
  



 
VAN DE REDACTIE 

 
Het paasnummer van het parochieblad ligt voor u. Alle vieringen rond Pasen tot en met 
Hemelvaartsdag kunt u overzichtelijk vinden. Aandacht voor de medemens van werkgroep 
Caritas, witte donderdag en de paasactie. Er is een kinderpagina over de paaseieren.  
De eerste communicanten zijn gestart met hun project. Aan het ‘snuffelen in de bijbel’ kunt u 
deelnemen. Het jaar- en financieel verslag van de parochieraad is te lezen.  
De redactie wenst u fijne paasdagen toe. 
 
 

 
 
 
MEDEWERKERS  
 
De redactionele medewerkers zijn:  
Pastor M.Nagtegaal, 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 11 mei 2022 
 
Zij verschijnt omstreeks  
29 mei 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 

 

 

 

Nu ik dit schrijf zijn we in de tweede week van de veertigdagentijd aangekomen. We 
bereiden ons voor op Pasen, het grote feest van de verrijzenis. In de kerk lazen we 
pas geleden uit de brief van Paulus aan de Romeinen over hoe belangrijk dit geloof 
is: “Als u met uw mond belijdt: Jezus is de Heer, en met uw hart gelooft dat God hem 
uit de dood heeft opgewekt, wordt u gered.” (Rom.10,9) In zijn brief aan de 
christenen van Korinthe zegt hij het nóg sterker: “… als Christus niet is opgewekt, is 
onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos.” (1Kor. 13,14). 

Conclusie: ons geloof in Pasen is onze redding. Zonder dat is ons geloof zelfs 
zinloos! Gelukkig heeft ons geloof in de opstanding goede historische papieren. Ter 
verdieping van ons geloof wil ik er hier graag twee kort met u delen. 

 

Ten eerste omdat de echtheid van de opstanding voor de eerste christenen, toen nog 
nagenoeg allemaal Joden, van levensbelang was. Zij zouden namelijk beginnen aan 
een nieuwe manier van leven. Maar als volk waren zij verreweg de enigen die al 
eeuwen lang hun eigen culturele en religieuze identiteit behielden. Allerlei wetten die 
van levensbelang waren voor hun godsdienstig welzijn zouden anders worden. 
Bedenk alleen al dat ze zouden optrekken met niet-joden, wat hen ritueel onrein zou 
maken, of met vrouwen zelfs! Ook zouden ze de maaltijd delen met niet-Joden, en 
met mensen uit alle lagen van de samenleving. Dat was ongekend: je at met gelijken 
en al helemaal niet met heidenen (Gal.2,1-20)! Toch hebben zich er binnen een paar 
jaar na de opstanding al zo’n 10.000 Joden zich bij deze nieuwe stroming (die toen 
nog de Weg heette) aangesloten. Als Joden bleven ze Sabbath onderhouden, maar 
kwamen ze ook op de eerste dag, de zondag, bij elkaar om de verrijzenis van 
Christus te vieren. Tel daarbij op dat zij ook maatschappelijk minder veilig waren: 
behalve dat zij door Joodse stromingen vervolgd werden (Paulus was een fanatiek 
vervolger van de Weg!), begonnen ook de Romeinen steeds minder welwillend 
tegenover hen te staan. Als ze niet écht in de opstanding van Jezus zouden geloven, 
dan zouden ze geen enkele reden hebben om dit risico te nemen. De beste 
verklaring is dan eenvoudigweg dat er veel ooggetuigen (die leefden sowieso nog in 
de tijd dat Paulus de brief schreef) waren die Jezus’ opstanding hadden 
meegemaakt. Die getuigen durfden het risico te nemen, dus anderen volgden. 

 

Ten tweede weten we dat bijna alle apostelen voor hun geloof zijn gestorven. Stelt u 
zich eens de vraag: als ze niet écht geloofden dat het waar was,  of als ze het 
verzonnen hadden, zouden ze zich dan hebben laten vermoorden? Soms zelfs 
martelen? Nee. Leugenaars maken slechte martelaren. De uitzondering is trouwens 
de apostel Johannes; hij werd verbannen naar het eiland Patmos. Daar zou hij een 
visioen hebben dat wij nu kennen als het boek Openbaringen. 
 

We moeten ons in heel veel bochten wringen om onder de letterlijke verrijzenis 
vandaan te komen. De argumenten vóór zijn makkelijk te vinden; de argumenten 
tegen zijn al snel heel ver gezocht. Laten we daarom, in onze voorbereiding op 
Pasen, ons proberen te oefenen in ons vertrouwen op God, door ons geloof in de 
opstanding te voeden zodat ons besef daarvan sterker mag worden. 

 

Pastor Mike. 
  



NIEUWS DE PAROCHIERAAD 
*************************************** 
 
Genietend van het heerlijke voorjaarszonnetje denk ik aan de afgelopen jaren waarin ons 
leven werd bepaald door de coronapandemie en nu we daar van verlost zijn, worden we 
opgeschrikt door de verschrikkelijke beelden vanuit de Oekraïne. Miljoenen mensen op de 
vlucht, de achterblijvende militairen en burgers vechtend voor de vrijheid van hun land. Een 
oorlog die zo dichtbij is en wederom ons leven bepaalt. Maar hoe mooi om te zien dat er 
zovele mensen zijn die te hulp schieten in welke vorm dan ook. Ook hier in Limmen. Dan kun 
je alleen maar trots zijn op de Limmergemeenschap.  
Jaarvergadering 
Dinsdag 15 maart was de jaarvergadering van de parochieraad voor het eerst weer sinds 
2018 in de kerk. Voor de pauze hebben we geluisterd naar het uitgebreide jaarverslag van 
onze secretaris en een zeer duidelijk financieel verslag  van onze penningmeester. Beide zijn 
terug te lezen in deze Limmertoren. Na de pauze was het de beurt aan Emiel Wagenmaker 
van de Houtkrul. Hij heeft ons meegenomen in zijn verhaal en mooie foto’s van de complete 
restauratie van de preekstoel, die inmiddels weer een plekje heeft gekregen in het 
zuidtransept van de kerk. De avond werd afgesloten met een gezellige nazit. 
Tafelen voor de Vastenactie 
Na twee coronajaren kon het ‘Tafelen voor de Vastenactie’ eindelijk weer doorgaan. Zondag 
27 maart konden de deelnemers op verschillende adressen genieten van een heerlijk 
driegangenmenu. Het voor-, hoofd- en nagerecht steeds op een ander adres, zodat je zowel 
als gastheer en -vrouw en als deelnemer steeds met andere tafelgenoten zat. Het doel van 
deze actie is niet alleen de verbondenheid met elkaar, maar ook de verbondenheid met het 
vastenactie-project voor Burkina Faso. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor betere kansen 
voor meisjes, die als modeontwerpsters een zelfstandig bestaan op kunnen bouwen. 
Deze middag was weer een groot succes. 
Maria Kapel 
De Mariakapel heeft een complete metamorfose ondergaan; de muren fris geschilderd, de 
herdenkingskruisjes mooi rondom het beeld van Maria;  al het overbodige verwijderd;  echt 
een plek om een kaarsje op steken en voor een moment van stilte. 
De Mariakapel is dagelijks geopend, zeker een plekje om even naar binnen te stappen. 
Diakenwijding Mike Nagtegaal 
Zaterdag 23 april zal in de kerk van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo onze pastor tot 
diaken gewijd worden. Met deze wijding is Mike ook bevoegd voor het toedienen van het 
doopsel en het huwelijk. We wensen Mike een mooie dag toe.  
Kerkbalans 
Vanwege de coronamaatregelen is er ook dit jaar voor gekozen om de enveloppen voor de 
kerkbalans niet persoonlijk bij u op te halen. We hebben alle dorpelingen gevraagd hun 
bijdrage in de brievenbus van de pastorie te doen of de QR code in te scannen. En wat heeft 
u daar een gehoor aan gegeven! De teller staat inmiddels op ruim € 33.500,00 
Een heel groot woord van dank aan alle vrijwilligers die de brieven langs de deuren hebben 
gebracht en aan alle gulle gevers. 
Glossy Cornelius 
Ja, u leest het goed. Eerdaags zal bij u een echte glossy op de deurmat vallen met de naam 
Cornelius. Al een aantal jaren, na de brand van mei 2018, liepen we met de gedachten om 
een huis-aan-huis magazine uit te brengen ter gelegenheid van de heropening van de kerk. 
Maar, u weet, door corona hebben we dit steeds uit moeten stellen. Vanwege het vertrek van 
Johan Olling en de aanstelling van Mike Nagtegaal wilden we niet lager wachten met het 
uitbrengen van dit prachtige magazine. Vanaf deze plaats alvast veel leesplezier! 
Bloemendagen 
Nu we niet meer beperkt worden door de coronamaatregelen, zullen de bloemendagen in 
Limmen ook weer doorgaan. Tijdens de bloemendagen zal ook de kerk weer opengesteld 
worden. We hopen weer vele bezoekers van binnen en buiten Limmen te mogen begroeten; 
zeker nu we een prachtig herbouwde kerk kunnen laten zien. 
 
