
  



 
VAN DE REDACTIE  

 
Het laatste nr van dit seizoen van het parochieblad ligt bij u op de mat, met als  
eyecatcher de pagina feestweekend 24 t/m 26 juni en 1 juli.  
Alle vieringen voor komende zomer kunt u overzichtelijk vinden.  
Aandacht ook voor de presentatie van het Ypma-Vermeulen orgel op 25 juni 
Een terugblik op de diakenwijding van de pastor. 
Genoeg te lezen over onze parochie.  
 
De redactie wenst u een goede zomer 
 
 
 
 

MEDEWERKERS  
 
De redactionele medewerkers zijn:  
Pastor Mike Nagtegaal,  
Ria Nijman (lay-out)  en Rob Schijf 
Hebt u vragen, op- en/of 
aanmerkingen, richt u dan tot de 
redactie  
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl 
 
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 16 augustus 2022 
 
Zij verschijnt voor het eerste weekend 
van september  

 
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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Opening herbouw kerk 

Dankzondag 

Afscheidsreceptie Johan Olling 

Vrijdag 24 juni 16.00 uur: Receptie in de ontmoetingsruimte voor alle  

    bedrijven, die betrokken zijn geweest bij de  

    herbouw van de kerk. 

    Zij krijgen hiervoor een uitnodiging. 

Vrijdag 24 juni 20.00 uur: Vrijwilligersavond in de Heeren van Limmen voor 

    al diegenen, die op vrijwillige basis betrokken  

    zijn bij de Corneliusparochie. Ook zij ontvangen  

    hiervoor een uitnodiging. 

Zaterdag 25 juni 20.00 uur: Orgelconcert door Peter Rijs i.s.m. het  

      Liturgisch koor. 

Zondag 26 juni 19.30 uur: Dankviering i.s.m. alle koren, communicanten  

    en vormelingen. 

    Bekendmaking van de ‘Vrijwilliger van het jaar” 

Zondag 26 juni 11.30 uur:  Afscheidsreceptie Johan Olling 

    Bij goed weer in de tuin, anders in de Heeren  

    van Limmen. 

    Namens de parochie zal er een cadeau worden overhandigd aan

    Johan. Wilt u daar een geldelijke bijdrage aan leveren, kunt  

    u, o.v.v. uw naam en afscheid Johan, een bedrag storten op  

    rek.nr. NL46RABO0336400756, of een enveloppe bij de  

    pastorie afgeven.      

Vrijdag 1 juli 19.30 uur: Concert Harmonie Excelsior. 

    In opdracht van harmonie Excelsior heeft  

    Leon Vliex ‘Cornelius Sage, Construction through 

    Faith’ gecomponeerd. 

    Het stuk gaat over de Limmer gemeenschap en de  

    verschrikkelijke brand van de Corneliuskerk, 

    waarna door inzet van diezelfde gemeenschap de 

    kerk weer werd opgebouwd.  

    Dit wordt als cadeau aangeboden aan de  

    parochiegemeenschap ter ere van de opening. 

  



DOOR DE LENS 
 
 
vrede en vrijheid 
Deze week vierden we onze bevrijding. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat 
we geboren zijn in Nederland, waar we kunnen leven in vrede, veiligheid 
en veel welvaart. Maar tegelijkertijd laat de Russische invasie van 
Oekraïne zien dat  vrede en veiligheid ook op Europees grondgebied niet 
vanzelfsprekend zijn. Hiervoor heeft de politiek zijn ogen te lang gesloten, 
met zware bezuinigingen op de krijgsmacht en lucratieve 
handelscontracten met Rusland. Dit terwijl inlichtingendiensten al jaren 
waarschuwen voor wat er daar achter de Russische grenzen aan het 
gebeuren was. Laat ik het zo zeggen: de invasie kwam niet als een 
verassing. De annexatie van de Krim en de aanslag op MH17 waren 
duidelijke signalen dat Rusland geenszins de slapende reus was waarvan 
wij dachten (hoopten) dat zij dat was. 

 

Maar wat nu? Moeten we als burgers naar de overheid blijven kijken als 
het gaat om vrede en veiligheid? Of hebben wij daar zelf invloed op? Ik 
denk dat laatste. De waarden van vrede en veiligheid kunnen namelijk 
de mens nooit worden opgelegd. Zij komt altijd vanuit de samenleving 
zelf: uit de mensen. Het is onze verantwoordelijkheid, nee: onze plicht, 
om zo te leven dat wij elkaar zo veel mogelijk ruimte geven om in 
vrijheid te leven. Zolang we ons niet kunnen neerleggen bij het feit dat 
mensen nu eenmaal verschillen van huidskleur, gender, geloof, 
seksuele voorkeur of wat dan ook, dan blijven we populisten en 
dictators een podium geven en blijven vrijheid en geluk ver weg. Pas 
als we elkaar de vrijheid gunnen om gelukkig te zijn, waarbij we 
natuurlijk rekening houden met elkaars fysieke en mentale grenzen, 
dan volgt vrede vanzelf. 

Deze ruimte geldt trouwens niet alleen ons mensen: ook onze 
leefomgeving: het milieu en de dieren hebben een belangrijke rol in 
Gods schepping. Als we het natuurlijk evenwicht blijven verstoren, als 
we niet allemaal kunnen leren tevreden te zijn met iets minder, gaan we 
naast het morele lijden dat we elkaar aandoen ook steeds meer de 
gevolgen ondervinden van de natuur die zich anders gaat gedragen. 
We mogen niet vergeten dat God ons als behoeders van de natuur 
heeft aangesteld en dat het onze plicht is haar te bewerken en 
verzorgen. 

 

Het is mijn gebed voor ons allen dat wij ons ten diepste gaan beseffen hoe 
goed wij het hebben, maar dat het ook tijd is om met minder tevreden te 
zijn, en dankbaar te zijn voor de dingen die er echt toe doen en ons 
gelukkig toevallen: een leven in vrijheid, vrede en veiligheid. Amen. 

 

Pastor Mike. 

  



NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD 
****************************************************** 

 
 
Alweer de laatste Limmertoren van dit seizoen. Een bewogen jaar. Een jaar van de 
afronding van de herbouw van de Corneliuskerk; een jaar waarin pastor Johan Olling 
na 23 jaar afscheid heeft genomen en een jaar waarin we Mike Nagtegaal als 
opvolger van Johan hebben mogen verwelkomen; een jaar waarin we door corona al 
deze gebeurtenissen niet met de hele parochiegemeenschap hebben kunnen vieren. 
Maar gelukkig, - het lijkt wel of corona nooit bestaan heeft -  alles mag weer, dus 
kunnen we ook al deze gebeurtenissen vieren. En dat willen we doen in het weekend 
van 24 t/m 26 juni en 1 juli.  Verderop in deze Limmertoren leest u het programma, 
waar wij u van harte voor uit willen nodigen: Het orgelconcert o.l.v. Peter Rijs, de 
dankviering op de zondagochtend met aansluitend de afscheidsreceptie voor Johan 
Olling en de vrijdag daarop, 1 juli, het concert van harmonie Excelsior. 
 
Diakenwijding Mike Nagtegaal 
Zaterdag 23 april is onze pastor Mike Nagtegaal door bisschop Hendriks in de 
Bedevaartkapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood, tot diaken gewijd. Dit betekent dat 
Mike nu ook het sacrament van het doopsel en het huwelijk mag toedienen. Het was 
een bijzondere viering, die muzikaal prachtig werd opgeluisterd door ons eigen 
kleinkoor o.l.v. Peter Rijs. 
Na afloop was er eerst op het bedevaartsoord een moment voor Mike om de 
felicitaties in ontvangst te nemen, waarna Mike terugging naar de Corneliuskerk, 
waar nog een gezellig samenzijn was. 
Nogmaals van deze plaats, Mike van harte gefeliciteerd. 
 
Corneliusglossy 
Vrijdag 29 april was het zover, de overhandiging van de eerste Corneliusglossy. Op 
slinkse wijze werd Johan naar de pastorie gelokt, waar hij verrast werd door Michel 
Welgraven en Arthur Oosthoek, de samenstellers van dit eenmalige magazine, en 
Johan, als bouwpastor, het eerste exemplaar werd aangeboden. 
Inmiddels heeft u als Limmertorenlezer, een exemplaar mogen ontvangen. Voor 
andere belangstellenden liggen er nog voldoende op de pastorie. 
 
Kerkbalans 
Waar ik u in de laatste Limmertoren een tussenstand gaf van de actie Kerkbalans is 
dit bedrag inmiddels opgelopen tot bijna  €34.500. Geweldig. U kunt nog steeds uw 
bijdrage doen. Zie hiervoor een de mogelijkheid op onze website.  
 
Tot slot wens ik u een heel goede zomer toe, een zomer voor de een dicht bij huis, 
een ander trekt er, nu het weer kan, wellicht verder op uit. Ik wens u allen veel rust 
en ruimte voor bezinning. 
 
Een hartelijke groet namens Mike Nagtegaal en de parochieraad, 
Gerardine Vahl-Res 
 
 

  



LITURGIE VOOR DE  
KOMENDE MAANDEN (vieren) 
 
 
N.B. Tussen vrijdag 1 juli en zaterdag 27 augustus zijn er op vrijdag en zaterdag 
géén vieringen. Het rooster is onder voorbehoud.  
Voor actuele vieringen raadpleegt u de website. 
 
 

Zaterdag 4 juni  10.30 uur  Kerk op Schoot (0 – 5 jaar) 
  Voorgangers: Pastor M. Nagtegaal en Anja Sloot 
 
 19.00 uur  Meditatieve viering met liturgisch koor 
  Voorganger: Pastor K. Kint 
 
Zondag 5 juni 10.00 uur viering in Protestantse kerk Limmen (tuin) samenzang  
Pinksteren  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal  
 
Dinsdag 7 juni 10.00 uur Viering in “De Cameren”  
  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Vrijdag 10 juni 17.00 uur Viering van Gebed en Stilte in Dagkapel 
   Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Zaterdag 11 juni 19.00 uur  Eucharistieviering met samenzang met cantoren 
   Voorganger: Pater Tristan Perez.  
 
