
  



 

VAN DE REDACTIE  
 

 
Het nieuwe seizoen begint op zondag 18 september met een feestelijke viering en 
een nieuw jaarthema. In “door de lens” leest u het pastoraal woord hierover. Alle 
vieringen, ook weer zaterdagavondvieringen, vindt u in het liturgisch rooster. De 
parochieraad blikt terug en vraagt uw hulp bij het schoonhouden van onze kerk. 
De werkgroepen en bijbelgroepen starten ook weer op. Aandacht en zorg voor onze 
medemens, dichtbij en veraf in “Kerk en Samenleving”. Kortom, u kunt veel lezen 
over onze levendige parochiegemeenschap.  
 
De redactie wenst u een inspirerend jaar met het jaarthema “Ontmoeten”.   
 

 

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

 
VERSCHIJNINGSDATA 
 
‘Rond de Limmer Toren’ verschijnt zes 
maal per jaar, te weten: 
 
Nummer 1  begin september 
Nummer 2 eind oktober 
Nummer 3  10 dagen voor Kerstmis 
Nummer 4 februari 
Nummer 5 10 dagen voor Pasen 
Nummer 6  voor Pinksteren 
 
AANLEVEREN KOPIJ 
 
Kopij voor de ‘Rond de Limmer Toren’ 
bij voorkeur aanleveren per e-mail: 
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl 
 
Of in de brievenbus van/aan ‘Rond de 
Limmer Toren’p/a Pastorie 
Dusseldorperweg 74 1906 AL LIMMEN 
 
Kopij voor de volgende uitgave kunt u 
inleveren/insturen 
 
tot dinsdag 11 oktober 2022 
 
Zij verschijnt omstreeks 30 oktober 

 
 
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 

 

JAARTHEMA: ONTMOETEN 

 

September 2022; het eerste van de drie “nieuwe jaren” is begonnen. 
Het heeft me altijd wat verward moet ik bekennen: het niet synchroon 
lopen van het kalenderjaar en het school (of academisch) jaar. Toen 
ik katholiek werd kwam er nog een derde jaar bij: het kerkelijk jaar. 
Dit begint op de eerste zondag van de Advent. 
Bij een nieuw schooljaar hoort een nieuw jaarthema. Deze keer 
hebben we gekozen voor ‘ontmoeten’. Vrijwel iedere dag ontmoeten 
we mensen, hoe vluchtig ook. Maar we willen dit jaar iets dieper 
gaan, nadenken over wat er gebeurt als we elkaar écht zien, 
spreken, verrijken, juist in onze andersheid. 

 

In de Bijbel staan veel verhalen over ongewone ontmoetingen. 
Abraham ontmoet God in drie mannen die bij hem op bezoek 
komen, Mozes ontmoet God in de brandende braamstruik en 
Elia in een zachte bries. In het evangelie ontmoeten de 
leerlingen Jezus na zijn kruisiging als ze op weg zijn naar 
Emmaüs in een vreemdeling die het brood breekt, en ga zo 
maar door. 

 

Heel treffend wordt het koffiedrinken na de viering (waarin we elkaar 
dus ontmoeten) ook wel het ‘achtste sacrament’ genoemd. Maar als 
we de boodschap van de Bijbel serieus nemen en inderdaad in 
elkaar God ontmoeten, dan is dat zo gek nog niet. Natuurlijk betekent 
dat niet dat we geroepen zijn om ons naar binnen te keren, in 
tegendeel! Een kerk die alleen naar binnen kijkt is geen echte kerk. 
De opdracht ligt buiten de kerkmuren, in het omvormen van het 
dagelijks leven. Het getuigen van Gods liefde en zijn aanbod tot 
verlossing in woord en daad.  

 

Ik hoop dat de ontmoetingen die wij komende maanden zullen hebben, iets van 
God in de wereld aanwezig mogen stellen en dat onze vieringen en 
studiemomenten daaraan mogen bijdragen.  
 

  



NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD 
 
 
 
Als ik dit schrijf geniet ik nog even van de laatste prachtige dagen van de vakantieperiode. 
Velen van u zullen genoten hebben, nu het weer kan, van mooie reizen, voor anderen zal het 
heerlijk thuis zijn al vakantie zijn. Maar voor allen een periode om tot bezinning te komen en 
even een pas op de plaats te maken om straks weer met frisse moed een nieuw kerkelijk 
jaar in te kunnen gaan. 
 
Toch eerst even een korte terugblik op het feestelijke weekend eind juni. Een weekend, dat 
onder andere in het teken stond van de heropening van de kerk en afscheid van Johan Olling.  
 
De vrijdagmiddag een drukbezochte receptie voor alle medewerkers van bedrijven, en de 
leden van het brandweerkorps, die betrokken zijn geweest bij de herbouw van de kerk na de 
brand op 3 mei 2018. ’s Avonds een “dank je wel” richting al die vrijwilligers, die op zijn of 
haar eigen wijze een steentje bijdraagt aan onze parochie.  Een goed bezochte avond vol 
muziek en dans en een goede verzorging door het team van “Heeren van Limmen". Jaarlijks 
zetten we een groep vrijwilligers extra in het zonnetje. Dit jaar viel de keus op de kosters. 
Een onmisbare groep mensen, die zorgen dat elke viering goed verloopt.  
 