Namens de parochieraad en pastor Mike Nagtegaal wens ik u goede paasdagen! 
Gerardine Vahl-Res 
  



LITURGIE VOOR DE  
KOMENDE MAANDEN  (vieren) 
 

LITURGISCH KALENDER 
 
 
Zaterdag   9 april  10.30 uur  Kerk op Schoot (0 – 4 jaar) 
  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Palmpasen 19.00 uur  Gezinsviering met kinderkoor 
  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Zondag 10 april 10.00 uur W & C viering met liturgisch koor 
Palmpasen  Voorgangers: Pastor M. Nagtegaal en Pastor B. Leuring 
 
Dinsdag 12 april 10.00 uur Viering in “De Cameren”  
Palmpasen  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Donderdag 14 april 19.30 uur W & C viering met Caeciliakoor 
Witte Donderdag  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Vrijdag 15 april 15.00 uur Kruisweg met Dameskoor 
Goede Vrijdag  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
 19.30 uur Oecumenische Gebedsviering in Protestantse Kerk 
   met liturgisch koor 
   Voorgangers: Pastor M. Nagtegaal en  
   vertegenwoordigers van protestantse kerk 
 
Zaterdag 16 april 16.30 uur  Paaswake in “De Cameren” 
Paaswake  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
  
 19.00 uur  Gezinsviering met kinderkoor 
   Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
 21.00 uur  W & C viering met liturgisch koor 
  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Zondag 17 april 10.00 uur W & C viering met Caeciliakoor 
Pasen  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Maandag 18 april 10.00 uur W & C viering met spontaan koor 
   Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Dinsdag 19 april 10.00 uur Viering in “De Cameren” 
  Voorganger: Pastor M.  Nagtegaal 
 
  



 
 
Zaterdag 23 april 19.00 uur  Meditatieve viering met Zanggroep 
  Voorganger: Pastor K. Kint 
 
Zondag 24 april 10.00 uur W & C viering met Dameskoor 
  Voorganger: Pastor K. Kint 
 
Dinsdag 26 april 10.00 uur Viering in “De Cameren” 
  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Vrijdag 29 april 17.00 uur Viering van Gebed en Stilte in Dagkapel 
  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Zaterdag 30 april 19.00 uur  Meditatieve met Zanggroep 
  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Zondag 1 mei 10.00 uur W & C viering met kleinkoor 
  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Dinsdag 3 mei 10.00 uur Viering in “De Cameren” 
  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Vrijdag 6 mei 17.00 uur Viering van Gebed en Stilte in Dagkapel 
  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Zaterdag 7 mei 19.00 uur  Meditatieve met Zanggroep 
  Voorganger: dhr. K. Kroone 
 
Zondag 8 mei 10.00 uur W & C viering met liturgisch koor 
  Voorganger: dhr,K. Kroone 
 
Dinsdag 10 mei 10.00 uur Viering in “De Cameren” 
  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Vrijdag 13 mei 17.00 uur Viering van Gebed en Stilte in Dagkapel 
  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Zaterdag 14 mei 19.00 uur  Meditatieve met Zanggroep 
  Voorganger: Pastor K. Kint 
 
Zondag 15 mei 10.00 uur W & C viering met Caeciliakoor 
  Voorganger: Pastor K. Kint 
 
Dinsdag 17 mei 10.00 uur Viering in “De Cameren” 
  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Vrijdag 20 mei 17.00 uur Viering van Gebed en Stilte in Dagkapel 
  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
  



Zaterdag 21 mei 19.00 uur  Meditatieve met Zanggroep 
  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Zondag 22 mei 10.00 uur Eucharistieviering met kinderkoor 
Eerste Communie  Voorgangers: Pastor F. Brigitha en Pastor M. Nagtegaal 
 
Dinsdag 24 mei 10.00 uur Viering in “De Cameren” 
  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Donderdag 26 mei   10.00 uur  W & C viering  
Hemelvaartsdag   Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Vrijdag 27 mei 17.00 uur Viering van Gebed en Stilte in Dagkapel 
  Voorganger: Pastor M .Nagtegaal 
 
Zaterdag 28 mei 19.00 uur  Meditatieve met Zanggroep 
  Voorganger: Pastor B. Leuring 
 
Zondag 29 mei 10.00 uur W & C viering met Herenzanggroep 
  Voorganger: Pastor B. Leuring 
 

Rooster gastvrouwen/-heren koffie 
 
10 april Jos Henselmans en Gre Henselmans 
17 april Margreet Admiraal en Willemien Hekkelmans 
18 april Gre Snel en Ria Valkering 
24 april Monique Hoogland en Caroline Aerdenburg 
  1 mei  Tineke Schijf en Margo Natte 
  8 mei Yvonne Valkering en Ans Winder 
15 mei Gitta Duyn en Gerie Koot 
22 mei Rina Luttikhuizen en Ria Kaandorp 
26 mei Jos Henselmans en Gre Henselmans 
29 mei Margreet Admiraal en Willemien Hekkelmans 

 
 

 
PAASMUSICAL 

 
 
 
Dit jaar wordt op donderdag 14 april om 9.00 uur en om 10.30 uur 
de Paasmusical opgevoerd. 
Mike Admiraal en Rina Ploegaert vertellen het verhaal.  
De groepen 4 van juf Margret en juf Loes spelen het verhaal.  
Jamie (uit de bovenbouw) speelt Jezus 
 
Het schoolkoor o.l.v. Wilma en Mia Ploegaert  en begeleid door 
Marja op de piano ondersteunen de zang van alle klassen. 
 
Het kan niet anders dan een mooie viering worden. Tot ziens 
 
Team schoolkoor en De Kerkuil 
 

  



 
 
DRIE LITURGISCHE MOMENTEN: SAMEN ÉÉN GEHEEL  
 
De Witte donderdag Liturgie, de Goede vrijdag Liturgie en de paaswake liturgie  
is eigenlijk één liturgie. 

 
 

1) WITTE DONDERDAG  
Op donderdag gaat het om het laatste avondmaal, waarna 
de liturgie van de ‘verlatenheid’ volgt. Jezus, die zich met zijn 
leerlingen terugtrekt in de hof van Gethsemane op de 
Olijfberg. We sluiten de liturgie dan ook in stilte af. De tafel 
wordt ontruimd, de kaarsen gedoofd, het tabernakel geleegd 
en de Godslamp weggedragen. Op het kruis wordt het witte 
doek vervangen door het paarse doek.  
 
 
2) GOEDE VRIJDAG  
We vervolgen de liturgie de volgende dag in stilte als we  
samenkomen in de Protestantse kerk aan de Zuidkerkenlaan 
om stil te staan bij het lijdensverhaal van Jezus en in de wereld. 
Ook nu zullen we aan het eind van deze viering de kerk in stilte 
verlaten. De duisternis van de dood die over ons is gekomen.  
 
 
3) PAASWAKE 
In duisternis en stilte komen we daarna de volgende nacht 
tijdens de paaswake weer bij elkaar. Het paasvuur heet ons 
welkom en met dat vuur steken we de paaskaars aan om 
licht te brengen in de duisternis. Gods initiatief, als wij 
mensen het al lang hebben laten afweten.  
 

 
Drie dagen, met elk zijn eigen kleur en diepgang. Probeer de verbinding van deze 
drie dagen als één liturgie te beleven.  

 
 
 
 
 
 

 
  



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. U kunt de kapel 
betreden via de hoofdingang van de kerk. 
 
 

GEZINSVIERINGEN  
 
Een leuke, laagdrempelige manier voor gezinnen met  kinderen vanaf 
ongeveer 5-6 jaar om kennis te maken met onze traditie, met de 
Bijbelverhalen die ons als mensen al eeuwen inspireren en vormen, en om 
elkaar te ontmoeten. 

 
 
MEDITATIEVE VIERINGEN  
 
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. Voor de data raadpleeg de actuele  
“Rond de Limmer Toren”, de website of de nieuwsbrief.  
 
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 MEENEMEN VOOR EEN ZIEKE THUIS 
 
Een aantal mensen in onze parochie ontvangt de communie thuis. Vanuit de 
weekendliturgie van onze geloofsgemeenschap zijn er ook familieleden die de 
communie meenemen naar huis. Als u ook een huisgenoot, familie of buur kent die 
daar behoefte aan heeft, kunt u ook tijdens de viering de communie meenemen en 
een zieke of oudere vanuit onze parochiegemeenschap de communie geven. Er zijn 
speciaal communieschaaltjes (pyxis) aangeschaft door de parochie. U kunt zo’n 
communieschaaltje lenen. Ook hebben we een speciaal gebedenboekje 
samengesteld dat gebruikt kan worden om samen te bidden.  
 
Ook brengt pastor Mike Nagtegaal op de eerste vrijdag van de maand zelf de 
communie rond. U kunt contact opnemen met de administratie op vrijdagmiddag in 
de pastorie of met de pastor. 
 

KERK OP SCHOOT 

Zaterdag 9 april om 10:30 starten we met een nieuwe serie 
bijeenkomsten voor kinderen van 0 tot 4 jaar: Kerk op Schoot! 
Sprankelende, belevingsgerichte diensten voor de jongsten onder 
ons, dat is het doel van kerk op schoot. Tijdens deze diensten beleven 
baby’s, peuters én hun (groot)ouders/verzorgers een Bijbelverhaal 
met alle zintuigen. We vertellen het verhaal, afgewisseld met veel 
liedjes (op bekende peutermelodieën) en belevingsgerichte 
activiteiten. Met deze vieringen maken jonge kinderen (én hun 
ouders) op een speelse manier kennis met de kerk en kunnen ouders 
elkaar op een informele manier ontmoeten. 

Opgeven is niet nodig, iedereen is welkom! 
 
De begeleiders zijn pastor Mike en Anja Sloot. 
Voor meer informatie zie:  https://kerkopschoot.nl/ 

 https://www.domineebeer.nl/ 
 

GEZINSVIERING 
 
Zaterdag 9 april is er om 19:00 weer de eerste Gezinsviering!  
De eerste viering is de Palmpasenviering  
Maak thuis een Palmpasenstok en neem deze mee naar de kerk. Deze 
uitnodiging is bedoeld voor iedereen. We maken een feestelijke optocht 
door de kerk. Na de viering mag je de versierde stok met lekkers 
weggeven aan iemand uit je buurt of aan een familielid, die best een 
‘opkikkertje’ kan gebruiken.  
 
Vandaag zullen ook de kinderen die meedoen aan het Eerste Communie Project zich 
voor komen stellen. Extra reden om te komen dus! Naderhand is er tijd voor 
limonade/ koffie/ een borrel en iets lekkers. Hopelijk tot 9 april! 
 