Zondag 12 juni 10.00 uur W & C viering met liturgisch koor 
             Voorganger: Pastor K.Kint 
 
Dinsdag 14 juni 10.00 uur Viering in “De Cameren” 
  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Vrijdag 17 juni 17.00 uur Viering van Gebed en Stilte in Dagkapel 
   Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Zaterdag 18 juni 19.00 uur  Gezinsviering met kinderkoor 
Thema: Vaderdag  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Zondag 19 juni 10.00 uur W & C viering met Heren Zanggroep 
  Voorganger: Pastor B. Leurink 
 
Dinsdag 21 juni 10.00 uur Viering in “De Cameren” 
  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Vrijdag 24 juni   OPENINGSFEEST 
 
Zaterdag 25 juni   OPENINGSFEEST 
 
                                 20.00 uur     presentatie nieuwe orgel 
 
 
 



Zondag 26 juni 10.00 uur W & C viering met Corneliuskoor 
DANKZONDAG  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Dinsdag 28 juni 10.00 uur Viering in “De Cameren” 
  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Zondag 3 juli 10.00 uur W & C viering met Caeciliakoor 
  Voorganger: dhr. K. Kroone 
 
Dinsdag 5 juli 10.00 uur Viering in “De Cameren” 
  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Zondag 10 juli 10.00 uur Eucharistieviering met spontaan vakantiekoor 
  Voorganger: Pater Tristan Perez 
 
Dinsdag 12 juli 10.00 uur Viering in “De Cameren” 
  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Zaterdag 16 juli 10.30 uur  Kerk op Schoot (0 – 5 jaar) 
  Voorgangers: Pastor M. Nagtegaal en Anja Sloot 
 
Zondag 17 juli 10.00 uur W & C viering met spontaan vakantiekoor 
  Voorganger: Pastor Ber Leurink 
 
Dinsdag 19 juli 10.00 uur Viering in “De Cameren” 
  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Zondag 24 juli 10.00 uur W & C viering met spontaan vakantiekoor 
  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Dinsdag 26 juli   Viering in “De Cameren” 

Voorganger: dhr. M. Admiraal 
 
Zondag 31 juli 10.00 uur W & C viering met spontaan vakantiekoor 
  Voorganger: Yvonne van Stiphout 
 
Dinsdag 2 aug.   Viering in “De Cameren” 

Voorganger: dhr. M. Admiraal 
 
Zondag 7 aug. 10.00 uur W & C viering met spontaan vakantiekoor 
  Voorganger: Pastor K. Kint 
 
Dinsdag 9 aug.   Viering in “De Cameren” 

Voorganger: dhr. M. Admiraal 
 
Zondag 14 aug. 10.00 uur W & C viering met spontaan vakantiekoor 
  Voorganger: dhr. K. Kroone 
 
Dinsdag 16 aug. 10.00 uur Viering in “De Cameren” 
  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Zondag 21 aug. 10.00 uur W & C viering met spontaan vakantiekoor 
  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
 



Dinsdag 23 aug. 10.00 uur Viering in “De Cameren” 
  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Zondag 28 aug. 10.00 uur Eucharistieviering met spontaan vakantiekoor 
  Voorganger: Pater Rob Hoogenboom 
 
Dinsdag 30 aug. 10.00 uur Viering in “De Cameren” 
  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Vrijdag 2 sept. 17.00 uur Viering van Gebed en Stilte in Dagkapel 
   Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Zaterdag 3 sept. 10.30 uur  Kerk op Schoot (0 – 5 jaar) 
  Voorgangers: Pastor M. Nagtegaal en Anja Sloot 
 
Thema:ELVIS 19.00 uur  Themaviering  
  Voorganger: Fred Omvlee 
 
Zondag 4 sept. 10.00 uur REGIOVIERING in de Corneliuskerk met Corneliuskoor 
  Voorgangers: Pastor M. Nagtegaal e.a. 
 
Dinsdag 6 sept. 10.00 uur Viering in “De Cameren” 
  Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Vrijdag 9 sept. 17.00 uur Viering van Gebed en Stilte in Dagkapel 
   Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Zaterdag 10 sept.. 19.00 uur  Meditatieve viering samenzang en orgel 
Limmer Kermis  Voorgangers:  
 
Zondag 11 sept. 10.00 uur  Woord en Communieviering met Caeciliakoor 
   Voorganger: Pastor K. Kint 
 

Rooster gastvrouwen/-heren koffie 
 
12 juni Gre Snel en Ria Valkering 
19 juni Monique Hoogland en Caroline Aerdenburg 
  3 juli  Tineke Schijf en Margo Natte 
10 juli Yvonne Valkering en Ans Winder 
17 juli Gitta Duyn en Gerie Koot 
24 juli Rina Luttikhuizen en Ria Kaandorp 
31 juli Jos Henselmans en Gre Henselmans 
  7 augustus Margreet Admiraal en Willemien Hekkelmans 
14 augustus Gre Snel en Ria Valkering 
21 augustus Monique Hoogland en Caroline Aerdenburg 
28 augustus  Tineke Schijf en Margo Natte 
  3 september Yvonne Valkering en Ans Winder 
  4 september Gitta Duyn en Gerie Koot 
11 september Rina Luttikhuizen en Ria Kaandorp 
 
  



PINKSTEREN 

 
Yes, het is Pinksteren! Hoe vaak heb ik het vroeger niet gedacht en 
geroepen. Ik had geen idee wat het betekende, maar wel wat het 
impliceerde: mooi weer en een lang weekend! En dat is het gelukkig nog 
steeds, maar natuurlijk heeft het een veel diepere laag. We vieren namelijk 
het begin van de Kerk! Het verhaal in Handelingen van de Apostelen 
waarin Jezus de heilige Geest stuurt en de eerste christenen, de 
apostelen en Jezus’ vrienden, haar ontvangen en opnieuw een 
gemeenschap gaan vormen onder leiding van de Geest van God. 
We vieren Pinksteren in Limmen samen met onze broeders en zusters van 
de Protestantse Kerk. Er is ruimte voor eenheid én verscheidenheid. Ik 
hoop dat we ook dit jaar weer geïnspireerd mogen worden en Gods leiding 
mogen ervaren in ons leven, en dat wij vanuit de Kerk veel mogen blijven 
betekenen voor ons mooie dorp en de mensen die wij mogen ontmoeten. 
 
Pastor Mike. 
 
 

AGENDA 
 
MOMENT 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. 
 
 

MEDITATIEVE VIERINGEN  
Op (bijna) iedere zaterdagavond vindt om 19:00 een meditatieve viering 
plaats. De kernwoorden van de meditatieve vieringen zijn rust en ruimte. 
De kerk is speciaal ingericht om deze sfeer op te roepen, zodat wij dichter 
bij onszelf, ons gevoel en bij God kunnen komen.  Om in de sfeer te 
komen is het verstandig om een minuutje of 10 eerder aanwezig te zijn, 
zodat u stil kunt worden en mee kunt zingen. 
Het komt ook voor dat er op zaterdagavond een gezins- of thema viering 
plaatsvindt. Raadpleeg daarom voor actuele data de ‘Rond de Limmer 
Toren’, onze website, socials of de nieuwsbrief. 
 

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



KERK OP SCHOOT 
Kerk op Schoot diensten zijn gezellige, belevingsgerichte vieringen voor de 
allerkleinsten onder ons. Tijdens deze samenkomsten beleven baby’s, 
peuters én hun (groot)ouders/verzorgers een Bijbelverhaal met alle zintuigen. 
We vertellen het verhaal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende 
peutermelodieën) en belevingsgerichte activiteiten. Met deze vieringen 
maken jonge kinderen (én hun ouders) op een speelse manier kennis met de 
kerk en kunnen ouders elkaar op een informele manier ontmoeten. De leeftijd 
is van 0 tot 5, maar grotere kinderen van 6 kunnen natuurlijk altijd komen om 
papa’s en mama’s te helpen met hun broertjes of zusjes!  
Opgeven is niet nodig, iedereen is welkom! De begeleiders zijn pastor Mike 
en Anja Sloot. Voor meer informatie zie 
www.kerkopschoot.nl 
www.domineebeer.nl 
 
We komen op de volgende data bij elkaar voor Kerk op Schoot: 
- Zaterdag 4 juni, 10:30 
- Zaterdag 16 juli, 10:30 
- Zaterdag 3 sep, 10:30 
 

GEZINSVIERINGEN  
Een leuke, laagdrempelige manier voor gezinnen met  kinderen vanaf 
ongeveer 5-6 jaar om kennis te maken met onze traditie, met de 
Bijbelverhalen die ons als mensen al eeuwen inspireren en vormen, en om 
elkaar te ontmoeten. Met liedjes die we kennen van de school(musicals)! 
 
De komende gezinsviering is op: 
- Zaterdag 18 juni, 19:00, thema: Vaderdag. 

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

JONGEREN 
Eens in de zoveel tijd komen we met een aantal mensen tussen 

 ±  18 en 30 jaar bij elkaar voor een avondje met inhoud. Gezelligheid en 
het bespreken van levensbeschouwelijke thema’s staan centraal. We 
beginnen om 19:30 uur met samen iets te eten en inhoudelijk zijn we tot 
21:00 uur bezig. Naderhand is er (vrijblijvend) een borrel. 
Het doel van deze avond is om gezellig samen te komen en ons op een 
bewuste manier persoonlijk te ontwikkelen. 
Als het je leuk lijkt om te komen, laat het ons dan vooral even weten via de 
mail pastor@corneliuskerk-limmen of bel/ stuur een berichtje naar  
06-391 425 65. Dit in verband met het eten en drinken! 
Cheers! 

  

http://www.domineebeer.nl/


 
EUCHARISTIE IN DE CORNELIUS 
 
Komende weken zal er na een lange tijd weer Eucharistie gevierd worden 
in de Corneliuskerk! In afwachting van de nieuwe pastoor voor onze regio 
worden wij geholpen door pater Tristan Perez. Hij zal ons voorgaan op: 
zaterdag 11 juni, 19:00 uur 
zondag 10 juli, 10:00 uur 
 
Pater Rob Hoogenboom OFM uit Amsterdam verzorgt al een poosje zo nu 
en dan een eucharistieviering in onze regio. Hij zal ons voorgaan op: 
zondag 28 augustus, 10:00 uur 
 
We zijn heel blij dat zij ons komen versterken, tot snel! 
 
 

ZIEKENTRIDUUM 
 
Aan allen,  
 
Met pijn in ons hart willen wij u laten weten dat het comité ziekentriduüm 
heeft besloten te stoppen met het organiseren van het jaarlijkse triduüm. 
Het aantal deelnemers is sterk teruggelopen, evenals het aantal 
vrijwilligers. Wij kunnen terugzien op 90 mooie en waardevolle 
jaren.  
 
Hartelijke groeten,  
namens het comité ziekentriduüm,  
Irma van Loon  

 
 
 
ELVIS - VIERING 
Zaterdag 3 september om 19:00 beginnen wij het “nieuwe jaar” met een 
bijzondere viering: Nederlands bekendste (en enige?) Elvis-dominee Fred 
Omvlee zal voor ons een dienst komen verzorgen geheel in Elvis stijl. Hij 
zelf neemt de vocalen voor zijn rekening en zal worden begeleid door een 
band bestaande uit verschillende muzikanten uit Limmen! 

 
Na de viering is er tijd voor ontmoeting, koffie en/of een borrel in de 
ontmoetingsruimte. Aanmelden is niet nodig. 
  



