochieblad ‘Rond de Limmer toren’ geopend met de 
titel ‘Op de pedalen’. Zo luidde steevast de steeds terugkerende kop van zijn 
openingsartikel. ‘Op de pedalen’. Zoals je vaak elders leest, had dit beginartikel ook 
kunnen heten: ‘Woord van de pastor’, of ‘Vanuit de pastorie’ of ‘Vanaf de werkvloer, 
mijn bureau’. Nee, Johan, had zijn rubriek nadrukkelijk ‘Op de pedalen’ genoemd. 
Want dan zag je hem fietsen, voorbijschieten, onderweg zijn. Ja, Johan heeft wat 
afgefietst, hier in Limmen, naar Santiago de Compostella of naar Burkina Faso; niet 
enkel om kilometers te maken, maar ook juist naar anderen toe, om contacten te 
leggen, gedachten over te brengen, bij mensen te zijn. ‘Op de pedalen’ was juist 
bedoeld  om met een open blik de richting van de ander op te fietsen. 
  



 

De eerste lezing vertelt over Mozes. Hij staat aan het einde van zijn 
levensopdracht. 40 jaar heeft hij erop zitten. Mozes krijgt uitzicht op het 
beloofde land. Hij heeft zijn mensen geleid op weg naar hun toekomst, 
naar andere tijden en op dat moment laat hij hen delen in dit uitzicht. Dat 
is wat de taak van een pastor is: mensen vooruit te helpen, zonder ooit 
zelf in het beloofde land te hebben gewoond. Door een visioen gedreven 
zal hij/zij de mensen moeten weten te inspireren, moeten weten te 
bemoedigen: ‘wees sterk en wees moedig; wees betrouwbaar en 
rechtvaardig.’ En als dat lukt, wordt er iets van het beloofde land zichtbaar.  
 
En als evangelie koos Johan voor zijn afscheid nog een reisverhaal. Twee mensen 
lopen ontgoocheld langs de weg. Deze Jezus van hen is niet meer; gedood was hij. 
En de droom, het perspectief van die twee was kapot gemaakt, was voorbij. De 
Jeruzalemgangers waren de weg kwijt en werden toen Emmaüsgangers. Zoals 
mensen die door vreselijke gebeurtenissen in hun leven de verkeerde kant opgaan, 
zo zijn ze eraan toe. Naar Emmaüs in plaats van naar Jeruzalem gaan ze. Aan die 
twee mensen gebeurt, dat zij met een vreemdeling in gesprek gaan; en zij verstaan 
hem naderhand als iemand die woorden van leven geeft. Even later gaan ze met de 
vreemdeling aan tafel, delen hun brood met hem. en komen dan tot het inzicht dat 
hun droom niet voorbij is. Hun leven krijgt opnieuw perspectief: ‘Hij is niet dood, 
maar leeft’. De hemel heeft opnieuw de aarde geraakt. Die twee staan van tafel op 
en begrijpen dat zij moeten terugkeren naar de stad waar het om draait. Zij keren 
naar Jeruzalem terug. Zij zijn weer Jeruzalemgangers. 
 
Voor Johan is dit verhaal van de Emmaüsgangers een belangrijk verhaal, 
waarin hij zijn rol van pastor verstaan heeft. Contact met mensen maken – vaak 
ontgoochelde mensen. Een stuk met hen oplopen, het gesprek met hen aangaan, 
en mogelijkheden delen, zodat deze mensen zich begrepen voelen en uitzicht op 
leven terugvinden. Misschien wel God terugvinden. En Johan wist: dit is wat Jezus 
van Nazareth bedoelde, wie Hij wilde zijn. Perspectief geven, dat wil dit verhaal 
geven; dat wil een pastor geven. Uitzien naar een ongekende mogelijkheid, 
perspectief vinden ondanks alles en dat doorvertellen: dat zijn de grondtonen in de 
lezingen in deze afscheidsviering. Mozes ziet na een tocht van 40 jaar door de 
woestijn het beloofde land liggen. En de Emmaüsgangers hervinden het leven van 
hun heer, hervinden de droom, waar  de hemel de aarde raakt. 
 
Dat geldt ook voor Johan. Zijn tocht van 40 jaar pastor zijn is ten einde. Hij heeft 
velen zijn droom laten zien. De tocht gaat verder met een nieuwe pastor; maar ook 
Johan gaat verder. Het einde van de weg is ook voor hem nog niet in zicht. Hij zal 
zijn dromen blijven koesteren. Ook op zijn verdere tocht zal hij mensen ontmoeten  
die aan hem hun verhaal willen vertellen, die hem om een brood vragen. Het zijn 
die momenten die zijn leven zullen blijven voeden. Al is hij nu pastor af, zijn tocht, 
zijn camino gaat door. Dat is ook wat pelgrims die onderweg zijn naar Santiago de 
Compostella tegen elkaar zeggen: Niet Santiago de Compostella is het doel, maar 
de camino/de weg is het doel. Zo ook bij dit afscheid: Het afscheid is niet het doel, 
maar de weg is het doel. En die weg is nog niet ten einde. Die weg mag Johan nu 
vanuit een andere positie voortzetten, nog vele jaren zoals we allemaal hopen.  