SCHOOLPAROCHIEVIERING - PAASMUSICAL 
 
Op donderdag 14 april is er om 9:00 uur en 10:30 uur de school-
parochieviering voor Pasen. Het belooft weer een mooi feest te worden. 
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KERK EN SAMENLEVING VERAF 
EN DICHTBIJ  (dienen) 
 
VASTENACTIE 2022:  KANSEN VOOR MODEONTWERPSTERS IN BURKINA FASO. 
 
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. 
 
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) 
 
 

KOM ERBIJ!    SAMEN ETEN 
 
We organiseren weer een maandelijkse oecumenische maaltijd in de 
Protestantse kerk aan de Zuidkerkenlaan 25 op woensdag 20 april.  
De deur staat open vanaf 17.00 uur en om 17.30 uur begint de maaltijd.  
 
Graag opgave i.v.m. de voorbereiding en het aantal plaatsen  
Tel. 072-5052871 of per email margreetdenekamp@outlook.com  
 
Bij de uitgang staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage  
Schuif gezellig aan…Iedereen is van harte welkom! 

 

 

MELDPUNT EENZAAMHEID LIMMEN  
 
Ken jij iemand die eenzaam is of voel jij jezelf eenzaam en wil je hier 
iets aan doen?  
Neem dan contact op met : 
 
Afra Mooij  
Tel.072-5052097  
Mobiel 0610803729  
E mail aframooij@gmail.com 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl29Xn5ffWAhXIZlAKHf2vAgYQjRwIBw&url=https://www.sheerenloo.nl/-/samen&psig=AOvVaw1LkG9agPjJegUJtREGo8fO&ust=1508334420684035
mailto:aframooij@gmail.com


Caritas 
 
Werkgroep Caritas Corneliuskerk Limmen 
 

Help de voedselbank 
 
 

 
Lieve mensen, 
 
Voordat de coronapandemie ons leven zo ontwrichtte hielden wij met Witte 
Donderdag een inzamelingsactie voor de Voedselbank. Die activiteit gaan wij dit jaar 
hervatten. Witte Donderdag staat in het teken van delen, dat willen wij ook doen met 
onze mede mensen die het niet zo breed hebben. Wij vragen u of u wat van uzelf wilt 
weggeven, bv. een pak koffie, thee, rijst, pannenkoekmix, koek, drinken. Graag 
producten die lang houdbaar zijn. Alles wat wij ontvangen, gaat naar de voedselbank 
waar ook mensen in Limmen gebruik van maken. Kunnen wij op u rekenen? Dan 
wordt het net zo mooi als met de Kerstactie. Toen kregen wij echt even het gevoel 
dat de hemel de aarde raakte, u weet wel, ons jaarthema. Zoveel mensen die een 
steentje willen bijdragen. Wij zien u graag op Witte Donderdag in de kerk met een gift 
voor uw medemens. Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te gaan, kunt u 
altijd wat neerzetten in de Mariakapel, die overdag open is.  
 
BLIJF DE VOEDSELBANK STEUNEN 
 
Achter in de kerk, in de Mariakapel staat nog steeds de bank waar een ieder spullen 
op kan zetten die dan naar de Voedselbank gebracht worden.  U zult begrijpen, de 
voedselbank voorziet het gehele jaar in een behoefte en u kunt dus ook het hele jaar 
door producten bij ons afgeven. 
 
Werkgroep Caritas dankt u hartelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pastorie H.Corneliuskerk Limmen t.a.v. werkgroep Caritas Dusseldorperweg 74, 
1906 AL Limmen.  
Email: caritas@corneliuskerk-limmen.nl Bank: NL32 RBRB 0900 8330 25 t.n.v. 
H.Corneliuskerk inz. PCI 
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Caritas 
 
Werkgroep Caritas Corneliuskerk Limmen 
 

Paasactie 
 
Beste mensen, 
 
Terwijl dit stukje geschreven wordt, is op tv de actie gaande om geld op te 
halen voor de mensen uit Oekraïne. Indrukwekkend hoe massaal 
Nederland te hulp schiet. Ook uw werkgroep Caritas, die vooral de 
mensen binnen onze dorpsgemeenschap, die het wat minder hebben, een 
steuntje in de rug probeert te geven, heeft geld overgemaakt. Caritas 
houdt tenslotte niet op bij de dorpsgrens.  
 
Tegelijkertijd zijn wij bezig met onze inmiddels jaarlijkse Paasactie. Het 
feest van Pasen nodigt uit om solidair te zijn met onze naasten, veraf maar 
ook dichtbij. De paasactie 2021 was een groot succes. Het geeft zo’n 
goed gevoel om medemensen, die het niet zo makkelijk hebben, blij te 
kunnen maken met een extraatje. In samenwerking met u hebben wij bij 
bijna 80 adressen een extraatje voor de Paasdagen kunnen bezorgen.  
 
Ook dit jaar zullen wij supermarktbonnen verstrekken. Wij hopen dat u ons 
hierbij wilt helpen.  
 
U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer  
NL32 RBRB 0900 8330 25 t.n.v. RK H Cornelius inz. PCI Limmen. 
 
                                            
 
Bedankt voor uw steun! 
Werkgroep Caritas 
  



GELOOFSVERDIEPING (leren) 

 
 
 
 
 
EERSTE HEILIGE COMMUNIE  
 
De voorbereidingen op de Eerste Communie zijn inmiddels van start 
gegaan. Met een groep van 29 kinderen bereiden we ons voor op deze 
feestelijke gebeurtenis. De kinderen zijn 20 maart op speurtocht in de kerk 
geweest en al enkele keren bij elkaar geweest, samen met de ouders. 
 
De werkgroep bestaat uit Marieke van Zilt, Leonoor Lemmink,  
Rick Glorie, Helen Sprenkeling en pastor Mike Nagtegaal. Inschrijven is 
dus niet meer mogelijk, maar  vrees niet: volgend jaar gaan we weer wild 
verder! 
 
De viering zal op 22 mei om 10:00 uur plaatsvinden met als 
hoofdcelebrant deken Franklin Brigitha. Dit jaar zijn ook enkele kinderen 
uit Akersloot, Egmond en Heiloo bij ons aangesloten.  
 
We zien uit naar de viering!  
Werkgroep Eerste Communie 
 
 

SNUFFELEN IN DE BIJBEL 
 
HET VERHAAL ACHTER HET BIJBELVERHAAL. 
WILT U DAAR OOK NIET MEER OVER WETEN? 
De afgelopen 20 jaar zijn er verschillende praatgroepen ontstaan die 
‘snuffelen in de Bijbel’ 
 
Er wordt elke bijeenkomst een stuk uit de Bijbel gelezen, vragen gesteld 
en over de teksten met elkaar gesproken en geluisterd. Al pratend en 
luisterend kom je dan terecht bij je eigen geloof en levensverhaal.  
Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten waarbij Bijbelkennis niet nodig is 
om mee te doen. De koffie en thee staan klaar.  
 
Als u interesse heeft om aan te sluiten raadpleeg dan de website voor de 
data en tijden, of stuur een mailtje naar pastor Mike: 
pastor@corneliuskerk-limmen.nl . Een aanrader! 
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PROGRAMMA ‘ROND DE WATERPUT’  
 
 
 
‘Rond de Waterput’ is een initiatief van de gezamenlijke kerken in de regio 
Heiloo. Zij biedt jaarlijks talrijke cursussen, lezingen, muzikale en 
dramaproducties op het gebied van spiritualiteit en geloofsverdieping. 
Bij onze keuze richten wij ons naast geloofsverdieping ook op cultureel 
relevante en maatschappelijke onderwerpen. 
Ook belangstellenden die minder of niet zo vertrouwd zijn met ‘het kerkelijk leven’ zijn 
van harte uitgenodigd! 
 
Het seizoen 2021-2022 is in tweeën gedeeld en in februari is er dus weer een 
programmaboekje uitgekomen. U kunt het programmaboekje afhalen in de kerken. 
Op de website vindt u alle actuele informatie: www.ronddewaterput.nl  
 
Commissie ‘Rond de waterput’ 
 
 

LOURDESREIS 2022 
 
De Lourdesgroep Heiloo is weer actief geworden. 
We mogen en kunnen weer naar Lourdes. 
Wij hebben voor u een vliegreis gepland van 17 t/m 22 september 2022 en 
vertrekken vanaf Maastricht.  
Het vertrekpunt is vanaf de Willibrorduskerk aan de Westerweg Heiloo. 
Vandaar vertrekken we met een touringcar naar Maastricht. 
Zoals u inmiddels wel weet is deze reis voor iedereen mogelijk: 
ziek of gezond, oud of jong. Ook als u slecht ter been bent, zorgen wij 
voor een oplossing. 
 
Als u wilt, komen wij graag bij u langs om u te informeren. 
Kijkt u ook eens op onze website: www.lourdesgroepheiloo.nl 
U kunt zich nu al bij ons aanmelden. 
 
Irma van Loon tel. 0725336056 
Jan IJpelaan tel. 0725334828 
Hannie Wessel tel 0723339134 
 

  

http://www.ronddewaterput.nl/


KINDERPAGINA 
 
 

PASEN en PAASEIEREN 
 
Met Pasen vieren we de verrijzenis van Jezus.  
Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus is doodgegaan. 
Ze hebben Hem met spijkers aan het kruis geslagen. Op 
Paaszaterdag denken we aan Jezus, die nu in het graf ligt, 
een grot met een grote steen ervoor. Maar de volgende dag, 
Paaszondag, is het graf leeg en is Jezus opgestaan uit het 
graf en leeft Hij in onze harten. Het is dan Paasfeest. 
 
Hoezo, paashazen en paaseieren? 
Pasen valt wanneer de natuur uit haar winterslaap wakker wordt en alles weer begint 
te groeien. Het Paasfeest was vroeger een feest ter ere van de godin van de 
vruchtbaarheid, Istar. De symbolen van deze godin waren de haas en het ei. 
 
 

Maar vroeger vond men ook in de verlaten konijnen- of 
hazenhollen vaak eieren. Deze eieren waren door de vogels 
neergelegd, omdat die dachten dat dit een nest was.   
De mensen dachten dat dit hazeneieren waren.  
En dit alles zorgde ervoor, dat men dacht dat de haas overal de 
eieren verstopte en dat de kinderen deze moesten zoeken. 
 