KERK EN SAMENLEVING … 
VERAF EN DICHTBIJ  (dienen) 
 
 

WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS 28 mei t/m 5 juni.  

‘geloven in de ander. Samen een missie’ 

 
Tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) zetten wij 
onze Nederlandse missionarissen en missionair werkers in de schijnwerpers. Dat 
verdienen ze, want deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen zetten zich 
iedere dag in voor hun kwetsbare medemens. Ze vragen zelf weinig, maar kunnen 
een steuntje in de rug wél heel goed gebruiken. De WNM voert daarom campagne 
voor hun werk en welzijn. Uw steun is daarbij onmisbaar! 
 
Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in om 
kwetsbare mensen een beter leven en een mooiere toekomst te bieden. Missionaris 
Dick Zwarthoed werkt bijvoorbeeld als priester in de Democratische Republiek Congo 
en begeleidt daar straatjongeren. Missionair werker Frans van Kranen zet zich in 
voor de rechten van kinderen in Brazilië. Beiden werken in hun gemeenschap aan 
een betere toekomst voor jongeren. Ze zijn daarom het gezicht van onze 
Pinksteractie van 2022.  
 
Pinksteractie 28 mei t/m 5 juni  
Alleen samen met u kunnen wij dit steuntje in de rug blijven geven voor 
missionarissen. Mogen zij dit jaar daarom op uw hulp rekenen en doet u mee met de 
Pinksteractie? De hele collecte op Pinksteren zal voor dit doel bestemd zijn. U kunt 
natuurlijk ook helpen door te kijken op www.weeknederlandsemissionaris.nl  
en zelf geld te storten op IBAN: NL30RABO 0171 21 1111 
 
 
 

 

MIVA: EEN LANGE TRADITIE  

 
Wereldwijd zijn er mensen die het als hun roeping zien anderen te helpen. 
MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en 
communicatiemiddelen, zodat zij meer mensen kunnen helpen 
Eén mens kan het verschil maken in het leven van velen. Daarom steunt 
MIVA kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. De projecten richten 
zich op verschillende ontwikkelingsthema’s waaronder kinderrechten, 
mensenrechten, gezondheidszorg en vrouwen(rechten). 
 
Op 27 en 28 augustus 2022 vindt de MIVA-collecte plaats in de katholieke 
kerken. Dit jaar vraagt stichting MIVA aandacht voor medische zorg voor 
de meest kwetsbaren in Tanzania. 
 
U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening  
NL42 INGB 0000002950,t.n.v. MIVA, Breda 

  

http://www.weeknederlandsemissionaris.nl/
https://www.miva.nl/wat-we-doen/themas-ontwikkelingshulp/


VASTENACTIEPROJECT -2022- VOOR BURKINA FASO  
 
De MOV/HALE parochies hebben gezamenlijk in de Veertigdagentijd het 
project ‘Kansen voor modeontwerpster in Burkina Faso’ ondersteund.  
Om zo jonge vrouwen een kans te bieden om zelfstandig een bestaan op 
te bouwen.  
 
In de veertigdagentijd zijn via collectes in de kerken en een optreden van 
het JAMBOKOOR mooie bedragen binnengekomen.  
Ook de waardebonnen ( beschikbaar gesteld door de Caritas) en 
ingeleverd bij de Wereldwinkel Heiloo, leverden een mooi bedrag op.  
Er werd een speelgoedbeurs georganiseerd door basisschool ‘De Ķerkuil’.  
Er was de actie ‘ Tafelen voor de Vastenactie’.  
 
Dit heeft bij elkaar het mooie bedrag van € 6.514,38 opgebracht.  
 
Iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd heel HARTELIJK 
BEDANKT!  
 
Namens de MOV/HALE ( Missie Ontwikkelingssamenwerking Vrede)  
 

Pinksteren 
 
De Geest van God is een goede Geest 
Hij zet mensen in beweging 
Hij maakt mensen vurig 
Hij zet hen in vuur en vlam 
 
En wat doen ze dan , die mensen? 
 
Ze maken een nieuwe wereld. 
Ze troosten waar verdriet is 
Ze geven waar gebrek is 
Ze luisteren waar nood is. 
Ze bevrijden waar slavernij is 
Ze zingen en dansen 
Joke Brugman 

 
 

 

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 
 

  

mailto:aframooij@gmail.com


GELOOFSVERDIEPING  (leren) 
 
EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
 
Op zondag 22 mei vierden we met de Communieviering als sluitstuk dat 28(!) 
communicantjes hun eerste communie deden. De afgelopen weken hebben de 
communicantjes, samen met hun ouders, hier met avondbijeenkomsten met de 
communiewerkgroep en pastor Mike (voor het eerst!) naar toe gewerkt. We bouwen voort op 
het fundament dat is neergelegd door eerdere communiewerkgroep. 
Na de groepsfoto in de tuin liepen de kinderen achter Pastor Mike en Deken Franklin op de 
klanken van “Welkom wees welkom” de kerk in. De doopkaarsen werden aangestoken met 
licht van de Paaskaars, waarna de communicantjes op het altaar gingen staan, zodat zij 
voorgesteld konden worden met het “Met z’n allen hier in koor” lied. Daarna konden zij 
allemaal weer gaan zitten bij hun ouders. Bij belangrijke punten werden enkele van hen door 
pastor Mike voren geroepen om een vooraf geoefende tekst voor te dragen, of deel te 
nemen aan de ceremonie, zoals het dekken van de tafel. Daarnaast zongen ze allen uit volle 
borst mee met “Kun je geloven” en “Als je geen liefde hebt voor elkaar”. 
 
Nadat Deken Franklin de communieritus had voltooid was het grote moment aangebroken. 
Na het zingen van het “Onze vader” en elkaar de vrede te hebben gewenst met “Geef mij je 
hand” gingen de communicantjes naar voren om samen met het gezin voor het eerst te 
communie te gaan uit handen van Deken Franklin. 
Toen was het alweer tijd voor het slotgebed en de slotwens uitgesproken door de ouders. Als 
laatste konden zij, naar Limmen’s gebruik, hun naam op de Paaskaars zetten en op de foto 
met het gezin in de tuin. Het was prachtig weer, en een mooie viering.        Werkgroep  
 

PITTIGE THEMA’S! 
Pittige thema’s is een nieuwe serie bijeenkomsten waarin we telkens een 
belangrijk onderwerp uit onze geloofstraditie willen uitdiepen. Pastor Mike 
zal ter inleiding over het onderwerp van die avond een lezing geven waarna 
er tijd is voor vragen en gesprek. We beginnen met een ‘pilot’, en bij succes 
gaan we verder met de bijeenkomsten! 
 
De eerste bijeenkomst is op donderdag 16 juni van 19:00 uur tot 21:00 
uur in de pastorie. 
 
We beginnen meteen goed met als thema: de Drie-eenheid  
(ofwel: drie maal drie is één, wie-o-wie-o-wie wil van mij leren?) 
 
U kunt zich aanmelden door 
- te mailen naar pastor@corneliuskerk-limmen.nl 
- een berichtje te sturen of te bellen naar 06-39142565 
- of gewoon door mij even aan te spreken! 

 
BIJBELSTUDIE 
Er zijn in onze kerk twee groepen waarbij u zich aan kunt sluiten als u 
meer wilt weten over de Bijbel. De eerste, Snuffelen in de Bijbel, komt in 
blokken van 4 weken op de woensdag ochtend om 9:30 uur bij elkaar. 

De tweede, de Mozesgroep, komt eens in de paar weken op de 
donderdagavond om 20:00 uur bij elkaar. 
 
Als u interesse heeft om een keer mee te doen stuur dan een mailtje naar 
pastor Mike: pastor@corneliuskerk-limmen.nl voor de komende data! 
 
  

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


 
VANAF DE AMBO  

 
 
 
Eeuwigheid… een woord dat we vaak tegenkomen. Niet alleen in de vieringen, maar 
ook om ons heen, in films, op tv, in boeken. Een mooi en belangrijk woord: want 
geloven we niet dat God eeuwig is en dat wij eeuwig leven hebben? Maar het is ook 
een woord dat vaak verkeerd begrepen wordt. Vaak hebben we er een beeld bij dat 
het begint als we hier sterven. Dat het los staat van het leven nu. Het eeuwig leven is 
dan een soort beloning die God ons aan het eind van ons leven geeft als we maar 
goed genoeg ons best hebben gedaan. En dat klopt niet helemaal. Of eigenlijk klopt 
het helemaal niet… 
 
Als Jezus spreekt over ‘eeuwig leven’ dan spreekt Hij zoals gebruikelijk vanuit het 
Oude Testament. De betekenis van het woord dat Jezus gebruikt is niet ‘eeuwig’ 
maar ‘tot in de eeuw’. Dat is in het denken van destijds géén vastgezette tijd, zoals 
bijvoorbeeld de zomervakantie die duurt van 16 juli tot 28 augustus, maar veel meer 
een periode met een bepaald kenmerk. Bijvoorbeeld de periode waarin Pascal 
Jansen trainer is van AZ.  
Het verschil is dit: de tijd van 16 juli tot 28 augustus zal nooit overlappen met 
(bijvoorbeeld) de tijd van 29 augustus tot 30 september. Maar de periode waarin 
Pascal Jansen trainer is van AZ overlapt bijvoorbeeld wel met de zomervakantie, of 
de periode waarin Johan Olling de pastor van Limmen was. Dit is belangrijk als we 
nadenken over eeuwig leven. 
Maar eerst doen we een stap terug om te kijken naar het grote Bijbelse verhaal. Dat 
begint met God die de mens schept en deze in een tuin plaatst waarin de mensen 
delen in Gods leven. Dat gaat mis als de mens zich van God afkeert en zelf als God 
wil zijn door te eten van de boom van kennis van goed en slecht. Dan verschijnen 
opeens het lijden en de dood in de schepping. Dat is de periode waarin de 
menselijke geschiedenis zich afspeelt. 
Maar in Jezus gebeurt er iets nieuws: in Jezus is Gods eigen leven weer op aarde 
gekomen, net als in Eden het geval was. Maar in plaats van dat de tijd van de dood 
opeens afgelopen is, is er nu sprake van twee overlappende periodes: de periode 
van de dood, waarin wij leven, overlapt nu met de periode van Gods leven. In Jezus 
komen die samen. Dat bedoelt de Bijbel als zij zegt dat ieder die in Jezus is, eeuwig 
leven heeft. Wij krijgen dus niet eeuwig leven, maar we hebben dat nu al! En dit heeft 
praktische implicaties. 
 