 
Pastor Ruud Visser (vriend en collega van Johan) 

  



 

De nieuwsbrief van de parochie ‘Bron van levend water’ van 24 januari 2022: 
Nieuws uit de Kerkstraat (geschreven door Marieke Hoetjes) 
 
NIEUWS UIT DE KERKSTRAAT 
De Corneliuskerk is prachtig versierd. Op het priesterkoor staan grote bloemstukken 
in de kleuren geel en wit. Af en toe raakt er een bolletje pluis los van de riethalmen 
in de vaas die voor ons staat. De pluizen blijven voortdurend zweven, waarschijnlijk 
door de ventilatoren van de verwarming. Ze gaan snel omhoog, dalen dan 
langzaam naar de tegelvloer en zoeken daar een onvoorspelbare weg, totdat ze 
ineens weer worden opgetild. Soms keren ze terug naar de vaas en lijken zich weer 
te hechten aan de halm. Maar even later begint hun reis door lucht opnieuw.  
Onverwacht mag ik aanwezig zijn bij de afscheidsviering van pastor Johan Olling in 
de Corneliuskerk in Limmen. Pastor Helsloot, die een uitnodiging had gekregen, 
kon niet op eigen gelegen heen, want hij is op dit moment rolstoel-gebonden. Een 
begeleider was welkom. En zo zitten we, na een hartelijk welkom door het 
ontvangstcomité, nu eerste rang. Helaas kunnen er maar 50 kerkgangers aanwezig 
zijn, dus het voelt ook wel een beetje dubbel voor mij. De beelden van ruim drie-en-
een-half jaar geleden komen terug. Toen stonden wij ook ‘eerste rang’ in de gang 
van de pastorie en keken, door een verkoolde deur heen, naar de verwoesting die 
de brand in deze kerk had aangericht. 
Vanuit onze plek in het rechtertransept kijken we nu rechtstreeks op het nieuwe 
orgel, dat pas een paar weken speelklaar is. Vooraf aan de viering laat Peter Rijs 
het volop klinken in een Toccata van Dubois. Dan is het de beurt aan het koor met 
twee Taizé liederen. Als intrede lied klinkt het bekende ‘Wees hier aanwezig’. Vier 
pastores gaan vandaag samen met Johan voor, drie oud-collega’s uit zijn 
verschillende standplaatsen en zijn opvolger Mike Nagtegaal. Op de kleurige 
voorkant van het liturgieboekje, met een foto van de Corneliuskerk, staat het thema 
van vandaag afgedrukt: ‘De Camino gaat door’. De lezingen zijn in dit thema 
gekozen. Uit Deuteronomium horen we het verhaal van Mozes die aan het eind van 
zijn leven de berg opgaat en uitkijkt over het beloofde land. Hij spreekt zijn 
opvolgers toe en steekt ze een hart onder de riem voor het vervolg van de tocht. In 
het evangelie horen we het verhaal over de Emmaüsgangers, die na hun 
ontmoeting met de vreemdeling omkeren en hun tocht vervolgen, terug naar 
Jeruzalem. Voor alle onderdelen van de viering wordt goed de tijd genomen, de 
vaste gezangen van de Christoffelmis, de uitleg vooraf aan de lezingen, de preek 
door Ruud Visser en de gebeden. In het tafelgebed bidden we gezamenlijk een 
acclamatie ‘Wijs ons de weg naar het land van het leven….’ Bijna twee uur later zijn 
we aan het slot van de viering gekomen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het 
afgelopen is. Het afscheid van Johan moet nu gemarkeerd worden. Omdat er 
verder helemaal geen bijeenkomsten mogelijk zijn en deze viering in zijn geheel 
wordt uitgezonden, is het nu de enige gelegenheid om Johan toe te spreken en te 
zingen. En daar wordt uitgebreid gebruik van gemaakt. Nadat Johan zijn 
gebedsmantel voor het laatst heeft afgelegd en zijn vier insignes in de kleuren rood, 
groen, paars en wit aan zijn vier kinderen heeft uitgereikt, nemen hij en zijn vrouw 
Nelleke plaats op het priesterkoor en worden er verschillende toespraken 
gehouden. Voor ons is dat het moment om met de rolstoel weer naar buiten te 
rijden, waar we met een auto worden opgehaald. Binnen gaat het afscheid nog 
even door, een afscheid van een tijdperk, 23 bewogen jaren, voor de 
Corneliusparochie maar ook voor onze parochie Bron van Levend Water.  
 
Marieke Hoetjes 
  



 

 

 
Zuster Aleida Marie Erinkveld 

 
Overleden op 29 november 2021 

op de leeftijd van 102 jaar 
 
 
 
 
Religieuze in de Congregatie van de H. Juliana van Falconieri sinds 10 mei 1949. 
Geboren te Ulft, Gemeente Gendringen op 16 november 1919. 
 
Zuster Aleida Marie was het tweede meisje uit een groot gezin. De familie woonde 
op de boerderij, een klein gemengd bedrijf. Zuster heeft drie jaar op de boerderij 
van moeders ouders gewerkt als dienstbode en drie jaar als keukenmeisje en in het 
huishouden in een gezin in Blaricum als keukenmeisje en in het huishouden. 
Daarna volgden vier jaar in Aerdenhout waar ze ook de Juliaantjes heeft leren 
kennen. Omdat een broer van de zuster in de Missie werkte, wilde zuster Aleida dat 
eigenlijk ook graag. Maar zuster had een hekel aan het warme klimaat in 
ontwikkelingslanden. Daarop kreeg zij van secretaris Bank het advies om in te 
treden bij de Juliaantjes, want dat was “missiewerk in eigen land”. 
Zuster Aleida was 28 jaar toen zij intrad in het klooster. 
 