 
 
De gevonden eieren werden dan opgegeten, maar de haas niet. De haas werd van 
brood gemaakt en later van chocola. En zo is de paashaas ontstaan. 
 
 
Een vrolijk kinderfeest 
Met zo’n geschiedenis is het ook niet zo verwonderlijk 
dat de winkeliers de etalage versieren met allerlei 
paasdingen: paashazen, kippen en paaseieren in 
allerlei kleuren, van mini- tot reuzenformaat. 
De ouders kopen de paaseieren en verstoppen deze in 
huis of in de tuin. De kinderen mogen dan de 
paaseieren zoeken en opeten. 
         
  

Vrolijk Pasen 



PAASMOBIEL 
 

Kleur de verschillende onderdelen netjes in. Knip vervolgens alles uit.  
Hang de paashaas, paasmand en de eieren met touwtjes onder het grote paasei! 
 
 

  



 

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

 
NIEUWSBRIEF VAN DE CORNELIUSPAROCHIE ONTVANGEN? 
 
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 vrijwilligerswerk te doen in en voor onze kerk.  
 
 
Vrijdag 22 april   groep 2 
Donderdag   5 mei   groep 3 
 
Dinsdag 17 mei    groep 1 
Vrijdag   3 juni   groep 2 
 
De dames worden namens ons allen alvast weer van harte bedankt.  
  

http://www.corneliuskerk-limmen.nl/
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Dusseldorperweg 74 

 1906 AL Limmen   
 

Jaarverslag 2021 secretariaat Parochieraad  
RK H. Cornelius – Limmen 

Januari:  

• De eerste vergadering van januari 2021 is helaas geannuleerd vanwege de Corona 
maatregelen. We zaten volledig in een lockdown, inclusief avondklok. 

• Vrijdag 15 januari was wel een grote dag voor de parochie. Na een periode van 
tweeënhalfjaar is de kerk opgeleverd. De officiële opening laat nog even op zich wachten. 

• Met het gereed komen van de herbouw van de kerk, kunnen de parochianen gebruik 
maken van Kerk TV. Via www.kerkdienstgemist.nl zijn de kerkdiensten te volgen en 
andere activiteiten. 

• Op de derde vrijdag van de maand januari wordt aan alle vrijwilligers elk jaar een 
feestavond aangeboden. Helaas kon deze feestavond ook niet doorgaan vanwege de 
Corona maatregelen. De parochieraad heeft daarom bedacht om alle 260 vrijwilligers toch 
een attentie aan te bieden als blijk van waardering. Voor velen was dit een welkome 
verrassing.  

• Jaarlijks zetten we op de vrijwilligersavond een groep vrijwilligers extra in het zonnetje. Dit 
jaar hebben we gekozen voor de Marthagroep. Zij hebben zich in de tweeënhalfjaar dat 
we “kerkloos” waren ingezet om de protestantse kerk schoon te houden. Het laatste 
halfjaar hebben zij ervoor gezorgd dat voor de weekendvieringen onze eigen kerk weer 
stofvrij was.  
Een welverdiend boeket voor al deze vrijwilligers was zeker op zijn plaats.  

Februari: 

• Ook de vergadering van 9 februari is door de Corona maatregelen geannuleerd.  
Wel is de Parochieraad nog even bijeen geweest (op 1,5 meter afstand) voor een kort 
overleg op 23 februari. Uitgenodigd was Louis Al van Driessen Vastgoed BV met 
betrekking tot de realisatie van een Hospice in Limmen op het terrein van het voormalig 
zwembad Dampegheest.   

• De Aswoensdag viering van 17 februari was door Henk Waal van C-TV Castricum eerder 
opgenomen en werd ook uitgezonden via C-TV Castricum op 17 februari.  

Maart: 

• Wederom moest de vergadering van 2 maart geannuleerd worden in verband met de nog 
steeds voortdurende Corona maatregelen.  

• Ook de jaarvergadering van de parochie kon hierdoor helaas niet doorgaan.   
April: 

• De vergadering van 6 april kon eindelijk doorgaan. 

• Pastor Jan Veldt heeft vanwege zijn gezondheid aangegeven niet meer voor te gaan in de 
vieringen. 

• Door C-TV Castricum zijn opname gemaakt voor het kinderpassion verhaal. Met Pasen 
was deze terug te zien via www.kerkdienstgemist.nl  

• De paasattentie die door Caritas werd rondgebracht werd zeer gewaardeerd. 

• De heer Sevensma van Nimeto geeft aan dat ze graag de staties willen restaureren in de 
kerk. Ze komen met 10 studenten en ze verwachten 2 weken nodig te hebben voor de 
uitvoering. De start is op 7 juni a.s. 

• De Eerste H. Communie op 18 april kon ook niet doorgaan vanwege Covid-19, deze 
wordt doorgeschoven naar een latere datum. Het Vormsel op 21 mei werd ook 
geannuleerd. 

• De reis naar Santiago de Compostella van 26 april tot 7 mei gaat jammer genoeg ook niet 
door. Vouchers worden teruggestort. 

  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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• De vazen, die uit het legaat van Marga Bakker zijn gekocht voor de kerk zijn verloren gegaan 
door de brand. Nieuwe vazen worden aangeschaft ter nagedachtenis aan Marga Bakker. 

• Zaterdag 10 april werden vaccinaties gegeven in de kerk voor meer dan 500 inwoners uit 
Limmen in de leeftijdsgroep van 60 tot 65 jaar, ten behoeve van Covid-19. De vaccinatie 
werd verzorgd door de huisartsenpost. Geprikt werd er in de ontmoetingsruimte en daarna 
15 minuten wachten in de kerkruimte.  

• Voor deze gelegenheid heeft Johan een informatiefolder laten maken, waarin alles te lezen 
valt over de Cornelius kerk. Deze kon men tijdens het wachten inzien. Er zijn 500 stuks 
gedrukt.  

• Kees Bos was benaderd om een compilatie te maken van zijn films over de brand en van de 
herbouw daarna. 

• Subsidie ontvangen van de Piusstichting ten bedrage van € 8.859,25.  
De subsidie is besteed aan een camera ten behoeve van Kerk TV, de automatische deuropener 
van de deur naar de kerk, de automatische schuifdeur naar de Maria kapel en voor een 
ringleiding. 

• Kerkbalans 2021. 
De kerkbalans 2021 heeft tot nu toe het mooie bedrag van € 37.394,00 opgebracht, met 
dank aan alle gulle gevers. Vanwege de coronamaatregelen is er dit jaar voor gekozen om 
de enveloppen niet op te halen, maar gevraagd om de éénmalige machtiging van de actie 
Kerkbalans 2021 zelf in de brievenbus van de pastorie te deponeren. Hierop is positief 
gereageerd.   

• Offerte aangevraagd voor het schilderwerk van het trappenhuis. Voor 2022 staat het 
schilderwerk voor de pastorie op de agenda. 

• Wederopbouw Corneliuskerk: 
o Het orgel uit Valkenburg wordt op korte termijn geplaatst. 
o De Fa. Kemperman zal de letters aanpassen van de kruiswegstaties. 
o De motor van een stel gordijnen werkt niet meer. Deze wordt gerepareerd door de 

stoffeerder, alsmede het opnieuw afstellen van de gordijnen. 
o Offertes zijn aangevraagd voor extra spotjes gericht op het altaar. 
o Het wachten is nog op de banken die uit Koog aan de Zaan komen. 

Mei: 

• In de vergadering van mei zijn Mgr. drs. Bart Putter (vicaris generaal - administrator) en 
Franklin Brigitha, deken regio Alkmaar aangeschoven. Per 1 mei 2021 is deken Franklin 
Brigitha benoemd tot administrator van de parochies H. Cornelius en Bron van Levend 
Water.  

• Zoals lange tijd bekend zou pastor Johan Olling 23 mei voor het laatst voorgaan in de 
viering, maar de beoogde opvolger van Johan heeft zich teruggetrokken. Na diverse 
mogelijkheden besproken te hebben heeft het Bisdom toestemming gegeven dat Johan 
voorlopig door kan gaan totdat er een  nieuwe opvolger is gevonden en de herbouw van de 
kerk is afgerond.  

• Op 4 mei heeft de herdenking plaats gevonden van Piet Schol uit Limmen. September 1944 
is hij in Amersfoort gefusilleerd. Ter nagedachtenis aan Piet Schol is op de begraafplaats 
een gedenksteen onthuld.  

• 23 mei, 1e Pinksterdag, tevens dankzondag, bekendmaking van de vrijwilliger van het jaar, 
Jack Broersen en de onthulling van het logokunstwerk in de entréé-hal van de kerk (een 
cadeau van de Protestantse Gemeente Limmen). Tiny van der Velden en Nel Kaandorp 
hebben dit prachtig kunstwerk van glas gemaakt. Voor deze vieringen mochten er maar 45 
kerkgangers worden toegelaten. Na 23 mei t/m 19 september zijn er geen 
zaterdagavondvieringen. De zondagvieringen zijn om 10.00 uur.  

• Het priesterfeest van Jan Veldt op 13 juni (60 jarig jubileum) vervalt helaas ook wegens 
Corona. 

• Pastor Henk Hudepohl heeft op 30 mei afscheid genomen als pastor van Jacobus de 
Meerdere kerk te Akersloot. Tevens werd zijn 25 jarig jubileum als pastoraal werker 
gevierd. Hij gaat van zijn pensioen genieten. 

• Bisschoppelijke machtiging verkregen voor de aanschaf van tafels en stoelen voor de 
ontmoetingsruimte van de Corneliuskerk. 

  



• Brief binnengekomen van Steven Kalverdijk van de gemeente Castricum d.d. 11 mei 2021 
met als onderwerp, uitnodiging deelname aan Kerkenvisie. De kerkenvisie heeft tot doel  

• kerkeigenaren van religieuze gebouwen te ondersteunen. De heer Kalverdijk stelt voor om een 
kennismakingsgesprek te houden. 