Als we het eeuwig leven door het geloof nú al hebben, dan hoeven we dus niet ons 
best te doen om het in een ‘hiernamaals’ te verdienen! Er is aan het eind van ons 
leven geen weegschaal om onze goede en slechte daden tegen elkaar af te wegen, 
maar ons geloof is de maatstaf. Over “gradaties” van geloof wordt nergens 
gesproken. De een heeft veel, de ander minder. De ene sterk, de ander minder sterk. 
En laten we eerlijk zijn: per persoon verschilt dat ook van tijd tot tijd. 
Hoe dan ook: dit is een van de dingen waarin het Christendom zich onderscheidt van 
andere godsdiensten: het gaat om geloof, niet om daden. Dat is de grote hoop van 
het geloof, dat is de liefde van God voor de mensen die wij iedere zondag vieren. 
 
Pastor Mike. 
  



VADERDAG 
 
Op de derde zondag in juni is het weer VADERDAG, 
dus dit jaar op 18 juni. 
Met Vaderdag worden de vaders in de schijnwerpers 
gezet. Ze worden verwend met een lekker ontbijtje of 
ze krijgen een leuk cadeautje met een versje. Het 
wordt in ieder geval een gezellige dag. 
Vaderdag is niet alleen bedoeld voor vaders, maar ook 
voor iedereen die zich als een echte vader gedraagt. 
Dit kan ook een stiefvader of een opa zijn.  
 
Vaderdag komt vanuit Amerika, net als Moederdag. Maar Vaderdag ontstond pas 
later. In 1910 werd er door verschillende Amerikaanse dorpen en steden voor het 
eerst Vaderdag gevierd. Maar pas in 1966 werd de derde zondag in juni officieel door 
de Amerikaanse president tot nationale Vaderdag uitgeroepen. 
 
Hieronder kan je een bijbels verhaal lezen over een goede vader.  

     

De goede vader!  

Een vader had twee zonen. Op een dag zei de jongste zoon tegen zijn vader: ‘geef 

me nu alvast het deel van uw bezit waar ik recht op heb’. De vader verdeelde alles 

wat hij had tussen zijn twee zonen.  

De jongste zoon ging op reis naar een ver land. In dat land was overvloed, de jongen 

had nergens gebrek aan. Hij feestte er op los en hij had veel vrienden die samen met 

hem feest vierden. Maar……. het geld raakte op en er kwam 

een grote hongersnood in dat land. De jongen moest voor de 

varkens zorgen om in leven te blijven.  

 

De jongen begon na te denken en dacht: “de knechten van 

mijn vader hebben het beter dan ik. Ik ga terug naar mijn 

vader en zeg hem dat ik er spijt van heb dat ik gezondigd 

heb, misschien mag ik dan als knecht voor hem werken”.  

 

Voordat de jongen thuis kwam, stond zijn vader al op de uitkijk. Hij vloog hem om de 

hals. De vader riep zijn bedienden: ‘haal een mooi kleed, schoenen en een ring voor 

mijn zoon, slacht het beste kalf voor een feestmaal. Ik dacht dat mijn zoon dood was, 

hij was verloren, maar hij is weer gevonden’. 

 

Ik hoop dat jullie je vader een fijne dag geven en 
wensen jullie een mooie zomervakantie. 

 

  



 

Papa, wil je even luisteren. 

Ik wil wat in je oor fluisteren. 

het gaat over mij … 

Het gaat over jou … 

Pssst..., weet je dat ik van je hou? 

 
 

 

Kleur het cadeau in: 

 

  



 
DIAKENS…? * 
 
Het diaconaat is een van de drie gewijde ambten die de kerk kent. De andere twee 
zijn de wijding tot priester en tot bisschop. Net als de priester wordt de diaken door 
de bisschop benoemd voor een bepaalde taak. In het geval van de diaken zijn dit: 
 
1. Het dienstwerk van de liefdewerken en de herderlijke zorg 

De diaken behartigt de ‘diaconie’, de ‘caritas’: de kerkelijke zorg voor armen, 
mensen in nood en gemarginaliseerden. Hij zet zich in voor het Rijk van God 
als een rijk van gerechtigheid en vrede. Ook krijgt hij pastorale taken toever-
trouwd. 

2. Het dienstwerk van de verkondiging 
Hij deelt in de taak het evangelie te verkondigen en uit te leggen in preek en 
catechese. In de Eucharistieviering leest hij het evangelie voor. 

3. Het dienstwerk van de liturgie 
De diaken kan het sacrament van de doop bedienen, getuigen zijn bij kerke-
lijke huwelijken en deze inzegenen en uitvaarten leiden. Daarnaast assisteert 
hij tijdens de Eucharistieviering aan het altaar. 

 
Al in de eerste kerk vinden we diakens (lett. dienaars). Jezus roept zijn leerlingen op 
niet te heersen, maar te dienen, in navolging van zijn voorbeeld: Hij is de dienaar van 
allen geworden. In Handelingen 6 lezen we hoe de apostelen zeven mannen 
aanstelden om hen te helpen in de ondersteuning van de behoeftigen in de 
gemeenschap. Deze aanstelling gebeurde door handoplegging en gebed. Behalve 
de ondersteuning van de armen, zien we diakens ook het evangelie verkondigen. 
 
Omdat het diaconaat een wijding is ben je het 24 uur per dag, voor de rest van je 
leven. Het is daarom geen taak maar een roeping. Anders dan bij priesters zijn 
diakens niet gehouden aan het celibaat. Hiervoor geldt dan wel dat hij al getrouwd is 
voordat hij het wijdingssacrament ontvangt. Als hij op het moment van zijn wijding 
ongehuwd is, dan geldt voor hem net als voor de priesters dat hij dat blijft. Dat laatste 
geldt trouwens ook als de diaken weduwnaar wordt. 
 
* Dit artikel is een bewerking van de informatie op www.bonifatiusinstituut.nl onder 
het kopje diaken worden.  

http://www.bonifatiusinstituut.nl/


NIEUWS ROND DE KERK 
(kerkopbouw) 
 
Afscheid Jan Zomerdijk uit de commissie Vastgoed. 
 
In de notulen van de vergadering van de commissie Bouw- en Grondzaken (de 
voorloper van de commissie Vastgoed) van de Corneliusparochie op 25 mei 2004 
wordt opgenomen dat alle aanwezigen (G. Min, N. Krom, Y. Dirkson en 
ondergetekende.) akkoord gaan met uitbreiding van de commissie met Jan 
Zomerdijk, die per 1 juni uit het Parochiebestuur van de H. Cornelius zal treden. 
 
De commissie is opgericht op 7 december 1988 om het bestuur te adviseren 
aangaande het onderhoud van de kerk, pastorie en de woningen en het beheren van 
de landerijen. Daartoe worden namens het bestuur gesprekken gevoerd met 
vastgoedbeheerders, worden offertes beoordeeld, tekeningen gemaakt, 
pachtnormen vergeleken en vastgesteld, pachters aangezocht kortom alles wat bij 
het beheer komt kijken. De huidige samenstelling bestaat uit Niko Kaandorp ( 
bouwkundige),Gerard Min( architect) ,Sjaak Welboren(agrariër) en Jan Zomerdijk. 
 
Jan wordt gewaardeerd om zijn kritische houding, algemene kennis van zaken, 
gedegen voorbereiding en positieve inslag. In gesprekken met andere 
parochiebestuurders, bisdom en bijvoorbeeld in de commissie Uitbreiding Kerkhof 
heeft Jan zijn inbreng gehad. Daarnaast heeft Jan de laatste jaren de notulen 
nauwgezet bijgehouden. 
 
Jan heeft aangegeven te willen stoppen met zijn werkzaamheden voor de 
commissie. Namens de commissie bedank ik Jan voor zijn jarenlange inzet voor de 
Corneliusparochie. 
 
Maart 2022 Sjaak Welboren 
 
 

 
 

Zaterdag 25 Juni 2022 
 

Feestelijke Presentatie  
 

YPMA-VERMEULEN ORGEL 
Corneliuskerk - Limmen 

m.m.v. 
 

Lianne Pirovano – sopraan 
Kleinkoor 

Liturgischkoor 
 

Peter Rijs – orgel en presentatie 
 

Aanvang: 20.00 uur 

 

  



Diakenwijding van Mike Nagtegaal in Heiloo 
 
Uit de boodschap leven en verbinding leggen.... 
 
Zaterdag 23 april, in het Paasoctaaf, is Mike Nagtegaal tot permanent diaken gewijd in 
de Bedevaartkapel van het Diocesaan heiligom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in 
Heiloo. Het koor van de H. Corneliusparochie van Limmen heeft gezongen, want de 
wijdeling is daar al in het pastoraat werkzaam. De eerste taak van de diaken is om te 
verkondigen, het evangelie door te geven, maar hoe doe je dat in deze tijd? 
De vrouw van Mike, Ingeborg, zat voor in de kerk met hun beide kinderen. Hoe klein die 
ook zijn, ze hebben zich prima gedragen, met een klein beetje hulp van familieleden. De 
beide verantwoordelijken voor de diakenopleiding, vicaris Gerard Bruggink en rector Luc 
Georges, concelebreerden, samen met deken Franklin Brigitha van het dekenaat 
Alkmaar, rector Lambert Hendriks van Rolduc, kapelaan Nico Kerssens en pastoor en 
docent Matthew Njezhukumkattil. Diaken Colm Dekker en diaken Wim Zurlohe 
assisteerden. 
Na afloop was er gelegenheid om te feliciteren in de open lucht, want het was heerlijk 
weer, terwijl er in Limmen nog een verdere receptie was georganiseerd. 
Van harte feiciteren we Mike en zijn echtgenote Ingeborg, de familie en parochies!  
Dat er veel zegen van de nieuwe diaken mag uitgaan! 
 
Verkondiger 
Beste Mike, beste Ingeborg, U allen, Hij is verrezen! We zijn vandaag nog in de 
vreugde van Pasen. Deze hele week, het Paasoctaaf is één groot Paasfeest, want het 
allergrootste feest  voor ons als christenen, katholieken is dit: dat de Heer de dood heeft 
overwonnen. Hij is verrezen! 
 
Perspectief 
Het Paasfeest maakt ons leven anders.  Want het maakt een groot verschil of je op weg 
bent naar het schavot, naar het einde en de dood of dat je op weg bent naar het leven, 
naar de vreugde, de vrede en de heerlijkheid. Is het vooruitzicht mooi? Dan kun je je er 
nu al op verheugen. Is het vooruitzicht een zwart gat of het niets, dan kijk je al niet zo 
graag vooruit. 
Veel mensen praten niet over de dood, beginnen snel over iets anders. Maar het mag 
ons vreugde geven en dankbaar maken dat we mogen leven met een mooi perspectief: 
de dood heeft niet het laatste woord maar het leven, geluk en vrede! 
 