Nadat zij was ingetreden heeft zuster de Mulo gevolgd, vervolgens de kraam- en 
daarna de bejaardenzorgopleiding. Na haar pensioen was zuster Aleida 21 jaar 
dienstbaar in het huishouden van Pater Thijs Smits OFM in Maastricht. Toen de 
afstand tussen Limburg en het moederhuis te groot werd, is besloten dat zuster 
naar Heiloo ging verhuizen. Zuster heeft erg moeten wennen aan het kloosterleven, 
een groot verschil met het leven dat zij geleid had. Daarna volgde nog een 
verhuizing naar Limmen om in Zorgcentrum De Cameren te gaan wonen. Na de 
verkoop van het kloostercomplex vonden de zusters hier hun nieuwe thuis.  
 
Begin november kwam zuster ten val en begon een nare periode voor haar waarna 
zij alle kwaliteit van leven heeft moeten inleveren. Zij had veel pijn en was alle 
zelfstandigheid verloren. 
 
Op 29 november 2021 is zij, rustig vertrouwd op God, ingeslapen. 
In dankbaarheid en met diep respect gedenken wij zuster Aleida.  
 
Julianazusters en familie Erinkveld 
 
  



 

 

 

 
Zuster Elisa Afra Cornelia Min 

 
Overleden op 7 december 2021 

op de leeftijd van 98 jaar 
 

 
 
Religieuze in de Congregatie van de H. Juliana van Falconieri sinds 10 mei 1949. 
Geboren te Limmen 25 januari 1923. 
 
Zuster Elisa kwam uit een gezin met 12 kinderen waarvan zij de vijfde was. Als kind 
hielp zij haar moeder al in het gezin met de zorg voor de jongere kinderen. Trots als 
een pauw liep zij met de kinderwagen door Limmen. 
 
Zij was een echte Limmense. Haar vader was een metselaar die samen met diens 
vader een aannemerij was begonnen. Als je met zuster door Limmen liep, wist zij 
precies te vertellen welke gebouwen haar familie had gebouwd. Onder meer 
‘Vredeburg’ is door hen gebouwd. Het gezin woonde in een klein huisje tegenover 
‘De Lantaarn’.  
 
Zuster had al vroeg roeping en vond het moeilijk om hierover te praten met haar 
ouders. Temeer omdat haar zus Trien was afgewezen in een klooster in Maastricht. 
Zuster Elisa ging toen maar werken in grote gezinnen, een betrekking voor dag en 
nacht. In Heemstede leerde zij Zuster Aleida en Zuster Gerarda kennen.  
 
Afra had ook enige tijd verkering maar de roeping bleef. Haar vriend begreep dat en 
trok zich terug. Uiteindelijk raapte Afra alle moed bij elkaar en ging naar het 
Julianaklooster. Zij had namelijk een boekje van de Julianazusters gezien en wist 
dat dit precies de congregatie was waar ze naar toe wilde. De Heer had haar 
bevestigd dat zij van Hem was. Toen zij eindelijk in het klooster was, riep ze: 
“Eindelijk in ’t klooster, ik ben thuis”.  
 
De kloosterzusters kregen allen een eigen naam en er was al een Zuster Elisabeth. 
Dan maar de tweede naam Cornelia, maar ook die was al bezet. Daarop riep de 
toenmalige pater-directeur: “Dan wordt het Elisa, voor zo’n kleintje kan er wel een 
stukje af”.  
 
Op 1 september 2021 hebben wij met zijn allen nog een prachtig jubileumfeest rond 
haar gevierd. Vele bekenden en familieleden waren van de partij. Door corona kon 
dat niet eerder. Het was al 72 jaar geleden dat zij ingetreden was. 
 
De laatste tijd was Zuster Elisa broos en kwetsbaar. We stonden versteld dat zij zo 
kort na de uitvaart van Zuster Aleida, door haar nog bijgewoond, is overleden.  
Wij gedenken haar met liefde en respect.   
 
Julianazusters en familie Min 
 

  



 

Henk Clazing 
 

Overleden op 14 december 2021 
op de leeftijd van 87 jaar 

 
Henk is op 1 augustus 1934 als eerste geboren komend uit een groot gezin in IJmuiden. 
Een groot gezin (6 broers en 2 zussen) wonend in een klein huis. Zijn vader was een verfijnde 
scheepstimmerman en maakte ook mooi houtdraaiwerk. Deze ambachtelijke verfijning was ook 
verankerd in Henk. Daarnaast was de familie Clazing een zeer “belezen” gezin met brede kennis. 
Je kunt je haast niet voorstellen waar al die kennis en inzichten vandaan kwamen. Internet en 
Social media was er toen nog niet. Aan tafel werden de verhalen en inzichten uitgewisseld. Daar 
hebben wij ook nog herinneringen aan. Er was behoefte om dat met elkaar te delen en te 
bespreken.  
 