• De vrijwilligers gaan de zolder opruimen, er wordt een ruimte gecreëerd achter het orgel voor 
het opslaan van spullen. 

• Pastor Olling vraagt zich verder af wat er met de Liturgische gewaden moet gebeuren. Dit zijn 
historische gewaden. Deken Franklin Brigitha heeft aangeboden om samen met pastor Olling 
de gewaden te bekijken, misschien een alternatief voor de missionarissen uit Afrika.  

• Wederopbouw Corneliuskerk: 
o De laatste hand wordt gelegd aan het orgel. 
o Op het ogenblik worden nog kleine werkzaamheden uitgevoerd.  
o De schoonloopmat voor het schoon houden van de hal in de kerk is gelegd door de Fa. 

Lute.  
o De vlaggenmast wordt aangepast. 
o Door de vrijwilligers wordt de torenkamer schoongemaakt. 
o Er zijn 100 stoelen besteld.  
o De straalkachels in de ontmoetingsruimte stoppen er geregeld mee. Daar wordt naar 

gekeken. 
o Geluid van de kerk wordt verder geregeld door Hugo Dekker. 
o De touchscreen van kerk TV werkt niet goed. Hiervoor wordt een nieuwe laptop geregeld. 

Juni: 

• De vergadering van 2 juni staat ook nog in het teken van Corona. 

• Op 7 juni wordt begonnen met de restauratie van de kruiswegstaties door 10 studenten en  
2 docenten van de MBO-opleiding “Nimeto” uit Utrecht. De 3de-jaars studenten van de 
restauratie en decoratieschilder-opleiding gaan de 14 staties weer in hun originele staat 
restaureren. Laag voor laag zullen de staties in de oude staat terug worden gebracht. 
Het neemt circa 10 dagen in beslag. 

• Naar aanleiding van de e-mail van Natascha Boerkamp (namens de Buch-gemeentes) d.d. 26 
mei 2021, voor een online workshop “BUCH kerkeigenaren” op 29 juni van 19.30 – 21.30 uur, 
heeft Gerardine zich aangemeld om de workshop bij te wonen.  

• Pastor Olling is te gast in het TV-programa van “Couleur LoCALe”, die wordt vanaf 6 juni 
uitgezonden bij Omroep Castricum. Hierin geeft hij o.a. uitleg over zijn langer aanblijven als 
pastor. 

• De 2de vaccinatie voor Covid 19 vindt plaats op donderdag 24 juni a.s. in de Cornelius kerk. Het 
gaat om de vaccinatie van 60 tot 65-jarigen en wordt weer geregeld door de huisartsenpost. 

• Offerte aangevraagd voor het onderhoud van de buitenzijde van het kerkgebouw aan de Firma. 
Pronk en aan de Firma Bos. 

• Voor het gebruik van de ontmoetingsruimte wordt een reglement opgesteld.  

• Wederopbouw Corneliuskerk: 
o De glazen deuren in de ontmoetingsruimte zijn voorzien van het nieuwe logo. 
o Tafels en stoelen zijn besteld voor de ontmoetingsruimte.  
o De vergrote voorzolder is na de verbouwing voorzien van vloerbedekking.   

Juli:  

• Voor juli zijn de maatregelen vanwege de Corona nog steeds van kracht. 

• Peter Rijs heeft alle koorleden een e-mail gestuurd over de toekomst van de koren. Op dit 
moment werkt hij met drie groepen. Als gevolg van Corona heeft een aantal leden opgezegd. 
Bovendien lieten de Corona maatregelen geen groot koor toe. Het gemengd koor wordt 
opgeheven en het liturgisch koor krijgt het karakter van een projectkoor. 

• Naar aanleiding van de workshop die georganiseerd werd door de gemeente brengt Natascha 
Boerkamp (Buch-gemeentes) op dinsdag 13 juli een bezoek aan de Corneliuskerk. Gerardine 
en Marian zijn hierbij aanwezig. 

• De huur van de appartementen wordt geïndexeerd, die van de woningen met 1,9%. 

• De opvolgers voor Joop en Nel Koppes en Max Nuijens voor de kerkenveiling, zijn John 
Bloedjes en  
Kees Mous. Louis Al gaat gewoon door met de kerkenveiling. 

  



• Naar aanleiding van de huisstijl zal Piet Valkering het drukwerk, waaronder enveloppen, 
bestellen bij Alex Stuifbergen met het nieuwe logo erop. Het briefpapier passen we zelf 
digitaal aan. 

• De parochieraad is akkoord met de verdere ontwikkeling inzake realisatie Hospice te 
Limmen met de  overdracht van de gewenste strook grond van 25 meter bij circa 80 meter 
(totaal 2000 m2, die Driessen Vastgoed wil toevoegen aan het perceel waarop het 
hospice zal worden gerealiseerd. 

• Wederopbouw Corneliuskerk: 
o Het meerwerk aan de kerk is afgerond. Er komen nog wel extra lampen voor het 

liturgisch centrum en een gratis extra lamp voor de preekstoel. 
Augustus: 

• In augustus hebben we geen vergadering gehouden in verband met de vakantieperiode. 
September: 

• Romy Hollenberg heeft ook het doek voor de Kerkbalans ontwikkeld. 

• Het Vormsel en het Eerste Communie project zijn opgestart. Ook is het druk met de 
doopvieringen. 

• 19 september, startzondag van het kerkelijk jaar. Pastor Franklin Brigitha gaat samen met 
pastor Johan Olling voor. Tevens presentatie van het jaarthema:  
“Als de hemel de aarde raakt”. 

• 25 september, presentatie 1e Communicanten en het startsein voor de schoenendoos 
actie. 

• Conquista wil met een groep jongeren activiteiten opstarten, daarvoor zijn ze langs de 
basisscholen geweest of hiervoor interesse is.  Het zijn brede diaconale activiteiten.  
Met de werkgroep Caritas is contact gezocht door Conquista om de band te versterken 
voor dit project. 

• De kerkbanken uit Koog aan de Zaan worden opgehaald door de vrijwilligers en daarna 
worden de banken nog opgeknapt door “De Houtkrul”. 

• Wederopbouw Corneliuskerk: 
o Aan de werkzaamheden van het orgel is vertraging opgelopen. Op het ogenblik wordt 

een vervangende motor geplaatst. De noodmotor blijkt niet sterk genoeg te zijn. 
Oktober: 

• In de vergadering van oktober wordt de redactie van de Limmer Toren uitgenodigd.  

• Pastor Franklin Brighita heeft op 8 oktober het Vormsel toegediend aan zes jongeren en  
twee volwassenen. Deze groep was al in februari 2020 met de voorbereidingen 
begonnen, maar vanwege de Corona ging het niet door. 

• Op 10 oktober hebben 22 kinderen hun Eerste H. Communie gedaan. Dat waren de 
kinderen die zich voor 2020 en 2021 al hadden opgegeven, maar vanwege Corona kon 
ook dit niet doorgaan. 

• Afgelopen zomer is er bezoek geweest van Elza van Liere (projectleider Kerkenvisie) en 
Natascha Boerkamp (extern projectleider Kerkenvisie). Zij waren enorm enthousiast over 
de positieve inzet op de toekomst van onze kerk. Naar aanleiding van dit bezoek is er 
vanuit het bestuur van de  
St. Urbanuskerk te Nes aan de Amstel het verzoek binnen gekomen om een gesprek 
met ons aan te gaan over hun toekomstvisie en onze aanpak en invulling van de 
pastorie en de ontmoetingsruimte van de Corneliuskerk.  

• Pastor Johan Olling heeft aangegeven dat er een inhaalslag is gemaakt voor de  
Eerste H. Communie en het Vormsel. Het is een drukke maand geweest met de 
voorbereidingen van beide, gezamenlijk met de ouders en de kinderen. De parochie 
ademt weer, de mensen komen weer graag naar de kerk na de Corona periode. De 
koren zijn weer volop bezig, de zaterdag vieringen en ook de doopjes vinden weer 
plaats.   

• Pastor Johan Olling heeft een gesprek gehad met zijn beoogde opvolger, Mike 
Nagtegaal. Hij woont in Limmen, is getrouwd en heeft twee kleine kinderen. Op het 
ogenblik is hij aalmoezenier bij de Marine, maar gaat zijn werk daar officieel opzeggen. 
Hij heeft het ja-woord al gegeven aan Bart Putter van het Bisdom Haarlem om als eerst 
aanspreekbare voor de Corneliusparochie te gaan beginnen. De definitieve overdracht 
en aanstelling wordt 13 oktober besproken met Mike.  

  



• Naar aanleiding van de Corona maatregelen heeft het gemengd koor “De Vredeburgers” 
de toezegging van medewerking aan de feestelijke opening van de kerk ingetrokken. 

• Op 30 oktober vindt een Jeugdviering plaats met het jaarthema: “Laat de hemel de 
aarde raken”. 

• Wederopbouw Corneliuskerk: 
o Fa. de Graaf heeft de aansluitingen gemaakt ten behoeve van het orgel. 
o Fa. Pronk heeft voor het luik op zolder een tocht-afsluiting gemaakt. 

Fa. Bos gaat zich bezighouden met het herstel van de buitengevels.  
o Schildersbedrijf Peter Dekker gaat de voordeuren opknappen. 
o Fa. de Graaf maakt de schakelaars in orde om de gordijnen goed te kunnen 

inregelen. 
o De heer Wagemaker van De Houtkrul gaat de banken uit Koog aan de Zaan onder 

handen nemen. Daarna worden de banken in het middenschip geplaatst. 
o Het orgel begint vorm te krijgen. Peter Rijs hoopt in november het orgel te kunnen 

bespelen. 
November: 

• In tegenstelling tot vorig jaar kon de allerzielenviering gelukkig weer fysiek bijgewoond 
worden. Ook kon deze viering via Kerk-TV gevolgd worden.  