Paasmysterie 
Beste Mike, vandaag word je tot diaken gewijd, dat wil zeggen: tot dienaar en 
verkondiger van het Paasmysterie, van Christus ’overwinning op de dood. 
Hij leeft! Maar waarom Pasen een mysterie noemen, of zelfs een geheim? Dit is omdat 
we in de betekenis ervan moeten worden binnengeleid. Het gaat bij geloven en zeker als 
het om het Paasgeloof gaat, niet om iets van het hoofd en het verstand alleen, maar 
bovenal gaat het om een relatie, een band van hart tot hart; zo’n relatie kun je alleen 
leggen met een kennis van het hart, van binnenuit. 
 
Een paar getrouwen... 
We herdachten op Goede Vrijdag het lijden van de gekruisigde Jezus en Zijn dood. De 
meeste mensen liepen schouderophalend langs dat kruis. Daar hing een crimineel of 
misschien ook niet, de verhalen over hem hadden velen weleens gehoord. Slechts 
enkele mensen  werden door Zijn dood geraakt. Een paar getrouwen stonden onder dat 
kruis en leden met Hem mee. 
  



Innerlijk 
Het ging er dus niet om of ze wisten en zagen wat Hem overkwam maar of ze innerlijk 
het mysterie van wat daar gebeurde konden meevoelen en verstaan. 
 
Vragen 
Beste Mike, onder de vragen die ik je straks zal stellen is er één die gaat over deze taak 
die je als diaken krijgt opgedragen: de verkondiging van het geloof, overeenkomstig het 
evangelie en de traditie van de Kerk, in woord en daad. Je ontvangt de wijdingsgenade 
om Hem te verkondigen, de gekruisigde en verrezen Heer. De andere vragen die aan 
iedere wijdeling voor het diaconaat worden gesteld gaan over de gesteltenis van je hart: 
je naastenliefde, de geest van gebed met het getijdengebed, je verlangen op Christus te 
gelijken en het verlangen om dienstbaar en gehoorzaam te zijn. 
 
Geleefd 
Één vraag gaat dus ook over een concrete opdracht, verder gaat het in de vragen  niet 
over je kennis en capaciteiten, maar vooral over je relatie met de Heer en hoe je vanuit 
je eigen relatie met Hem vóór kunt leven en dóór kunt geven. Want uiteindelijk kunnen 
we alleen doorgeven wat voor onszelf een geleefde werkelijkheid is. Want het gaat niet 
alleen om het bekend maken van het Paasgebeuren, maar nog meer gaat het erom 
mensen te helpen en te begeleiden om te kunnen binnentreden in het Paasgeheim, geen 
buitenstaanders te blijven. 
 
SCP 
Ruim een maand geleden publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau het derde deel 
van zijn onderzoek naar Religie in een pluriforme samenleving. Dat derde deel was 
vooral gericht  op mensen die niet gelovig zijn, maar atheïst of agnost, dat is intussen de 
meerdeheid van de bevolking. 
 
Conclusies 
Een van de conclusies van dat onderzoek is - als ik dat zo in eigen woorden mag samen-
vatten - dat mensen die niet gelovig zijn, meer gericht zijn op het individu, het “ik” en de 
ontplooiing van zichzelf, terwijl mensen die gelovig zijn meer gericht zijn op God, de 
ander en de gemeenschap. Toch vragen ook mensen die niet geloven zich af wat de zin 
is van hun leven. 
Waarom leef ik? Waarom besta ik? Sommigen antwoorden de onderzoekers dat er geen 
zin in hun leven viel te ontdekken, anderen - toch veruit de meesten van hen - zagen die 
zin in de verbinding met anderen en het werken aan een betere wereld, vooral de zorg 
voor klimaat en milieu, dus “verbinding en toekomstgerichte maakbaarheid”, zoals het 
rapport dat omschrijft, geven voor hen zin aan het leven. 
 
Verbinding leggen 
Daar ligt de andere kant  van je diaconale taak om te verkondigen: er is de boodschap 
zelf, dan de vraag: leef je er zelf uit? En tenslotte is de vraag: kun je de verbinding 
leggen met de vragen en verlangens van de mensen, want al heten ze misschien niet 
gelovig te zijn, het verlangen naar verbinding en een betere wereld, delen wij met hen. 
Juist op dat verlangen geeft het Paasmysterie, geeft Jezus het antwoord. En dat door 
ons geleefde antwoord, kan ook voor hen tot een ervaring en een antwoord worden. 
 
Zegen! 
Van harte wens ik je een heel gezegend leven als diaken, de verbondenheid met 
Ingeborg en je gezin mogen je daarbij een steun zijn; ja, ik bid dat jouw diaconaat jullie 
gezins- en huwelijksleven alleen maar zal verrijken, dat jullie geleefde geloof voor 
anderen een uitnodiging zal zijn om Jezus van meer nabij te volgen. 
 
Met toestemming overgenomen van het blog van Mgr. J. Hendriks: 
https://www.arsacal.nl/ 
  



GEEF JUBILEA EN HUWELIJKEN OP TIJD DOOR 

 

Deze zomer wordt er weer een planning gemaakt voor het seizoen 2022-2023. Als u 

uw huwelijk of jubileum ook in de Corneliuskerk wilt vieren, vragen we u op tijd 

contact op te nemen met de pastor en/of de parochieadministratie in de pastorie. d. 

Ook als u vermeld wilt hebben dat uw jubileum of huwelijk in de ‘Rond de Limmer 

Toren’ wordt afgedrukt, stellen we het op prijs dat u dat schriftelijk en op tijd aan ons 

doorgeeft.  

JUBILEA-VIERINGEN IN DE CORNELIUSKERK 
Het beleid van onze parochie is om jubilea die in het weekend worden 

gevierd gemeenschapsvieringen te laten zijn. Op zaterdagavond 19.00 uur 

en zondagmorgen 10.00 uur zijn de pastores en onze koren van harte 

bereid een jubileum met het bruidspaar samen in te vullen. Het feest kan 

daar dan mooi op aan sluiten. Op elke weekdag (behalve dus op zaterdag 

en zondag) is het ook mogelijk uw jubileum te vieren. Neem in alle gevallen 

op tijd contact op met de pastor om teleurstellingen te voorkomen. 
 

MARTHA CLUB  

 

De dames van de Martha Club worden op onderstaande data uitgenodigd  
 

Vrijdag    3 juni   groep 2 

Donderdag  16 juni   groep 3 
 

Dinsdag  28 juni    groep 1 

Vrijdag  15 juli    groep 2 

Donderdag  28 juli    groep 3 
 

Dinsdag    9 augustus   groep 1 

Vrijdag  26 augustus   groep 2 

Donderdag    8 september  groep 3 
 

HULP GEVRAAGD  
 
Zijn er nog mensen, die ons kunnen helpen één keer in de 6 weken.  
Het wordt anders heel moeilijk om de kerk netjes en schoon te houden. 
Bij voorbaat onze dank 
 

 

STUUR EEN KAART VAN JE VAKANTIE-KERK 

 

De afgelopen jaren werden de vakantiegroeten zeer gewaardeerd. De 

vakantiekaarten met afbeeldingen van kerken van over de hele wereld 

werden met veel interesse gelezen en bekeken. We houden de traditie 

‘vakantie-kerk’ levend. Er is altijd wel een kaart van een kerk te krijgen. 

Stuur naar: Corneliusparochie Limmen 

    Dusseldorperweg 74 1906 AL Limmen 
  



FAMILIEBERICHTEN 
 

Door het Heilig Doopsel zijn in onze gemeenschap opgenomen 
 
 

Mats Jacobus Antonius Dirkson 20-02-2022 

Liam Alejandro Veldt- Martinez 20-02-2022 

Lucan Petrus Adrianus Min  10-04-2022 

Matthijs Nicolaas Min  10-04-2022 

Norah Maria Helena Min 10-04-2022 

Michelle Marlene Koot 07-05-2022 

Mees Ronnie Wilhelmus Koot 07-05-2022 

Sef Gerardus Nicolaas Koot 07-05-2022 

Yara Cornelia Borst 07-05-2022 

Simon Cornelis Michiel Rijs 08-05-2022 

Julia Eva Ane-Mary Rijs 08-05-2022 

 
 
 
 

HUWELIJK 
 

Op 14 mei zijn getrouwd Ron en Michelle Koot 

Op 2 juni  om 14.00 uur zullen Niels Min en Lisette Koot 
elkaar het ja woord geven in de Corneliuskerk 

 

 

  

JUBILEUM 

 

Op 26 april hebben Tinus en Tiny Veldt hun diamanten huwelijk gevierd  

 
Op 12 juni zijn Klaas de Goede en Tiny de Goede-Dekker 65 jaar getrouwd   
  



 
 

Claudia Rijs - Salomon 
 

Overleden op 2 maart 2022 
op de leeftijd van 61 jaar 

 
Voor mijn Lieve vrouw, 
 
Peter, mag ik vragen hoe is het met Claudia? Hoe is het nu met Clau? Hoe gaat het?  
Doe je haar vooral de groeten en wens haar alle goeds. 
Veel standaard vragen van mensen in het dorp die overigens zeer gemeend zijn. 
 
Toen zij uiteindelijk uit behandeld was in het ziekenhuis (na bijna anderhalf jaar zo’n 23 chemo-
behandelingen) zei men vaak, nou dan hoop ik dat jullie nog wat kwaliteit van leven hebben. 
Ik heb daar wel vaak over nagedacht: wat is dat eigenlijk “kwaliteit van leven” Moet je dan elke dag blij 
zijn of een wandeling maken…. U kunt het zelf wel invullen. 
 
Weetje: dat jullie de kwaliteit van leven zijn geweest voor Claudia en mij.  En natuurlijk onze kinderen, 
kleinkinderen Simon, Julia en die kleine Liv en familie. En vooral Boye, wat ben jij lief geweest voor 
Mamsie, altijd was je er weer uit Amsterdam, Pap, ik kom morgen weer naar Limmen hoor! 
Als ik nog meer namen van vrienden en vriendinnen ga noemen dan ga ik mensen vergeten en dat 
hoeft ook niet want ik weet dat alles zeer oprecht geweest is uit liefde voor Clau. De vele bloemen, de 
kleine attenties en de vele kaarten van zoveel mensen en o ja, het haken wat zij nog geleerd heeft en 
soms zomaar iemand aan de deur van: ik denk aan jullie even een bloemetje voor Claudia.  
Clau zei altijd (dat heeft ze van haar moeder) “alles wat je geeft aan mensen, krijg je vroeg of laat 
terug” of als je veel liefde geeft, dan krijg je ook veel liefde terug, nou dat hebben we geweten. 
 