Als oudste van het gezin moest papa al vroeg werken om het gezinsinkomen bijeen  te brengen. 
Als 16 jarige jongen ging hij met een emmer en een troffel uit werken. Dit was indertijd voor Henk 
ook een vanzelfsprekendheid. Hij voegde zich naar wat van hem op dat moment verwacht werd. 
Al snel begon hij zelf een klein aannemersbedrijf: H.W.M. Clazing metselwerken. Hij hield van 
mooi en bijzonder werk. Zo zocht Henk zijn werk in het restaureren van metselwerk van oude 
monumentale gebouwen: zo heeft hij het gemaal van Cruquius en verschillende kerken in Noord-
Holland gerestaureerd.  
Als jongeman ging hij op dansles. Zo ontmoette hij zijn lieve vrouw Rietje, herkenbaar aan haar 
mooie blauwe ogen. Samen vormde zij een gezin en ging hij een eigen huis (nestje) bouwen 
eerst in Velsen Noord en later in Akersloot. Hij bouwde hun eigen woning aan de Startingerweg. 
Dit deed hij in zijn vrije tijd. Door zijn gevoel voor schoonheid ontwikkelde hij ook sterker zijn oog 
voor de natuur en vogels. Zo ontdekte ze ook het mooie Schotland waar we als gezin vaak op 
vakantie geweest zijn. Later kreeg Henk wat meer tijd en kon hij wat meer tijd aan het 
gezinsleven besteden. Hij ging in het weekend vaak mee met onze handbalwedstrijden. Het was 
een gezellig gebeuren. 
Daarnaast had hij tijd om naar klassieke concerten te gaan en hard te lopen. Een halve of een 
hele marathon, niks was hem te veel. Hij had hierbij bijval van hardloopmaatjes in de buurt. 
 
Rond zijn 53-ste kreeg hij aanhoudende rugklachten waardoor het werk te belastend werd. Ook 
hier schikte hij zich in en boog dit nadeel om in een voordeel. Henk vond het heerlijk om eigen 
verse groente te telen vanuit zijn eigen groentetuin, genoot van klassieke en schotse muziek en 
hield hij van zingen, wat hij ook goed kon. .Ook ging hij zelf, met les  Cello leren spelen. Thuis 
speciaal een oefen kamer. Toen hij ongeveer 60 was kreeg hij kanker gelukkig is hij daar weer 
goed bovenop gekomen. Het wandelen met buurman Rob bespoedigde zijn herstel. Hij was 
trotse opa van zijn kleinkinderen.  
 
Nadat zijn lieve vrouw Riet overleed heeft hij wel moeilijke jaren gekend. Toch pakte hij de draad 
voorzichtig op. Met steun van zijn eigen kinderen en kleinkinderen, de thuiszorg en vooral van 
Daisy en Jolanda maar ook van Rob Danko en Henk Brinkman voelde hij zich gesteund. Ook 
werd hij uitgenodigd om weer in het herenkoor van Akersloot te komen zingen, daar genoot hij 
van naast  de onderlinge gesprekken en uitstapjes na de koor repetities. Ook ging hij met enige 
aarzeling op de ouderen gym. Dat deed hij toch allemaal maar mooi. De bezoekjes van (klein) 
kinderen en vrienden en familie vond hij plezierig en daar zag hij naar uit. Dick en Bernd kwamen 
bijna maandelijks met groente uit eigen tuin en zo gingen ze gedrieën soep maken. Dat was hem 
heel dierbaar. Op een gegeven moment ging het lopen steeds slechter en was steeds meer zorg 
nodig. Thuis wonen ging op een gegeven moment niet meer. Ook hier schikte hij zich in. Tranen 
in de auto op weg naar het verzorgingstehuis De Cameren maar een glimlach toen hij daar 
aankwam.Wat was het fijn daar voor jou. De goede verzorging in De Cameren en van de vele 
visites genoot hij van. Iedereen was dol op Henk door zijn glimlach en positieve houding. 
Wat wij als heel bijzonder hebben ervaren is dat onze band met Henk de laatste jaren alleen 
maar sterker werd. Een onverwachtse corona uitbraak was voor Henk teveel. Op 14 december 
hebben we met liefde en dankbaarheid afscheid moeten nemen van Henk. 
 
Voorgelezen door Conny en Milja op zijn begrafenis op 20 december 2020 te Limmen. 

  



 

 

Cor van der Aar 
 

Overleden op 23 december 2021 
op de leeftijd van 91 jaar 

 
 
 
 
2 Dagen voor Kerstmis 2021 is onze lieve, zorgzame vader, opa, broer, oom en 
vriend Cor overleden, op 91 jarige leeftijd, na een kort ziekbed. Een val op zaterdag 
18 december met daarna een longontsteking zijn hem uiteindelijk noodlottig 
geworden. Cor is vredig, in onze handen van ons heen gegaan en is na 11 jaar 
weer herenigd met zijn eigen Corry, met wie hij 54 jaar getrouwd was. 
 
In de Limmer gemeenschap was Cor een goede bekende. Als je met hem op straat 
liep dan waren er zoveel mensen die hem begroetten en hij kende zo veel mensen. 
Hij zat meer dan 25 jaar in het bestuur van gymnastiek vereniging Tios, maakte 
jaren deel uit van de Trimploeg in het Pastoors bos en was jarenlang de drukker 
van de Limmer Toren en de boekjes voor de vieringen en mis in de kerk. Daar heeft 
hij met veel liefde, aandacht en oog voor detail talloze stencils en bladen gedraaid. 
En als er iets stuk ging of ‘verbeterd’ moest worden, dan kwam zijn technisch inzicht 
naar boven en werd het beter. 
 
Gedurende 40 jaar lang ging Cor elke dag, mits het niet glad was, op de fiets van 
Limmen naar de Hoogovens, dag-in, dag-uit. En in die tijd bestonden er geen e-
bikes. Door al die jaren heen en weer te fietsen had hij een ijzeren conditie en 
goede gezondheid.  
Totdat zo’n 15 jaar geleden ook bij hem Parkinson werd geconstateerd. Het sloop 
er langzaam in.  
Mede door alle restricties door Corona, kon hij ook niet meer dagelijks avondeten in 
de Cameren en werd zijn wereld steeds kleiner.  
 