• De Kerk & Jeugdveiling, die ook dit jaar niet fysiek kon doorgaan, heeft toch het mooie 
bedrag van  
€ 28.032,50 opgebracht. Een prachtig bedrag, waar we trots op kunnen zijn. Een dank 
aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt.  

• In de Gezinsviering van 13 november vond ook de schoenendoosactie plaats. Tevens het 
75-jarig bestaan van de Scouting. 

• Na deze dienst worden USB-sticks uitgedeeld aan de ouders met de foto’s van de Eerste 
Communicanten.  

• Brief Bisdom Haarlem d.d. 15 november 2021, inzake aanstelling voor onbepaalde tijd 
van pastoraal werker van Mike Nagtegaal als eerst aanspreekbare Corneliusparochie. 
o De PR feliciteert Mike van harte met zijn aanstelling als eerste aanspreekbare van de 

Corneliusparochie en wenst hem heel veel succes toe bij het uitvoeren van zijn taken 
als pastor. 

• Inmiddels zijn er 35 kinderen die na schooltijd oefenen voor het kinderkoor.  

• Feest van Sint Caecilia op 21 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze 
dag worden jubilarissen van koren in het zonnetje gezet. Voor dit jaar waren dat: Jan van 
Zilt, 40 jaar koorlid,  
José Beun en Guda Kager 25 jaar lid van het Liturgisch koor en Adrie Mooij en Nico 
Zomerdijk 50 jaar koorlid. (Vanwege de Corona maatregelen kon het Ceciliafeest in 
Vredeburg helaas niet doorgaan).  

• Wederopbouw Corneliuskerk 
o Aan de wederopbouw van de kerk na de brand komt nu eindelijk het einde in zicht.   

December: 

• Pastor Mike begint op 1 december en is ook gelijk de verantwoordelijke en aanspreekbare 
voor de Corneliusparochie. Vanaf 1 december worden de e-mails en telefoon dan ook 
beantwoord door pastor Mike. 

• Op 5 december is pastor Mike Nagtegaal geïnstalleerd en voorgesteld tijdens de zondag 
viering. Ook zal hij worden voorgesteld aan de verschillende werkgroepen en vrijwilligers. 

• Pastor Olling gaat nog voor tot en met 16 januari 2022 en dan stopt hij definitief en hangt 
zijn gebedsmantel in de wilgen. 

• Vanwege de Corona maatregelen heeft Piet Valkering aangeboden om de 
parochieraadvergadering van 7 december in de kantine van zijn kantoor te houden. 
Pastor Mike is voor de eerste keer hierbij aanwezig als pastor van de Corneliusparochie. 

• De voorbereidingen voor de kerstvieringen zijn inmiddels in volle gang, maar vanwege de 
Corona maatregelen zijn de vieringen vooralsnog onder voorbehoud.  

• Het Neva Ensemble (die uitgenodigd was voor de avondviering) heeft vanwege de 
moeilijkheden rond in- en uitreizen en de coronamaatregelen afgezegd.  

  



• Van de gehouden zegelactie van AH die aangeboden zijn aan de werkgroep Caritas, zijn 
rond de 80 pakketten met levensmiddelen opgehaald. De inhoud van het pakket wordt 
gebruikt om de kerstpakketten te vullen, deze worden voor kerst rondgebracht in Limmen. 
Wat overblijft uit het pakket gaat naar de voedselbank in Alkmaar. 

• De persconferentie van dinsdag 14 december wordt afgewacht, daarna definitief 
afspreken of het feestweekend en het afscheid van Johan op 14, 15 en 16 januari door 
kan gaan of dat het verplaatst moet worden. 

• Coronamaatregelen vanuit het Bisdom 
o Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholiee Kerk, hebben 

de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekon-
digde lockdown per 19 december. 

o Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee 
ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging 
van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke 
vieringen voor 17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen mogen zijn. 
 

• Wederopbouw Corneliuskerk 
Vanuit Projectleiding   
o Aan Peter Dekker wordt gevraagd om de zijkanten van het orgel op te knappen. 
o De voordeur van de kerk zal ook door Peter Dekker worden opgeknapt.  
 

Algemeen: 
De Parochieraad vergadert in principe elke eerste dinsdagavond van de maand 
in de pastorie, alleen in augustus houden we geen vergadering. 
 
In 2022 zijn er voldoende zaken waar we ons mee bezig willen houden, zoals: 

• De feestelijke heropening van de H. Corneliuskerk is rond eind juni. 

• Tevens het afscheid/receptie van Johan voor de parochianen. 

• Startzondag op 18 september, een nieuw kerkelijk jaar. 
 
Wij voelen ons als Parochieraad zeer gesterkt door de trouwe achterban van vele 
vrijwilligers die iedere keer weer klaar staan om nieuwe initiatieven en projecten 
te omarmen. Wij kunnen hen niet genoeg bedanken. 
Vol vertrouwen staan we aan het begin van 2022, een jaar waarin we het thema 
 

   “Als de hemel de aarde raakt” 
 

Een extra plek willen geven en een jaar waarin we vol vertrouwen tegemoet gaan 
maar wel zonder Covid-19. 
  
Tot zover mijn verslaglegging over 2021.  
 
Marianne Snel, 
Secretaris Cornelius parochie 
  



 

 

 

 

 

 

 
 

(x € 1.000) 

 
Begroot Begroting Voorlopig 
Werkelijk 

 

 
BATEN 

2022 2021 2021 2020 

Kerkbijdragen 40 39 40 39 

Collecten 10 10 8 6 

Stipendia/huwelijken/ 

 

16 24 24 21 

Kaarsengeld 3 2 3 3 

Kerkenveiling en giften 30 31 14 23 

 99 106 89 92 

 
LASTEN 

Persoonskosten 

 

 
104 

 

 
104 

 

 
82 

 

 
93 

Salarissen, sociale lasten en pensioenpremies voor pastores,     

dirigenten en organist     

Kosten onroerend goed 126 118 113 112 

Kosten verzekeringen, belastingen, energie (toekomstig) onderhoud van de     

kerk en b.g. pastorie     

Kosten eredienst 16 16 16 12 

Kosten altaarbenodigdheden, kaarsen, misboekjes, koren,     

zangbundels en bloemen     

Kosten pastoraal 18 16 15 14 

Kosten parochiemededelingen (Rond de Limmer Toren),     

werkgroepen, parochieavonden en parochiesecretariaat     

Bijdragen Bisdom 44 44 45 46 

Afdracht Bisdom en Solidariteitsfonds     

Beheerskosten 21 16 21 24 

Kosten bestuur, representatie, administratie. Telefoon,     

automatisering en abonnementen     

 329 314 292 301 

 
Saldo baten en lasten 

 
-230 

 
-208 

 
-203 

 
-209 

Opbrengst bezittingen en beleggingen 193 196 213 300 

Grafrechten minus kosten kerkhof, rente obligaties en deposito's,     

huur- en pachtopbrengsten minus kosten     

Exploitatiesaldo -37 -12 10 91 

 

  



 
Herinneringen aan pastor Herman Helsloot  
 
Zittende in z’n nieuwe ‘opzit’ stoel probeerde hij met z’n schorre stem en met z’n steeds minder 
wordende energie nog allerlei zaken te regelen.  Om goed uit z’n woorden te komen nam hij een slok 
water, wachtte even en vertelde dan wat hij wilde. Wij, de mantelzorgers, wisten dat je hem dan niet 
moest onderbreken.   
Na de ‘Jobstijding’ op donderdag 20 januari, waarna hij besloten had z’n leven in de handen van de 
Eeuwige te leggen , wilde hij nog wel eigenhandig van alles organiseren of in elk geval geregeld 
hebben. Samen met zijn zus Elly, met Martien van het parochiebestuur, met Marieke Hoetjes en mij 
de schrijver van dit verhaal besprak hij allerlei zaken en ontmoetten wij keer op keer een emotionele 
maar zeer dankbare man. Bij de ziekenzalving op zondag 30 januari zongen we; ‘In manus Tuas 
Domine commendo spirtum meum’; in uw handen Heer beveel ik mijn ziel. Een gezang dat terugkwam 
toen br.Gerard Matthijsen het lichaam van Herman zegende met water en wierook vlak voordat wij het 
zouden toevertrouwen aan de aarde.  
 
Herman Helsloot geboren in Amsterdam op 12 januari 1950 in het Anna paviljoen, de kraamkliniek van 
het OLVG. Vanwege de woningnood woonden zijn ouders op een zolderetage ergens in de 
Rivierenbuurt. Later toen het allemaal beter werd gingen vader George en moeder Truus Helsloot- 
Poppe wonen aan de Keizersgracht waar ze een hele bovenwoning kregen. Een warm en liefdevol 
gezin. Herman was al jong kind al vroeg geïnteresseerd in geloof. Hij speelde ‘priestertje’ thuis en gaf 
z’n zus een pepermunt als hostie. Naar ‘buiten’ gaan gebeurde in Egmond-Binnen. Daar kwam hij 
vroeg in contact met de Abdij van Egmond waar hij in z’n verdere leven graag naar terugkeerde.  
 
Op 12-jarige leeftijd ging hij naar Hageveld, ‘op studie’. Hij was een goede leerling die z’n examens 
cum laude of summa cum laude behaalde. Een boekenwurm was hij, z’n huis stond er vol mee.  
Hoewel er langzamerhand een afstand groeide tussen thuis en Hageveld en later aan de KTHA – 
bleef er een warme belangstelling over en weer en bij alle bijzonderheden en verjaardagen in de 
familie was hij van de partij.  
 