Claudia heeft hard gewerkt in haar leven, opgegroeid in Den Helder, Piano gestudeerd aan het 
Conservatorium daarna veel pianoles gegeven, Toen zij in Limmen kwam wonen zo’n 35 jaar geleden 
waren werkweken van 50 a 60 leerlingen per week geen uitzondering.  Op een gegeven moment kon 
ze niet meer, pianolesgeven is een eenzaam beroep, toen is ze de PABO gaan doen, terwijl Boye en 
Farah nog klein waren. De pianolessen werden geleidelijk aan afgebouwd en in de vrije uurtjes 
studeren. Na 2 jaar had ze haar diploma.  
Voor de klas staan met kinderen was haar ding en dan vooral voor de zwakkere leerlingen die moeite 
hadden met leren.  Die slimme kinderen die komen er toch wel, zei ze altijd. Op de Regenboogschool 
in Oudorp heeft ze een mooie tijd gehad, veel lieve collega’s tot op de dag van vandaag. Toch kon ze 
dit werk ook moeilijk loslaten, zondagmiddag naar school was geen uitzondering, even iets kopiëren, 
de spullen klaarleggen, enz………  alles tot in de puntjes voorbereiden.  
Ze wilde perse naar school, die eerste schooldag in september 2020. Ze kon en wilde de kinderen niet 
teleurstellen. Het ging echt niet, doodziek kwam ze thuis.  Ze is daarna niet meer op school geweest.  
 
We kwamen met het gezin in een heel ander leven, bij deze ziekte is het enige voorspelbare het 
onvoorspelbare. Elke dag is weer anders.  Clau was altijd goed gehumeurd, wonderlijk, nooit 
gemopperd van moet je mij nu zien, als er visite was kon je erop wachten en ‘hoe gaat met jou of met   
jullie kinderen’ altijd geïnteresseerd in die ander. 
Waren wij dan nooit bedroefd? Natuurlijk wel: het verdriet zit in de stilte. Als we elkaar dan aankeken 
zonder iets te zeggen dan zaten we beiden te janken en dan zei Clau, nou kom op het is zoals het is, 
we gaan door.     
Weet u, zalig is een Katholiek woord, wij zeggen vaak Zalig Kerstfeest, Zalig nieuwjaar, hier wil ik 
zeggen, wat zijn wij gezegend geweest dat we zo’n Zalig mens om ons heen gehad hebben daar 
hebben we allemaal van kunnen genieten al die jaren en dat moeten we niet vergeten.  
Ik heb veel piano gestudeerd tijdens haar ziekte en vooral veel Bach.  Ze was altijd heel kritisch op 
mijn pianospel, alleen de laatste tijd zei ze vaak goh wat een mooi stuk dat heb je goed gedaan.  
 
Terwijl er een beeldverslag komt over Claudia en ons leven speel ik voor Clau de Aria uit de Goldberg 
variaties van Bach, daar kon ze heel veel van genieten, toen ik dat vertelde zei ze nog, Kan je dat 
dan? Ik zei, ja dat kan ik, doe het voor jou.  
Rust maar zacht lieve Clau.  Peter Rijs.   
  



 

 

Nico van der Aar 
 

Overleden op 6 maart 2022 
op de leeftijd van 80 jaar 

    
 
Nico werd op 2 december 1941 geboren in Limmen in het gezin van Willem van der 
Aar en Corrie Druijven, een oorlogskindje met 6 broers en zussen. 
Zijn jeugd speelde zich voor een groot deel af op straat. Hij was altijd buiten en kon 
vaak gezien worden met Gerard Limmen. 
 
Toen bij de voetbalvereniging Limmen een afdeling werd opgericht voor de pupillen 
was hij er als eerste bij om zich samen met Theo Dekker aan te melden. 
En de voorliefde voor voetbal is altijd gebleven. Eerst als actief speler, daarna trainer 
en coach bij een aantal clubs en tenslotte als toeschouwer bij zijn kleinzoons. 
Ook van voetbal op TV kon hij genieten. 
 
In 1966 heeft hij zijn eigen huis gebouwd, trouwde met Corry en kreeg 3 dochters. 
Naast het zware werk in de bouw als metselaar en het beoefenen van de 
voetbalsport had hij nog tijd en belangstelling voor zijn dochters en hun sport, 
atletiek. 
 
Maar het zware werk ging zijn tol eisen, een nekhernia maakte een eind aan zijn 
actieve werk.In en om huis en op de groentetuin gaf hij weer een zinvolle invulling 
aan zijn leven. 
 
In 2002 stopte Corry met werken en begon een fijne tijd met reizen met de camper. In 
het voorjaar 2 maanden er op uit, in de vakantieperiode met de kleinkinderen (wat 
hebben ze daar allemaal geweldige herinneringen aan) en dan in september en 
oktober naar Frankrijk, Portugal en Spanje, genieten van de nazomer. 
 
De diagnose Parkinson en daarna een herseninfarct maakten een eind aan het 
reizen. Nico moest leren leven met steeds meer beperkingen en na de eerste jaren 
thuis ging dat niet meer. 
 
In 2019 verhuisde hij naar de Cameren, in een mooi appartement met veel lieve zorg 
van de medewerkers. En zoals steeds, hij bleef lichtpuntjes vinden in zijn bestaan. 
Het lukte Nico altijd om in contact te blijven met mensen. Met zijn grapjes en een 
joviale zwaai hebben vele mensen uit Limmen hem in het hart gesloten. 
 
Na een coronabesmetting in december 2021 ging het hard achteruit en in de vroege 
ochtend van 6 maart hebben we onze kanjer losgelaten. 
 
Corry 
kinderen en kleinkinderen 
  



 

 

 
Corry Bakker – Vrugt 

 
Overleden op 17 maart 2022 

op de leeftijd van 77 jaar 
 
 
Liefde begint met een glimlach, 
Groeit met een kus 
en eindigt met een traan. 
 
Mam is geboren op 13 september 1944 aan de Middenweg in Limmen. Zij was enigst kind van Henk 
en Pietje Vrugt. Het gemis van broers en zussen werd ruimschoots goedgemaakt door de neven en 
nichten in de familie, waar mam veelvuldig verbleef. 
 
Na de lagere school ging ze naar de MULO. Ook heeft ze haar middenstandsdiploma gehaald. Op de 
Limmer Kermis kwam ze ene Cees Bakker uit Castricum tegen. Van het een kwam en het ander en ze 
trouwden in 1963. Jolanda werd geboren en de eerste jaren bleven ze aan de Middenweg wonen. In 
1967 verhuisden ze naar de Bosmalaan en werd Enrico geboren. Zeven jaar laten kwam Patricia en 
was het gezin compleet. Pap en mam zijn 59 jaar getrouwd geweest en hebben lief en leed samen 
gedeeld. 
 
Mam heeft 25 jaar, met veel plezier, bij de HEMA gewerkt. Eerst in Alkmaar en daarna in Beverwijk. 
Zij was overal inzetbaar en een harde werker. In 2004 kon ze met vervoegd pensioen. In eerste 
instantie met tegenzin, maar achteraf bleek het een goede keuze. Nu kon ze lekker legpuzzels maken, 
maar ook kruiswoordpuzzels waren favoriet. Lekker thuis zijn, vond ze fijn.  
 
Ook kreeg ze 4 kleinkinderen waar ze van genoot. Cadeautjes geven, samen kleding kopen, 
logeerpartijtjes houden en samen eten vond ze gezellig, In 2018 trouwde haar oudste kleinkind en 
was ze de trotse oma. Vorig jaar is ze ook nog overgroot oma geworden. Opnieuw 4 generaties bij 
elkaar. Helaas heeft dat niet lang mogen duren. 
 
In 2014 is mam aan haar hart geopereerd en is hier gelukkig goed van hersteld. Helaas ging haar 
gezondheid de laatste jaren achteruit. Vier jaar geleden kreeg zij gordelroos welke nooit is 
overgegaan. Ze heeft daar enorm veel pijn van gehad. Alle medicijnen en therapieën heeft zij 
geprobeerd, maar helaas mocht niets baten. Daarnaast kreeg zij last van vaatvernauwing in de benen. 
Hierdoor werd lopen moeilijk en kon zij niet meer lekker uit de weg. Na een aantal 
dotterbehandelingen en zelfs een amputatie werd de pijn ondraaglijk. Mam vond het leven niet meer 
leuk. Toch heeft ze gevochten tot het einde in het revalidatiecentrum. Helaas heeft ze het niet mogen 
winnen. 
 
Lieve mam, waar je ook bent, we missen je vreselijk, maar weten ook dat dit beter is. Eindelijk geen 
pijn meer.   
Dikke kus van ons allemaal! 
  



 

 

 
Jan Rotteveel 

 
Overleden op 30 maart 2022 

op de leeftijd van 92 jaar 
 
Jan Rotteveel werd geboren op 13 oktober 1929 als tweede kind en oudste zoon van Huib Rotteveel 
en Cornelia van Mastwijk op boerderij “de Stiek” aan de Westerweg in Heiloo na hem volgde nog 11 
broertjes en zusjes. Hij doorliep de lagere school St Willibrord in Heiloo en ging daarna thuis aan het 
werk op de boerderij. De tweede wereldoorlog heeft impact gehad op zijn jonge leven. De 
onderduikers, de auto van de burgemeester die bij hen op de dors stond gestald tot het moment dat 
zijn vader was opgepakt en op transport was gezet. Gelukkig liep dit door bemiddeling goed af. In zijn 
jeugd was het vaak kattenkwaad uithalen.  
 
Later ging hij achter de meiden aan. Volgens de verhalen heeft hij er aardig wat naar huis gebracht 
voor een zoentje. Op een dansavond van de Katholieke Plattelands Jongeren KPJ in Alkmaar heeft hij 
zijn Annie uit Heerhugowaard ontmoet. Na een aantal jaren verkering zijn ze op 12 april 1956 
getrouwd. Ze startte samen een boerderijtje aan de Oosterzijweg in Heiloo met 9 koeien. Hier werden 
ook hun vier kinderen, 2 zoons en 2 dochters, geboren. Begin jaren zeventig werden ze weggekocht 
door de Gemeente Heiloo vanwege de woonwijk Ypestein. We verhuisden naar de Lagelaan waar een 
nieuwe Zuid Hollandse stal met woonhuis en hooiberg waren gebouwd. Het was hard werken en er 
waren ook tegenslagen. De veestapel bereidde zich steeds verder uit. Vader Jan had regelmatig last 
van zijn rug, kreeg hartproblemen, verbrijzelde zijn onderbeen door een val van een ladder. Kreeg een 
nieuwe lens in het oogziekenhuis in Rotterdam doordat hij zich stootte tegen een uitstekende golfplaat 
op het dak van het konijnenhok. Pony’s en paarden waren ook altijd aanwezig op de boerderij. Hij ging 
regelmatig mee naar de ponyclub met zijn meiden waar hij zelfs enkele jaren voorzitter van is 
geweest.  
 