Na een val in januari 2021 was hij reuze blij dat er een plek voor hem was in zijn 
geliefde Cameren. Daar was hij een graag geziene gast, met altijd een praatje en 
een grap voor de verzorgers/-sters. Het is daarom ook speciaal dat hij daar, in 
vertrouwde omgeving van ons heen is gegaan. 
 
Lieve Opi, rust zacht. 
 
 

  



 

 
Corrie Duijn – Nelis 

 
Overleden op 24 december 2021 

op de leeftijd van 91 jaar 
 
Mam is geboren op 19 september 1930. Als 5de uit een gezin van zes kinderen. Ze was op 
één na de jongste. Ze had vier zussen en één broer. Haar vader had een aannemersbedrijf 
en haar moeder café Scheijwijck op de hoek van de Arendsweg. Dit café ligt tegenover kerk 
“de Goede Raad”. Het café bestaat nu nog steeds. Dus het gezin had een ondernemend en 
druk leven. Toen haar oudste twee zussen gingen trouwen en kinderen kregen heeft ze daar 
veel geholpen. Dat ze een jaar of 18 was ging ze ook dansen met haar vriendin Nel bij Gré 
Bollenhoven aan de Boeweg. Daar heeft ze onze pap ontmoet. Dat klikte goed. Pap vond 
haar wel een knappe meid en ze kon nog goed dansen ook, en daarnaast wist ze ook nog 
eens van aanpakken.  
Ze zijn getrouwd op 24 juli 1951, en kregen 6 kinderen. Ze gingen samen de brood en 
banketzaak van opa en oma Duijn runnen. Mam in de winkel aan de Koningstraat en pap de 
bakkerij aan de Patersweg. Best een drukke tijd met opgroeiende kinderen. De zaak is in 
1964 verkocht en we zijn toen verhuisd naar de Lindelaan. Ze hebben daar heel fijn gewoond 
maar pap wilde toch liever wat vrijer wonen. Het liefst wilde hij een hutje op de hei maar dat 
vond mam maar niets want de Wijkertoren moest wel in het zicht blijven. Maar na lang zoeken 
zijn uiteindelijk in Limmen neergestreken aan de Middenweg. De Wijkertoren heeft ze 
uiteindelijk niet gemist. Ze heeft er 40 jaar met heel veel plezier gewoond. Iedere avond ging 
ze met pap wandelen, de éne avond de oostkant, en de ander avond de westkant van 
Limmen. Later toen pap het niet meer kon ging ze alleen wandelen, maar dan in de middag. 
Door het vele wandelen kende heel veel mensen in Limmen haar als het wandelvrouwtje. 
Ook heeft ze jaren met Anja en Ria langs het strand vanaf de pier in Wijk aan Zee naar 
Egmond aan Zee gelopen. En daarna altijd weer heerlijk samen een wijntje en dineren bij 
restaurant “de Klok”. Dat was altijd geweldig, en Pap kwam ons dan altijd weer ophalen.  
Ze hield van regelmaat en structuur. Na het overlijden van vader had mam het druk met het 
runnen van “Limmen BV”. Het huis moest spic en span zijn en blijven. Ze onderhield de 
binnenkant van het huis met verve totdat Mam veel last kreeg van artrose waardoor zwaar 
huishoudelijk werk niet meer mogelijk was. Ria deed voor mam het zware werk. Kopje koffie 
en dan HUP, de ramen lappen en op donderdag weer de boodschappen doen. Anja was 
iedere maandagmiddag bij mam: nieuwe plantjes halen in Heiloo, gezellig eten koken en niet 
te vergeten een wijntje drinken. Voordat het eerste slokje genomen werd, zei ze dan vol 
overgave: “Santee”. Nukkig kon ze ook zijn; ik denk dat we daar allemaal over mee kunnen 
praten. Gekkigheid heeft ze tot de laatste weken gehad.  
Ze hebben samen een hele mooie oude dag gehad. Daarnaast hebben ze ontzettend 
genoten van hun 15 kleinkinderen en 15 achterkleinkinderen. Ook hebben ze samen mooie 
verre reizen gemaakt. De laatste jaren was Benidorm hun favoriete stekkie. Ongeveer 5 jaar 
geleden begon het lichamelijk en mentaal wat minder te worden. De dementie was een feit, 
maar gelukkig nog niet zo zorgelijk. Maar na verloop van tijd had ze steeds meer hulp nodig, 
en was ze ook best eenzaam ondanks dat ze 4 keer per dag hulp kreeg van de thuiszorg, en 
iedere dag één van haar kinderen langskwam. Tot het echt niet meer ging, en mam naar 
verzorgingstehuis de Santmark in Castricum ging wonen. Daar heeft ze anderhalf-jaar met 
heel veel plezier gewoond. Ze zei vaak dat ze tevreden was, en dat ze allemaal zo lief voor 
haar waren.  
 
Mam uw kaarsje is nu helemaal opgebrand. Wij steken er nu, voor U één aan. U mag nu 
gaan rusten weer lekker samen bij pap.  
 
Dag mam, rust zacht. 
 