Hij  begon z’n pastorale loopbaan in Zwaag als pastoraal werker. Daar ontving hij op 20 mei 1982 het 
sacrament van het priesterschap. Over deze eerste jaren sprak hij met veel plezier.  Na Zwaag ging hij 
naar Bussum en kwam daar in een periode dat de deken en pastoor van de parochie plotseling stierf.  
Daar heeft hij in een rap tempo geleerd een parochie te leiden en dat deed hij met verve. In 1990 
kwam hij naar Heiloo om daar samen met pastoraal werker Truus Walstra de pastorale zorg voor de 
Moeder Gods parochie en de Willibrord parochie op zich te nemen. Het werden prachtige jaren waarin 
beide parochies naar elkaar toe groeiden en zo in elkaar zijn opgegaan dat het mogelijk werd om naar 
één kerk te gaan. Het ontwikkelen van een prachtige parochiecentrum en de volledige verbouwing van 
de Willibrordkerk  werden z’n hoogtepunt. Hij was er trots op en was er dan ook heel veel te vinden.  
 
Naast dat Herman pastoor was van Heiloo, was hij dit ook voor Akersloot en Limmen.  
Samen met de buurtpastores ontwikkelde hij de samenwerking in de HALE (Heiloo Akersloot Limmen 
en de Egmonden) met als resultaat het ontstaan van de parochie Bron van Levend Water. 
De laatste jaren viel het dragen van de verantwoordelijkheid hem zwaar. Z’n gezondheid liet te 
wensen over en dat wat zijn aandacht vroeg trok een grote wissel op z’n humeur en energie. Toch 
durfde hij zijn taken meer en meer los te laten omdat er in zijn opvolging was voorzien en het 
parochiebestuur stevig ‘in het zadel zat’.  
Na een prachtig ‘afzwaai’ moment, ondanks alle beperkingen vanwege de pandemie, durfde hij te 
genieten van zijn ‘vrij’ zijn. Hij ontwikkelde plannen om na de coronapandemie op vakantie te gaan.  
Van deze plannen kwam niets meer terecht en ook het genieten van zijn ‘vrij’ zijn veranderde door 
allerlei ontwikkelingen in z’n geliefde parochies.  
 
Pastor Herman is in de laatste weken van zijn leven met heel veel liefde omgeven door ‘zijn familie 
hier’ zoals zus Elly ons noemde. Op maandagavond 14 febuari openbaarde zich de Eeuwige aan hem 
en heeft hem in z’n handen opgenomen.  
Na een indrukwekkende avondwake en uitvaart hebben wij zijn lichaam aan de aarde teruggegeven. 
Op het moment dat wij met velen rondom zijn graf stonden brak na de laatste zegen de zon door…. en 
floten vogeltjes…. daar werd de verrijzenis voelbaar….  
 
Pastor, vriend, vertrouweling, broer en oom Herman, wees in vrede.  
Nico Knol 

  



FAMILIEBERICHTEN 
 

 

 

 

Door het Heilig Doopsel zijn in onze gemeenschap opgenomen 
 
 
 

Op 20 februari 
 
MATS  zoon van Peter Dirkson en Lisa Dirkson 
 
 
 
Op 20 februari 
 
LIAM  zoon van Simon Veldt en Lizbeth Veldt Martinez 
Francisco 
 
 
 
 
 
  



 
 

Alie van Veen - Leijen 
 

Overleden op 21 januari 2022 
op de leeftijd van 86 jaar 

 
Herinneringen aan mam     27 januari 2022 
 
Lieve mam,  
Herinneringen ophalen, dat hebben we de laatste weken veel gedaan. 
 
Aan uw liefde: die was vanzelfsprekend; benoemen deden we die eigenlijk niet. ‘Ik hou van je’ zeggen 
was niet nodig, dat was duidelijk. 
 
Aan uw lachen: we hebben veel gelachen met elkaar, maar na Lia’s overlijden kostte dat moeite en 
toen u enige tijd later een reisje met de KBO ondernam, vertelde u bij terugkeer, dat u voor het eerst in 
tijden weer onbedaarlijk had gelachen. Dat lachen heeft u tot het laatste moment gedaan. Uw 
grappige opmerkingen werden steeds aanstekelijker en scherper en hielden ons staande. 
 
Aan uw zorgen: zorgen was uw kracht, zorgen voor ons, toen we thuis woonden. Altijd was u 
aanwezig, als we uit school kwamen. We hebben nooit te kort gehad. Zorgen voor ons, toen we het 
huis hadden verlaten. We hoefden maar een beroep op u te doen, oppassen, helpen met behangen, u 
was er. 
Bezorgd was u ook, dat vond u wel lastig van uzelf; als we 5 minuten te laat waren, stond u al op de 
uitkijk. Deze bezorgdheid is bij u nooit weggegaan.  
 
Aan uw werken: na de lagere school stuurde oma u naar uw eerste werkhuis bij de familie Punt. Zo 
ging dat destijds. Poetsen is u met de paplepel ingegoten. Ons huis was altijd spic en span. Ook op de 
kleuterschool en in de dokterspraktijk was u met tante Aad druk bezig de boel netjes te houden. 
U heeft dat poetsen de laatste jaren wel op een lager pitje gezet en bent u voor uzelf iets makkelijker 
geworden. Toch was u tot het eind zeer scherp: alles moest netjes zijn. 
 
Aan uw dromen: we denken, dat het uw belangrijkste droom was, dat wij gelukkig zouden zijn, in 
welke levensfase dan ook. Dan was u ook gelukkig. U had het liefst ons allemaal om u heen. De 
laatste weken hebben we u omringd en u verzorgd en u was daar ondanks uw achteruitgang zo 
ontzettend blij mee. 
 
Aan uw warmte: u was een fantastische moeder en een fantastisch mens, die nooit een oordeel had, 
nooit chagrijnig was, altijd hartelijk en opgewekt, vol belangstelling. Iedereen was welkom, u straalde 
warmte uit, liet mensen in hun waarde. 
 
Aan uw leven: dat heeft u ten volle geleefd, eigenlijk zonder al te veel haperingen. Maar het verlies 
van pap en Lia heeft er wel ingehakt. U vond het na dat verlies moeilijk om weer te genieten van het 
leven. Uiteindelijk heeft u uw verdriet een plek gegeven en ondernam u weer leuke dingen, zoals het 
fietsen, reisjes met de KBO, koffiedrinken met uw zussen en vriendinnen. 
 
Eind september kreeg u het akelige bericht, dat u ongeneeslijk ziek was. Al gauw besloot u ervan af te 
zien u te laten behandelen. U nam het heft in eigen handen en regelde uw naderend einde door een 
euthanasieverklaring op te stellen.  
Uw gezondheid ging rap achteruit, de Thuiszorg werd ingeschakeld voor de ochtend en wij hebben u 
de laatste weken naar bed gebracht. 
 
Na een laatste gesprek met de dokter bepaalde u dat u op vrijdag 21 januari definitief afscheid van 
ons ging nemen. 
We hebben de laatste week en vrijdag intensief en vol liefde en bewondering voor u beleefd. Uw 
laatste woorden tot ons waren: ‘Zorg goed voor elkaar en wees lief voor elkaar’.  
Lieve mam, dank voor al uw liefde en rust zacht. 
  



 
Jan van Wonderen 

 
Overleden op 19 februari 2022 

op de leeftijd van 93 jaar 
 
Nog net geen vier jaar geleden vierden wij ome Jan zijn 90e verjaardag. Vanwege de speciale leeftijd 
die hij had bereikt hadden wij een leuk ABC over zijn leven gemaakt. Van alles kwam daarin aan bod. 
Zijn jarenlange werk als ziekenfondsbode – “wel korter dan de tijd dat ik al pensioen heb hoor”, was zijn 
reactie -, zijn hobby’s, zijn liefde voor sport, zowel amateurvoetbal - als jonge vent was hij jaren 
sterspeler in het 1e elftal van VV Limmen - als betaald voetbal. Op latere leeftijd heeft hij leren bridgen. 
Nog een grote hobby van hem was tuinieren. Achter zijn huis had hij een grote groente- en bloementuin 
en als wij bij hem kwamen kregen we steevast een bloemetje mee naar huis. Ieder voorjaar vroeg hij of 
wij nog belangstelling hadden voor zijn eigen gekweekte plantjes. Kievitseieren zoeken en varen met 
het bootje van Opa van Wonderen naar het Overdie waren ook leuke tijdverdrijven. Jarenlang ging hij 
wekelijks naar de paardenkoers met Piet Verduin, een broodje mee, want je wist maar nooit of er nog 
geld overbleef om een broodje te kopen!   
 
Vele jaren genoot hij samen met Gre, zijn oud-vriendin die weer in Limmen was komen wonen, van 
fietstochtjes, autoritjes, wandelingen in duin, kopjes koffie met een taartje en etentjes. Helaas is Gre 
een aantal jaren geleden overleden; dat was heel moeilijk voor hem. Naast Gre had ome Jan nog twee 
belangrijke vrouwen in zijn leven. Ten eerste Carla, zij heeft heel veel jaren geholpen met het 
huishouden, eten koken en boodschappen doen. Maar ook Atie heeft hem bij heel veel dingen geholpen.   
Hij waardeerde de hulp van Carla en Atie bijzonder. Maar ook zijn zus Annie en zijn schoonzus hebben 
Ome Jan vele jaren geholpen met boodschappen, de was en andere klusjes. Ome Jan was een 
bescheiden man.  Voor zijn verjaardag vroeg hij slechts een plantenbon. Wij vonden dat hij wel wat 
meer verdiende.  We hebben dan ook een aantal leuke uitstapjes met hem gemaakt, naar Keukenhof, 
dierenpark Hoenderdaell en de Broekerveiling.  Geweldig leuk vond hij dat, zeker ook wanneer hij 
nadien een fotoboekje van de dag kreeg.  
Ome Jan was altijd zeer zuinig op zijn spullen en hij zag er zelf ook altijd onberispelijk uit; het verhaal 
gaat dat hij tijdens zijn voetbalcarrière   altijd net zo schoon van het veld kwam als dat hij erop ging.    
 