Toen de kinderen ouder/groter werden kregen ze tijd om op vakantie te gaan. Verschillende landen 
hebben ze bezocht. Hoogtepunt was de reis die vader Jan maakte naar Californië waar hij zijn broer 
Kees en zijn amandel bedrijf bezocht. Ondertussen werden ze ook opa en oma en genoten van hun 
kleinkinderen. Iedereen was altijd welkom voor een koppie. Tegen de tijd dat zoon Peter het bedrijf 
ging voortzetten verhuisden vader Jan en moeder Annie naar het woongedeelte die gemaakt was 
voorin de stal. Hier hebben ze gewoond totdat de plannen voor de aanleg van de afslag A9 concreet 
werden en hun woonhuis gesloopt zou worden.  
 
Ze verhuisden in 2017 naar een appartement aan de kapellaan. In juni 2018 overleed moeder Annie. 
Vader Jan kwam er na 62 jaar alleen voor te staan en hij hield zich staande. Ging iedere week naar 
zijn biljartclub, kreeg veel aanloop, wat hij gezellig vond en de thuiszorg hielp hem dagelijks in de 
kousen. Zijn boerenhart bleef kloppen en hij maakte regelmatig een ritje naar de boerderij. Ging iedere 
zondagochtend naar de kerk en dronk daar koffie. Totdat het corona tijdperk aanbrak en we hem 
zagen vereenzamen. Vorig jaar maart kreeg hij zelf corona, kwam op de covid afdeling van 
Revalidatie Alkmaar terecht. Na een verblijf van 9 weken mocht en kon hij niet weer zelfstandig 
wonen. Hij werd afhankelijk van een rolstoel. Er was toen plek in verzorgingstehuis Overkerck in 
Heiloo. Het was eerst wennen maar hij voelde zich daar thuis, ging naar de bingo, de spelletjes 
middagen en vond het gezellig “het gezamenlijk eten” Toch ging hij geestelijk en lichamelijk inleveren, 
meerdere ziekenhuis opnames volgden. Na een val uit zijn rolstoel is hij op bed belandt en hier niet 
meer vanaf gekomen. Hij vond het goed en wilde naar zijn Annie toe. Woensdag 30 maart in de 
namiddag is hij rustig ingeslapen. We zullen je blijven herinneren als een harde werker, een man die 
van aanpakken hield, een goedzak, een lieve, zachtaardige vader en opa.  

  



 

 
Cees Min 

 
Overleden op 30 maart 2022 

op de leeftijd van 94 jaar 
 
Bezige handen en een sterke wil, vielen na een bewogen leven stil. Dit staat voorop de kaart 
van Vader Cees. Hij was een man met gouden handen, wat zijn ogen zagen maakten zijn 
handen. 
Samen met mam heeft pap gebouwd aan hun huis aan de Dusseldorperweg. Het werd een 
echt thuis voor ons. Beider handen stonden eigenlijk nooit stil, mam zat achter de 
naaimachine of was aan het breien en pap was vaak in zijn schuur bezig. Hij kon daar 
genieten van een mooie plank hout waar hij dan met zijn handen over streelde. Hout moet je 
voelen, zei hij dan.  
Pap maakte alles voor ons en later voor zijn kleinkinderen, poppenhuizen, 
schommelpaarden, oud Hollandse spelen, en later ook bedden, kasten of andere meubels 
toen we het huis uit gingen. En als je goed keek zag je vaak op een plankje nog een spreuk 
en zijn handtekening staan waarmee hij het meubelstuk iets speciaals meegaf. 
 
Ook voor de kerk, jeu de boules, en de scouting stond hij altijd klaar. Onder zijn supervisie 
bouwde hij daar samen met zijn neef Rem Pronk aan de Kapelweg een prachtig Scouting 
gebouw en ook in de kerk zijn er nog vele tastbare herinneringen aan wat hij gemaakt heeft. 
Denk aan de beunen voor het koor, de kerststal, maar ook de kruisjes voor de overledenen 
die een plekje krijgen in de Mariakapel. Nu staat zijn eigen naam ook op zo’n kruisje. 
 
Varen was zijn passie, het liefst met een zeilboot maar om mam te plezieren werd het later 
toch een motorjacht. Ook deze zat altijd strak in de lak en werd met liefde door hem 
onderhouden. Vele mooie vakanties hebben jullie gemaakt, heel Nederland en België is 
gezien vanaf het water. Toen de boot werd verkocht hebben jullie ook nog vaak genoten van 
de vele fietsvakanties met Gert en Riekje Schouten. 
 
De jaren vervlogen en de volgende stap werd gemaakt naar het appartement aan de 
Vredeburglaan. Jullie woonden dichtbij de jeu de boules baan achter de Vredeburg en ook 
daar stak pap zijn handen uit de mouwen.  
De stellages van de prachtige mozaïeken voor de Vredeburg van de SWOL werden door 
hem bedacht en in elkaar gezet, mam zorgde dan voor het bloemen mozaïek aan de 
voorkant. Zo jammer, zei hij dan weleens, dat je niet kunt zien hoe mooi het erachter is. 
Deze stellages konden grote stormen hebben en bleven dan gewoon staan. 
Naarmate hij ouder werd ging het zicht in zijn ogen hard achteruit. Hier had hij het moeilijk 
mee. Want daardoor kon hij niet meer zien wat zijn handen graag wilden maken.  
Tijdens de laatste dagen van mam in ons midden heeft hij heel lang bij haar bed gestaan, 
zijn hand in haar hand. Er hoefde niets gezegd te worden, alles was al gezegd, hij hoefde 
haar alleen maar vast te houden. Dit beeld hebben we voor altijd vereeuwigd en zullen we 
nooit vergeten. 
 
Iedere dag liep pap, eigenlijk kun je wel zeggen blindelings, zijn rondje in Limmen. Met de 
pet op en zijn handen op de rug, zachtjes fluitend voor zich uit. Het hele dorp kende hem 
hiervan. Altijd tijd voor een praatje met iedereen die hij tegen kwam, jong en oud. 
Het rondje werd stilaan toch wat korter en de dagen en nachten werden lastiger om alleen 
door te komen. De verhuizing naar de Cameren was onvermijdelijk en hij woonde er nog 
maar net een paar maanden toen hij in de nacht van 29 op 30 maart stilletjes uit ons leven 
weggleed in zijn slaap. Voor ons toch nog onverwachts. 
 
Nu rest ons niets anders dan hem uit onze handen te geven en los te laten om verder te 
gaan op zijn laatste reis. Vaarwel pap. 
 
Je liefhebbende kinderen. 
  



Ons gebed wordt in de komende vieringen gevraagd  

voor onderstaande intenties.

 
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, Gerard Valkering 
Zaterdag 4 juni 19.00 uur: Walt Pepping 
en Truus Pepping-Buur, Jaap Welboren en 
overl.fam. Welboren-Ligthart 
 
Eerste pinksterdag, zondag 5 juni 10.00 
uur: Martinus Augustijn en Maria van 
Roode, Tim Baltus, Wim Metzelaar en 
Jannie Metzelaar-v.d.Maat, Jan Dekker en 
Tiny Dekker-Molenkamp, Lia Goeman-van 
Veen, Siem van Veen en Alie van Veen-
Leijen, Jans Min, Nelleke Molenaar, John 
Luttikhuizen,  overleden ouders Nuyens-
Kusch en overl.fam., Ben de Ruijter en Aat 
de Ruijter-Pronk, Sjaak Seignette, Annie 
van der Steen, Kees Admiraal, Cor Schol, 
Harry Zandbergen, Jos Zomerdijk, Herman 
Zomerdijk en Lia Zomerdijk-Admiraal, Jan 
de Zeeuw en Riet de Zeeuw-Groot, Jaap 
Groot en Doortje Groot-Hes en zoons Cor, 
Ton en Sjaak en schoonzoon Kees, 
Gerard Rietveld, Frans Wempe en Nel 
Wempe van der Aar, Piet Winder Jzn., 
Cees Winter en Alie Winter-Lute, Nack 
Kaandorp, Loek Rijs junior, Loek Rijs, 
Gerard Valkering en overl. fam. Schram, 
Piet Krom, Claudia Rijs-Salomon, Petrus 
v.d.Park en Maria v.d.Park-Oudhuis, 
Angelique Levering-Kaandorp, Jan 
Kaandorp, overl.fam. Wulp-Kaandorp, Bart 
Dirkson en Janie Dirkson-van der Molen, 
Frans en Riet Scheepmaker, Cees Min, 
Ria Klaver-van de Ven, overl.ouders 
Klaver-van de Ven, Wilhelmina Kilian-
Beerendsen 
 
Zaterdag 11 juni 19.00 uur: Johan 
Kerssens, Ada Beentjes, Cees Buter en 
Sjaan Buter-Rotteveel 
 
 
 
 
 

 
Zondag 12 juni 10.00 uur: Lies Al, Jans 
Min, Kees Pepping, Pe Pepping, Frans en 
Riet Scheepmaker, Jaap Zonneveld, Niek 
Baltus, Sam Beentjes en Aaf Beentjes-
Vlaarkamp, Gre Beentjes-Fatels, Henk en 
Ali Bruins, Theo Dirkson, IJs Dirkson en 
Annie Dirkson-Kerssens, Jan de Zeeuw en 
Riet de Zeeuw-Groot, Overl.fam. Admiraal-
Commandeur, Riet Dekker-Hollenberg, 
Jaap v.d.Steen en Corrie v.d.Steen-Mosch, 
Hans Zwart en overl.familie, Rie 
Duijkersloot, Uit dankbaarheid bij een 65-
jarig huwelijk, Gerard Sentveld, 
Overl.familieleden fam.de Goede-Dekker 
 
Zaterdag 18 juni 19.00 uur: Jaap 
Dirkson, Wim Bremmers en overl.familie, 
Tiny Wulp-Vergouw Bank Wulp, Nico Wulp 
en Peter, Kees Twisk en overl.fam. Twisk-
Bruin 
 
Zondag 19 juni 10.00 uur: Vok Groot en 
Tiny Groot-Hes, Siem Admiraal en 
overl.fam. Admiraal-Hageman, Tim Baltus, 
Wim Metzelaar en Jannie Metzelaar-
v.d.Maat, Jaap Metselaar en Joke 
Metselaar-Apeldoorn, Agaath Mooij en fam 
Mooij-Putter, Siem Pepping, Cees 
Struijlaart, Bart Dirkson en Janie Dirkson-
van der Molen, Cees Dekker, Tiny van 
Dijk-de Moel, Afra Koot en overl.ouders, 
Jan Kroon en Gerda Kroon-Wammes, Ed 
Kuijper en Anja Kuijper-Schagen, Ben 
Nijman, Piet Nijman en Nel Nijman-
v.d.Peet, Frans Wempe en Nel Wempe 
van der Aar, Gerard Winder, Nack 
Kaandorp, Loek Rijs junior, Loek Rijs, 
Corrie Bakker-Vrugt, Angelique Levering-
Kaandorp, Jan Kaandorp, overl.fam. Wulp-
Kaandorp 
 