  



 

 
Jaap Hageman 

 
Overleden op 26 december 2021 

op de leeftijd van 90 jaar 
 

Pap is geboren op 21 augustus 1931, als 6e kind in het gezin van Nelis Hageman en Jansje de 
Waard. Hij groeide op tussen de bollen op de Lijnbaan. Hij lag te slapen met zijn broers en 
zussen tussen de kistjes met bollen. Pap moest ook al snel meehelpen op het bedrijf. Hij heeft 
na zijn lagere school verschillende land- en tuinbouwcursussen gevolgd en hij is meteen op zijn 
14e begonnen met werken. Het was hard werken, maar hij deed het met plezier. 
 
Onze vader was een hele rustige verlegen man, dus op het gebied van verkering en uitgaan liep 
hij niet voorop. Maar hij had wel een kaarters club, die moesten de pot verteren. Ze gingen een 
dagje uit en Jaap mocht ook mee, alleen als hij een meisje meebracht. Dus op een 
zondagavond ging hij richting Limmen, naar de familie Zeeman om Luus mee uit te vragen. Hij 
werd er hartelijk ontvangen en zat in een mum van tijd bij moeder Betje aan de koffie met een 
koekje. Pap en mam kregen verkering en zijn in 1958 getrouwd.  
 
Ze gingen wonen in de bovenwoning van buurman Korthouwer op de Kennemerstraatweg in 
Heiloo en na een jaar werd Lia geboren, het jaar daarop Niels, Marjan, Yvonne en Judith. 
Helaas is Judith na 2 dagen overleden. Hij had het er laatst nog over hoe verdrietig dat was. 
Toen in 1967 opa en oma Hageman gingen verhuizen van de Lijnbaan naar een 
bejaardenwoning bij Hoog en Laag, is ons gezin verhuisd naar de Lijnbaan. Toen was pap 
helemaal getrouwd met zijn werk. Want naast de 6 dagen per week werken in de bollen van 7 
uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds, was hij in de avonden vaak ook nog bezig met allerlei 
klusjes op het bedrijf, wat hij inmiddels had overgenomen van zijn vader samen met zijn broer 
Gerard.  
 
Pap heeft altijd de boekhouding van het bedrijf gedaan. In de zomermaanden waren het drukke 
weken, als de bollen moesten worden gepeld. Ome Gerard met de trekkers op het land en mijn 
vader als de schuurbaas. Als je mand vol was, kreeg je een kaartje van mijn vader en aan het 
einde van de week betaalde hij de scholieren uit. Sommige waren het na één dag al zat, maar 
we hebben veel trouwe bollenpellers gehad die elk jaar weer terugkwamen. Ons hele gezin 
moest meehelpen met bollen pellen, Niels op het land en de meisjes samen met mijn moeder in 
de schuur. We gingen daarom ook nooit op vakantie, maar dat was toen heel gewoon. Later is 
hij met mam gelukkig wel een aantal keren weggeweest. Zelfs nog een keertje naar Canada 
naar zijn broer Kees en naar de bruiloft van hun petekind Joke van Ome Wim en tante Lenie, 
die ook in Canada woont. 
 
Zondag was de rustdag en dan moesten we naar de kerk. Mijn vader ging graag naar de kerk, 
het was het rustmoment van de week en hij hield van de tradities in de kerk. Hij heeft gewerkt 
tot zijn 65 jaar en toen werd het bedrijf overgenomen door Niels en onze neef Rob. Pap en mam 
zijn verhuisd naar de Spanjaardslaan en hebben daar 19 jaar heel fijn gewoond. Na zijn 
pensioen ging mijn vader nog elke dag naar de Lijnbaan om te helpen met tulpen bossen of 
bollen tellen. Ook ging hij helpen bij de groenploeg in het Kapelbos, toen het tuinwerk te zwaar 
werd, maakte hij de staties schoon. Pap en mam hebben veel gefietst samen en dan namen ze 
koffie en broodjes mee voor onderweg. 
 
Mijn vader was een man van weinig woorden en hij liet alle mensen in hun waarde. Je hoorde 
hem nooit kwaad spreken over een ander. Het was een hele lieve vader en opa. Wat heeft hij 
genoten van zijn klein- en achterkleinkinderen. Na het overlijden van zijn geliefde Luus, waar hij 
60 jaar mee was getrouwd is hij dapper doorgegaan. Hij was heel tevreden in de Cameren en 
voelde zich er heel erg thuis. Hij deed ook overal aan mee en wij zijn ook heel dankbaar voor de 
liefdevolle verzorging die hij daar heeft gekregen. 
 
Lieve pap je hebt altijd hard gewerkt voor ons en je hebt ons met weinig woorden toch heel veel 
liefde gegeven. Bedankt pap! Lia, Niels, Marjan en Yvonne. 
 

  



 

 

 
Zuster Annet 

Tarsisia Cotildat Maria Droog 
 

Overleden op 3 januari 2022 

op de leeftijd van 78 jaar 
 

wanneer ik door de velden ga en zon en hemel gadesla, 
dan weet ik Heer, hoe groot Gij zijt  

en buig mij voor uw majesteit.  
Psalm 92 

 
Zuster Annet wordt geboren op 1 oktober 1943 te Limmen als jongste meisje van 
een groot gezin. Zij krijgt de namen Tarsisia Clotilda Maria. Haar roepnaam is 
Tarcis. De familie Droog runt een boerderij en een tuinderij. Er is veel te doen in de 
huishouding, op het land en bij het vee. De kinderen zorgen voor elkaar. Ans, haar 
oudste zus, zorgt voor haar jongste zusje Tarcia. Haar ouders weten een open en 
gastvrije sfeer te scheppen. 
 