Ome Jan groeide op in een gezin met 6 kinderen en jarenlang woonde een broer van Opa Van 
Wonderen in huis. Dat was dus een drukke boel, dagelijks met 9 man in een klein huisje! Nadat broer 
en zussen het ouderlijk huis hadden verlaten en Opa Van Wonderen was overleden bleef Ome Jan bij 
zijn moeder wonen. Ze hadden het goed samen. Jarenlang kwamen broer/zwagers en (schoon)zus(sen) 
over de vloer op zaterdagmiddag en Jan zorgde voor wat lekkers bij de koffie. Ome Jan is tot op zeer 
hoge leeftijd heel vitaal gebleven. De laatste jaren kwamen er toch ook wat ouderdomskwaaltjes om de 
hoek kijken. Uiteindelijk overleed ome Jan onverwachts op 19 februari jl. nadat hij was geopereerd aan 
een aneurysma.   
 
Onlangs stond er in de Alkmaarsche Courant een heel mooi artikel van René Diekstra. Het ging over 
“wat is voor de meeste mensen het moeilijkste woord, psychologisch gezien”. “Dat woord is doorgaans 
niet alleen het moeilijkste woord om te zeggen, maar ook om te aanhoren”, zo schreef Diekstra.  Het 
gaat om het woord Vaarwel. Tegen iemand ’vaarwel’ zeggen of door iemand ’vaarwel’ gezegd worden, 
is emotioneel zwaar. Moeilijk uit te spreken maar ook moeilijk aan te horen. Het wijst, meestal, op een 
aanstaand onvermijdelijk en definitief verlies. Verlies van relatie, van contact, van perspectief, van 
weerzien of van leven. In dat enkele woord wordt alle pijn, verdriet, angst en machteloosheid aangaande 
een verlies samengevoegd, uitgesproken en erkend. Vaarwel zeggen vergt daarom moed. De moed om 
los te laten of te laten gaan. Terwijl loslaten nu juist is wat je niet wilt. 
Ook ome Jan was niet van plan los te laten getuige zijn woorden toen hij naar het ziekenhuis ging: 
“Vanavond ben ik wel weer terug hoor”.  Het vergt van ons emotionele moed om nu ook  vaarwel, te 
zeggen. Loslaten is nu onze laatste belangrijke levensopgave. Vandaar dat ’vaarwel’ zeggen ook ons 
moeilijkste belangrijkste woord is.  
 
Lieve ome Jan, rust zacht.                           
Mary,  Atie,  Lia en Yvonne 
  



 
 

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

 
 

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, Frans Wempe  
en Nel Wempe van der Aar 
 
Witte Donderdag 14 april 19.30 uur:  
 
Goede Vrijdag 15 april 19.30 uur: 
Nelleke Molenaar 
 
Paaswake zaterdag 16 april 19.00 uur: 
 
Paaswake zaterdag 16 april 21.00 uur: 
Aad Kaandorp, Sjaak Seignette, Herman 
Zomerdijk en Lia Zomerdijk-Admiraal, 
Henk en Ali Bruins, Jaap Dirkson, Bart van 
Beek en Rie van Beek-Duivenvoorde, Tiny 
van Dijk-de Moel, Evert Zeeman, Wim 
Bremmers en overl.familie, Ilias Iliopoulos 
en overl.fam. Iliopoulos-Dekker, Klaas 
Meegdes 
 
1e Paasdag, zondag 17 april 10.00 uur: 
Lies Al, Lia Goeman-van Veen, Siem van 
Veen en Alie van Veen-Leijen, Jans Min, 
Nelleke Molenaar, Agaath Mooij en fam 
Mooij-Putter, overleden ouders Nuyens-
Kusch en overl.fam., Cees Struijlaart, Rem 
en Lies Pronk, Bart Dirkson en Janie 
Dirkson-van der Molen, Joop en Afra van 
der Steen, Rein Verver en Corrie Verver-
Zandbergen, Kees Admiraal, Cor Schol, 
 
 
 
 
 

 Harry Zandbergen, Gre Brakenhof-
Admiraal, Afra Koot en overl.ouders, Ed 
Kuijper en Anja Kuijper-Schagen, Gerard 
Rietveld, Kees Twisk en overleden familie 
Twisk-Bruin, Angelique Levering-
Kaandorp, Jan Kaandorp, overl.fam. Wulp-
Kaandorp, Alice Groot en fam. Groot en 
fam Pepping, Tiny Wulp-Vergouw,  Bank 
Wulp, Nico Wulp en Peter, Ben de Swart 
en Tiny de Swart-Verver, Piet Krom, Joop 
Holla en zoons Jan en Gerard en 
achterkleinkinderen Justin en Isa, Frans 
Wempe  en Nel Wempe van der Aar, Klaas 
Meegdes, Jaap van Veen 
 
2e Paasdag, maandag 18 april 10.00 
uur: Jopie Castricum-Borst, Andre Winder 
en Trien Winder-Metselaar 
 
Zaterdag 23 april 19.00 uur: Gerda 
Pepping-Bakkum 
 
Zondag 24 april 10.00 uur: overl.fam. 
Kuijs-de Groot, Arnold Henselmans en 
Annie Henselmans-Borst, Jaap Metselaar 
en Joke Metselaar-Apeldoorn, Siem 
Pepping, Dina Hageman-Regtop, Joop en 
Afra van der Steen, Jan de Zeeuw en Riet 
de Zeeuw-Groot, Ria Westerhoven-
Aarsen, Cees Dekker, Jaap v.d.Steen en 
Corrie v.d.Steen-Mosch, Rie Duijkersloot, 
Cock Groot en Riet Groot-Konijn, Joke 
Kuijper-Min, Siem Kuijper en Nel Kuijper-
Wester en overl.familie, Jac Boersen 
 
Zaterdag 30 april 19.00 uur:  
 
Zondag 1 mei 10.00 uur: Rie Adrichem-
van der Steen, John Luttikhuizen, 
overleden ouders Nuyens-Kusch en 
overl.fam., Rem en Lies Pronk, Sjaak 
Seignette, Annie van der Steen, Jos 
Zomerdijk, Tiny van Dijk-de Moel, Jaap 
Groot en Doortje Groot-Hes en zoons Cor, 
Ton en Sjaak en schoonzoon Kees, Wim 
Bremmers en overl.familie, Frans Wempe  
en Nel Wempe van der Aar, Piet Winder 
Jzn., Cees Winter en Alie Winter-Lute 
 
 
 
 
 



Zaterdag 7 mei 19.00 uur: Walt Pepping 
en Truus Pepping-Buur, Tiny Wulp-
Vergouw, Bank Wulp, Nico Wulp en Peter 
 
Zondag 8 mei 10.00 uur: Vok Groot en 
Tiny Groot-Hes, Martinus Augustijn en 
Maria van Roode, Tim Baltus, Wim 
Metzelaar en Jannie Metzelaar-v.d.Maat, 
Jan Dekker en Tiny Dekker-Molenkamp, 
Lia Goeman-van Veen, Siem van Veen en 
Alie van Veen-Leijen, Jans Min, Nelleke 
Molenaar, Agaath Mooij en fam Mooij-
Putter, Kees Pepping, Pe Pepping, Siem 
Pepping, Piet Kaandorp en Wil Kaandorp-
Smit, Ben de Ruijter en Aat de Ruijter-
Pronk, Bart Dirkson en Janie Dirkson-van 
der Molen, Herman Zomerdijk en Lia 
Zomerdijk-Admiraal, 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, Gre Brakenhof-Admiraal, 
Hans Zwart en overl.familie, Rie 
Duijkersloot, Jan Kroon en Gerda Kroon-
Wammes, Ed Kuijper en Anja Kuijper-
Schagen, Angelique Levering-Kaandorp, 
Jan Kaandorp, overl.fam. Wulp-Kaandorp, 
Piet Nijman en Nel Nijman-v.d.Peet, Ben 
de Swart en Tiny de Swart-Verver, Frans 
Wempe en Nel Wempe van der Aar, Jaap 
van Veen 
 
Zaterdag 14 mei 19.00 uur: Johan 
Kerssens, Ada Beentjes, Cees Buter en 
Sjaan Buter-Rotteveel 
 
 
Zondag 15 mei 10.00 uur: Siem Admiraal 
en overl.fam. Admiraal-Hageman, Jaap 
Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn, 
Ellie Pepping-Bruin, Frans en Riet 
Scheepmaker, Corrie Verver-Valkering, 
Jaap Zonneveld, Henk en Ali Bruins, Jan 
de Zeeuw en Riet de Zeeuw-Groot, Tiny 
van Dijk-de Moel, Afra Koot en 
overl.ouders, Tiny Wulp-Vergouw,  Bank 
Wulp, Nico Wulp en Peter 

Zaterdag 21 mei 19.00 uur: Gerard 
Dirkson 
 
Zondag 22 mei 10.00 uur: Gerard Balk, 
Agaath Mooij en fam Mooij-Putter, Dina 
Hageman-Regtop, Jopie Castricum-Borst, 
Ria Westerhoven-Aarsen, Cees Dekker, 
Jaap v.d.Steen en Corrie v.d.Steen-Mosch, 
Rie Duijkersloot, Kees Twisk en overleden 
familie Twisk-Bruin, Alice Groot en fam. 
Groot en fam Pepping 
 
Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei 
10.00 uur: Nelleke Molenaar, Evert 
Zeeman 
 
Zaterdag 28 mei 19.00 uur: Gerda 
Pepping-Bakkum, Bart van Beek en Rie 
van Beek-van Duivenvoorde, Willem 
Dirkson en Sien Dirkson-van 
Duivenvoorde 
 
Zondag 29 mei 10.00 uur: Jaap 
Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn, 
Gerrit Bakkum en Lies Bakkum-Zuurbier, 
Jos Zomerdijk, Tiny van Dijk-de Moel, 
Cock Groot en Riet Groot-Konijn, Wim 
Bremmers en overl.familie, overleden 
familie Kuijs-de Groot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



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. 
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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 0630496661 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   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Met Kerst raakt de hemel de aarde, zodat 
wij op aarde met Pasen de hemel mogen 

raken. 
 

Zalig Pasen! 
Mike Nagtegaal, Pastor 

Gerardine Vahl-Res, Voorzitter Parochieraad 