Zondag 26 juni 10.00 uur: Jaap 
Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn, 
Piet Kaandorp en Wil Kaandorp-Smit, Jan 
de Rooij en Hannie de Rooij-Vaal, Lucie 
Stap-Mondé, Dina Hageman-Regtop, Dick 
van der Velden, Co Jonker-Krom, Ria 
Westerhoven-Aarsen, Rie Duijkersloot, 
Cock Groot en Riet Groot-Konijn, 
overleden familie Kuijs-de Groot, Loek Rijs 
junior, Loek Rijs, Cees Min, Claudia Rijs-
Salomon, Gerda Pepping-Bakkum 
 
 
 
 



Zondag 3 juli 10.00 uur: Martinus 
Augustijn en Maria van Roode, Tim Baltus, 
Wim Metzelaar en Jannie Metzelaar-
v.d.Maat, Jan Dekker en Tiny Dekker-
Molenkamp, Lia Goeman-van Veen, Siem 
van Veen en Alie van Veen-Leijen, John 
Luttikhuizen, overleden ouders Nuyens-
Kusch en overl.fam., Siem Pepping, Walt 
Pepping en Truus Pepping-Buur, Rem en 
Lies Pronk, Ben de Ruijter en Aat de 
Ruijter-Pronk, Sjaak Seignette, Annie van 
der Steen, Jos Zomerdijk, Willem Dirkson 
en Sien Dirkson-van Duivenvoorde, Jaap 
Groot en Doortje Groot-Hes en zoons Cor, 
Ton en Sjaak en schoonzoon Kees, Frans 
Wempe en Nel Wempe van der Aar, Piet 
Winder Jzn., Cees Winter en Alie Winter-
Lute, Uit dankbaarheid voor een 85 jarige, 
fam. Baltus-Veldt  
 
Zondag 10 juli 10.00 uur: Lies Al, Jans 
Min, Wil Keyzer-Stam en Dorus Keyzer, 
Ellie Pepping-Bruin, Kees Pepping, Pe 
Pepping, Frans en Riet Scheepmaker, 
Sam Beentjes en Aaf Beentjes-Vlaarkamp, 
Gre Beentjes-Fatels, Jopie Castricum-
Borst, Theo Dirkson, IJs Dirkson en Annie 
Dirkson-Kerssens, Overl.fam. Admiraal-
Commandeur, Riet Dekker-Hollenberg, 
Ada Beentjes, Hans Zwart en overl.familie, 
Rie Duijkersloot, Ed Kuijper en Anja 
Kuijper-Schagen, Opa en Oma Vleugel, 
Opa en Oma Putter, kleindochter Lindy, 
Wim Bremmers en overl.familie 
 
Zondag 17 juli 10.00 uur: Jaap Metselaar 
en Joke Metselaar-Apeldoorn, Henk en Ali 
Bruins, Ria Westerhoven-Aarsen, Cees 
Dekker, Wil Keyzer-Stam en Dorus 
Keyzer, Bart van Beek en Rie van Beek-
Duivenvoorde, Andre Winder en Trien 
Winder-Metselaar, Jaap v.d.Steen en 
Corrie v.d.Steen-Mosch, Tiny van Dijk-de 
Moel, Afra Koot en overl.ouders, Siem 
Kuijper en Nel Kuijper-Wester en 
overl.familie, Tiny Wulp-Vergouw, Bank 
Wulp, Nico Wulp en Peter, Gerard 
Valkering 
 
Zondag 24 juli 10.00 uur: Dina Hageman-
Regtop, Rie Duijkersloot, Cock Groot en 
Riet Groot-Konijn, Evert Zeeman, Cees 
Min, Claudia Rijs-Salomon 
 
Zondag 31 juli 10.00 uur: Jaap Metselaar 
en Joke Metselaar-Apeldoorn, Corrie 
Verver-Valkering, Jos Zomerdijk,  
 
 

Jaap Zonneveld, Jan de Zeeuw en Riet de 
Zeeuw-Groot, Tiny van Dijk-de Moel, Wim 
Bremmers en overl.familie, overleden 
familie Kuijs-de Groot, Angelique Levering-
Kaandorp, Jan Kaandorp, overl.fam. Wulp-
Kaandorp 
 
Zondag 7 augustus 10.00 uur: Lies Al, 
Martinus Augustijn en Maria van Roode, 
Tim Baltus, Wim Metzelaar en Jannie 
Metzelaar-v.d.Maat, Jan Dekker en Tiny 
Dekker-Molenkamp, Lia Goeman-van 
Veen, Siem van Veen en Alie van Veen-
Leijen, John Luttikhuizen, overleden 
ouders Nuyens-Kusch en overl.fam., Walt 
Pepping en Truus Pepping-Buur, Ben de 
Ruijter en Aat de Ruijter-Pronk, Sjaak 
Seignette, Annie van der Steen, Bart 
Dirkson en Janie Dirkson-van der Molen, 
Jos Zomerdijk, Cees Dekker, Jaap 
v.d.Steen en Corrie v.d.Steen-Mosch, Rem 
en Jo Min-Limmen en familie, Ada 
Beentjes, Jaap Groot en Doortje Groot-
Hes en zoons Cor, Ton en Sjaak en 
schoonzoon Kees, Frans Wempe en Nel 
Wempe van der Aar, Piet Winder Jzn., 
Cees Winter en Alie Winter-Lute, Jaap 
Kuijs en Gré Kuijs-Bakker en overleden 
familie Kuijs 
 
Zondag 14 augustus 10.00 uur: Lies Al, 
Jaap Metselaar en Joke Metselaar-
Apeldoorn, Jans Min, Agaath Mooij en fam 
Mooij-Putter, Kees Pepping, Pe Pepping, 
Frans en Riet Scheepmaker, Dick van der 
Velden, Co Jonker-Krom, Sam Beentjes 
en Aaf Beentjes-Vlaarkamp, Gre Beentjes-
Fatels, Theo Dirkson, IJs Dirkson en Annie 
Dirkson-Kerssens, Overl.fam. Admiraal-
Commandeur, Riet Dekker-Hollenberg, 
Hans Zwart en overl.familie, Rie 
Duijkersloot, Ed Kuijper en Anja Kuijper-
Schagen, Corrie Bakker-Vrugt,  
 
Zondag 21 augustus 10.00 uur: Vok 
Groot en Tiny Groot-Hes, Lia Goeman-van 
Veen, Siem van Veen en Alie van Veen-
Leijen, Agaath Mooij en fam Mooij-Putter, 
Lucie Stap-Mondé, Gerrit Bakkum en Lies 
Bakkum-Zuurbier en overl. kinderen, Henk 
en Ali Bruins, Jan de Zeeuw en Riet de 
Zeeuw-Groot, Ria Westerhoven-Aarsen, 
Afra Koot en overl.ouders, Tiny Wulp-
Vergouw, Bank Wulp, Nico Wulp en Peter, 
Angelique Levering-Kaandorp, Jan 
Kaandorp, overl.fam. Wulp-Kaandorp  
 
 
 



Zondag 28 augustus 10.00 uur: Siem 
Admiraal en overl.fam. Admiraal-
Hageman, Tim Baltus, Wim Metzelaar en 
Jannie Metzelaar-v.d.Maat, Lia Goeman-
van Veen, Siem van Veen, Jaap Metselaar 
en Joke Metselaar-Apeldoorn, Dina 
Hageman-Regtop, Rie Duijkersloot, Tiny 
van Dijk-de Moel, Cock Groot en Riet 
Groot-Konijn, Siem Kuijper en Nel Kuijper-
Wester en overl.familie, overleden familie 
Kuijs-de Groot, Cees Min, Claudia Rijs-
Salomon 
 
Zaterdag 3 september 19.00 uur:  
 
Zondag 4 september 10.00 uur: Martinus 
Augustijn en Maria van Roode, Tim Baltus, 
Wim Metzelaar en Jannie Metzelaar-
v.d.Maat, Jan Dekker en Tiny Dekker-

Molenkamp, Lia Goeman-van Veen, Siem 
van Veen en Alie van Veen-Leijen, John 
Luttikhuizen, overleden ouders Nuyens-
Kusch en overl.fam., Siem Pepping, Walt 
Pepping en Truus Pepping-Buur, Ben de 
Ruijter en Aat de Ruijter-Pronk, Sjaak 
Seignette, Annie van der Steen, Jos 
Zomerdijk, Niek Baltus, Annie Dekker-
Veldt, Jaap v.d.Steen en Corrie v.d.Steen-
Mosch, Rem en Jo Min-Limmen en familie, 
Jaap Groot en Doortje Groot-Hes en 
zoons Cor, Ton en Sjaak en schoonzoon 
Kees, Frans Wempe en Nel Wempe van 
der Aar, Piet Winder Jzn., Cees Winter en 
Alie Winter-Lute, Petrus v.d.Park en Maria 
v.d.Park-Oudhuis, Angelique Levering-
Kaandorp,Jan Kaandorp, overl.fam. Wulp-
Kaandorp 

 

 
 
Rode draadlied 2021-2022 

: ‘Laat de Hemel de aarde raken’. 
   Tekst en muziek: Mia Ploegaert 
 
Zonder Hemel hier op aarde; 
Denkt men niet aan voedsel delen. 
Kunnen armen ons niets schelen. 
Houden we ‘t HEBBEN zo in stand. 
 
Waar de Hemel is op aarde: 
Kunnen kinderen veilig spelen. 
Willen mensen samen delen.  
In de wereld van het ZIJN. 
 
Hoe kan de Hemel de aarde raken? 
Stel je open. Zie het wonder. 
Voel Zijn kracht, zo heel bijzonder. 
Toon respect, waardeer elkaar. 
 
Hoe kan de Hemel de aarde raken? 
Door het bundelen van krachten. 
Pijn en honger te verzachten 
Krijgen wij het voor elkaar. 
 
Maak het in ’t hiernumaals waar. 
Laat de Hemel de aarde raken. 
 

 

  



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



VAKANTIETIJD - NEEM EVEN DE TIJD 
 
 
 

Neem even de tijd 
heel even maar 

Om je naaste te zien 
te ontmoeten op je weg 

 
Neem even de tijd 
Heel even maar 

Om in stilte Zijn schepping 
te bewonderen op je weg 

 
Neem even de tijd 

heel even maar 
Om te genieten 

Dankbaar te zijn, op je weg 
 

Neem even de tijd 
heel even maar 
Om te denken 

dat elke nieuwe dag 
Een gave, maar ook 

een opgave is, op je weg 
 

Neem even de tijd 
heel even maar 

Om te kijken 
waar je kunt helpen op je weg 

 
Neem ook de tijd 

Om gelukkig te zijn 
Door uit jezelf te treden 

Ruimte te geven 
aan de ander op je weg 

 