Tarcia heeft een roeping. Op 11 februari 1963 vertrekt zijn naar Amsterdam. Zij 
wordt lid van onze Congregatie en kiest de naam zuster Annet. Ze heeft aanleg 
voor de zorg voor ouderen. Na een opleiding Bejaardenzorg gaat ze werken in 
Amsterdam en Langeraar. In de drukte van de stad mist ze de natuur. In 1976 
vertrekt zijn naar Heemstede, waar zij 24 jaar met andere zusters in de Zomerlaan 
woont. Ze woont hier graag. Haar aandacht ligt in de zorg voor haar zieke en 
bejaarde medezusters. Zij werkt vanuit haar hart, spontaan, doortastend, 
humoristisch en pakt alles aan. Zij is gezien bij haar collega’s. In 1987 tot 1999 
neemt ze desgevraagd zitting in het bestuur van de congregatie. Zij functioneert 
goed in teamverband en is een prettige collega.  
 
Annet gaat graag op vakantie, wandelen in de natuur met enkele medezusters. Zij 
geniet daarvan. Ze neemt ook graag deel aan bezinning in kleine groepen. Annet is 
leergierig en leest graag, vooral boeken over religieuze stromingen en van mystici. 
Bij vieringen en feesten zingt zij graag in het zusterkoor. Dit blijft zij nog lang doen.  
 
In het jaar 2000 verhuist zij naar de Witte Burcht. In deze periode heeft Annet veel 
tijd voor contacten met haar familie. Ze zijn haar dierbaar en waar nodig helpt ze. 
Als jongste van het gezin moet ze afscheid nemen van al haar dierbaren Ze vindt 
dat moeilijk. Wandelen en fietsen helpt haar dan. Vanaf 2013 krijgt Annet last van 
vergeetachtigheid en begint voor haar een moeilijke tijd. Veel hulp en steun 
ontvangt ze van haar medezusters Bertina en Judith. In mei 2020 verhuist Annet 
naar de Houttuinen in Haarlem. Het wordt een veilig thuis voor haar. Rustig, blij en 
tevreden kun je haar daar aantreffen. Ze kan genieten van de kleine dingen.  
 
Op 3 januari 2022 dooft het vlammetje van deze geliefde medezuster. Wij zijn je 
dankbaar Annet en we zullen je missen. Waar je nu bent, blijf daar zingen van de 
grootheid van je Schepper en moge je in Hem je vreugde vinden. 
 
Zusters van “De Voorzienigheid” 
Familie Droog 
  



 

FAMILIEBERICHTEN 
 

 

Door het Heilig Doopsel zijn in onze gemeenschap opgenomen 
 
 

 
Op 12 december 2021 
RENS  zoon van Frank Winder en Berdien Olling 
  Broertje van Timo 
 
 
Op 2 januari 2022 
 
Lev  zoon van Mike Taphoorn en Ilja Min 
  Broer van Riff 
 
Riff  dochter van Mike Taphoorn en Ilja Min 
  Zusje van Lev 
 
______________________________________________ 

 

 

 

Ons gebed wordt in de komende vieringen gevraagd  

voor onderstaande intenties. 

 
 
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, Cees Dekker, Overl.fam. 
Admiraal-Commandeur, Riet Dekker-
Hollenberg, Willem Dirkson en Sien 
Dirkson-van Duivenvoorde, Loek Rijs, 
Hans Zwart en overl.familie, Joop Holla 
en zoons Jan en Gerard en 
achterkleinkinderen Justin en Isa, en uit 
dankbaarheid voor een 90ste verjaardag, 
Rie Duijkersloot, Ed Kuijper en Anja 
Kuijper-Schagen, Angelique Levering-
Kaandorp, Jan Kaandorp, overl.fam. 
Wulp-Kaandorp 
 
 

Zaterdag 19 februari 19.00 uur:. 
Zondag 20 februari 10.00 uur: overl.fam. 
Kuijs-de Groot, Lies Al, Jaap Metselaar en 
Joke Metselaar-Apeldoorn, Siem 
Pepping, Bart Dirkson en Janie Dirkson-
van der Molen, Dick van der Velden, Co 
Jonker-Krom, Herman Zomerdijk en Lia 
Zomerdijk-Admiraal, Henk en Ali Bruins, 
Tiny van Dijk-de Moel, Afra Koot en 
overl.ouders, Jo Koot-Groot 
Zaterdag 26 februari 19.00 uur: Gerda 
Pepping-Bakkum, Wim Bremmers en 
overl. fam., Rie Duijkersloot 
Zondag 27 februari 10.00 uur: Arnold 
Henselmans en Annie Henselmans-Borst, 
Agaath Mooij en fam Mooij-Putter, 
overleden ouders Nuyens-Kusch en 
overl.fam., Dina Hageman-Regtop, Ria 
Westerhoven-Aarsen, Cees Dekker, Jaap 
v.d.Steen en Corrie v.d.Steen-Mosch, 
Rem en Jo Min-Limmen en familie, Cock 
Groot en Riet Groot-Konijn 
 
 
 
 



 

Zaterdag 5 maart 19.00 uur: Walt 
Pepping en Truus Pepping-Buur, Dick 
Boon, Bart van Beek en Rie van Beek-
Duivenvoorde, Willem Dirkson en Sien 
Dirkson-van Duivenvoorde, Tiny van Dijk-
de Moel 
Zondag 6 maart 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, 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, Wim 
Bremmers en overl. fam., Jaap Groot en 
Doortje Groot-Hes en zoons Cor, Ton en 
Sjaak en schoonzoon Kees 
Zaterdag 12 maart 19.00 uur: Johan 
Kerssens, Ada Beentjes, Cees Buter en 
Sjaan Buter-Rotteveel 
Zondag 13 maart 10.00 uur: Jaap 
Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn, 
Jans Min, Agaath Mooij en fam Mooij-
Putter, Ellie Pepping-Bruin, Kees 
Pepping, Pe Pepping, Frans en Riet 
Scheepmaker, Joop en Afra van der 
Steen, Harry Zandbergen, Sam Beentjes 
en Aaf Beentjes-Vlaarkamp, Gre 
Beentjes-Fatels, Peter Beentjes, Theo 
Dirkson, IJs Dirkson en Annie Dirkson-
Kerssens, Overl.fam. Admiraal-
Commandeur, Riet Dekker-Hollenberg, 
Hans Zwart en overl.familie, Rie 
Duijkersloot, Angelique Levering-
Kaandorp, Jan Kaandorp, overl.fam. 
Wulp-Kaandorp 
Zaterdag 19 maart 19.00 uur: Jaap 
Dirkson 
Zondag 20 maart 10.00 uur: overl.fam. 
Kuijs-de Groot, Agaath Mooij en fam 
Mooij-Putter, Joop en Afra van der Steen, 
Henk en Ali Bruins, Cees Dekker, Jaap 
v.d.Steen en Corrie v.d.Steen-Mosch, Tiny 
van Dijk-de Moel, Afra Koot en 
overl.ouders 

Zaterdag 26 maart 19.00 uur: Gerda 
Pepping-Bakkum, Piet Kaandorp en Wil 
Kaandorp-Smit 
Wim Bremmers en overl. fam., Rie 
Duijkersloot 
Zondag 27 maart 10.00 uur: Gerard 
Balk, Arnold Henselmans en Annie 
Henselmans-Borst, Lies Al, Dina 
Hageman-Regtop, Jan de Zeeuw en Riet 
de Zeeuw-Groot, Ria Westerhoven-
Aarsen, Cock Groot en Riet Groot-Konijn, 
Ed Kuijper en Anja Kuijper-Schagen 
Zaterdag 2 april 19.00 uur: Walt Pepping 
en Truus Pepping-Buur, Dick Boon, Tiny 
van Dijk-de Moel 
Zondag 3 april 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, 
John Luttikhuizen, overleden ouders 
Nuyens-Kusch en overl.fam., Rem en 
Lies Pronk, Ben de Ruijter en Aat de 
Ruijter-Pronk, Sjaak Seignette, Annie van 
der Steen, Joop en Afra van der Steen, 
Jos Zomerdijk, Niek Baltus, Jaap Groot 
en Doortje Groot-Hes en zoons Cor, Ton 
en Sjaak en schoonzoon Kees 
Zaterdag 9 april 19.00 uur: Johan 
Kerssens, Cees Buter en Sjaan Buter-
Rotteveel,  
Zondag 10 april 10.00 uur: Lia Goeman-
van Veen, Siem van Veen, Jans Min, 
Agaath Mooij en fam Mooij-Putter, Kees 
Pepping, Pe Pepping, Frans en Riet 
Scheepmaker, Joop en Afra van der 
Steen, Jaap Zonneveld, Sam Beentjes en 
Aaf Beentjes-Vlaarkamp, Gre Beentjes-
Fatels, Peter Beentjes, Theo Dirkson, IJs 
Dirkson en Annie Dirkson-Kerssens, 
Overl.fam. Admiraal-Commandeur, Riet 
Dekker-Hollenberg, Rem en Jo Min-
Limmen en familie, Hans Zwart en 
overl.familie, Rie Duijkersloot, Angelique 
Levering-Kaandorp, Jan Kaandorp, 
overl.fam. Wulp-Kaandorp 
 
 

  



 

Bereikbaarheid Pastor Mike Nagtegaal 
 

Pastorie Dusseldorperweg 74 1906 AL Limmen 

Voor het maken van een afspraak kunt u altijd de pastorie bellen. 
Het telefoonnr. van de pastor is:0639142565  
Het telefoonnr. van de pastorie is: 072-5051275 
Het e-mail adres: pastor@corneliuskerk-limmen.nl 

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

__________________________________________________________________ 

E-mail-adressen H. Corneliusparochie te Limmen 
 
Administratie  
administratie@corneliuskerk-limmen.nl 
 
Bestuur  
bestuur@corneliuskerk-limmen.nl 
 
Caritas 
caritas@corneliuskerk-limmen.nl 
 
Kerkhofzaken  
kerkhofzaken@corneliuskerk-limmen.nl 
 
Limmertoren  
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl 
 
Misintenties  
misintenties@corneliuskerk-limmen.nl 
 
Pastor  
pastor@corneliuskerk-limmen.nl 
 
Penningmeester  
penningmeester@corneliuskerk-limmen.nl 
 
Vastgoed  
vastgoed@corneliuskerk-limmen.nl 

__________________________________________________________________ 

HET PAROCHIECENTRUM is gevestigd in de pastorie 

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

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

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


 

ADRESLIJST H.CORNELIUSPAROCHIE

Pastores

Pastor Mike Nagtegaal 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 administratie@corneliuskerk-limmen.nl 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   



 

 

 

Hongerdoek 2022  

“Hoeveel broden hebben jullie?:” 

 