De zaterdagavond werd het nieuwe orgel gepresenteerd. Peter Rijs nam ons mee in de 
geschiedenis en de werking van het orgel. Uiteraard voorzien van prachtige orgelklanken, 
waarop Peter de belangstellenden trakteerde.  
 
De zondagochtend de dankviering waarin ook de vrijwilliger van het jaar bekend werd 
gemaakt. Dit jaar, hoe kan het ook anders, Gerard Beentjes. Zijn inbreng tijdens de herbouw 
is niet in woorden tot uitdrukking te brengen. De godslamp, het hoofdaltaar, het tabernakel, 
de oude tegelvloer, alles is wel in zijn handen geweest om er weer als nieuw uit te laten zien. 
Daarbij is de kroonluchter, die na de brand een hoopje schroot was en nu weer in zijn volle 
glorie de kerk instraalt, wel de kroon op zijn werk. Ook vanaf deze plaats willen wij Gerard 
van harte feliciteren. 
 
In januari heeft Johan Olling al officieel afscheid genomen als pastor van de Corneliuskerk. 
Om bekende redenen was dit afscheid maar voor een beperkt aantal genodigden mogelijk. 
Als parochieraad hebben we gemeend, dat we Johan niet zomaar konden laten gaan. Na de 
viering werd Johan toegezongen door Ton Valkering met een tekst, geschreven door Henk 
Brandsma, waarin 23 jaar pastorschap in Limmen nog eens de revue passeerde. Ook werd 
hem namens de geloofsgemeenschap een kunstwerk overhandigd: een kleine replica in  
brons van de gestileerde tulpenbol, die Tewis ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van 
de Corneliuskerk gecreëerd heeft.  Tenslotte een drukbezochte receptie in de pastoorstuin. 
Johan, nogmaals dank voor alles wat jij voor de Limmer gemeenschap hebt gedaan! 
 
Tenslotte hebben veel belangstellenden vrijdag 1 juli kunnen genieten van een concert van 
Harmonie Excelsior met de “Cornelius Saga”. Een speciaal voor Harmonie Excelsior 
gecomponeerd muziekstuk naar aanleiding van de brand en de wederopbouw van de 
Corneliusparochie. Dit werd als cadeau aangeboden door Harmonie Excelsior aan de 
parochiegemeenschap ter ere van de opening van de kerk. 
  



Afscheid Henk Boon 
De parochieraad heeft afscheid genomen van mede lid Henk Boon. Henk heeft zich naast 
zijn rustige en overwogen meedenken binnen de vergaderingen, ingezet voor de ‘Werkgroep 
tegen eenzaamheid’. Daarnaast onderhield Henk de contacten tussen pastoraal overleg en 
de parochieraad. Henk, nogmaals heel hartelijk dank voor jouw inzet! 
Op dit moment zijn wij in overleg met een potentieel opvolger voor Henk. 
 
Schoonmaak van de kerk 
Ook de kerk heeft regelmatig een schoonmaakbeurt nodig. Gelukkig hebben we een aantal 
dames en heren die deze verantwoordelijkheid op zich nemen, de zogenaamde Marthaclub. 
Toch zien we dat deze groep kleiner wordt. Het zou heel fijn zijn als er een aantal 
dames/heren zijn die zich bij deze groep willen aansluiten. 
Omdat er meerdere groepjes zijn, bent u slechts een keer per zes weken een middag aan de 
beurt. Mocht u zich bij deze enthousiaste groep willen aansluiten kunt u contact opnemen 
met Joke Groot (072-5052528). 
Het zwaardere werk, zoals het schrobben van de vloer, wordt door een aantal heren gedaan. 
Onlangs zijn deze heren verblijd door een aantal gulle gevers, die liever anoniem willen 
blijven, met een nieuwe schrobmachine. Hiermee zijn deze werkzaamheden aanzienlijk 
verlicht. Vanaf deze plaats een heel hartelijk dank-je-wel! 
 
Nu maken we ons op voor het nieuwe seizoen met het thema ‘Ontmoeten’. Ik wens u 
namens de parochieraad en pastor Mike Nagtegaal een inspiratievol kerkelijk jaar toe. 
Gerardine Vahl-Res 
 
 

ONTMOETEN 

 
Het is een wonder-gebeuren 
wanneer mensen elkaar ontmoeten. 
Ze gaan binnen bij elkaar 
en voelen zich thuis als bij zichzelve. 
 
Ze onthalen elkaar als vrienden 
en dát is heel wat. 
 
Kijk, denken ze,   
ik werd verwacht… 
dat kun je aan duizend dingen 
voelen en zien. 
 
Het is er glashelder eerlijk, 
en zonovergoten goed. 
Geestrijk is de drank van het gesprek. 
De eenvoud smaakt als volkorenbrood   
en ze drinken begrip  
uit kroezen vol attentie. 
Hartelijkheid bloeit in elk gebaar. 
Men is gewoon echt gelukkig bij elkaar. 
 
Wanneer ze afscheid nemen 
verlaten ze elkaar wel, 

maar laten elkaar niet alleen. 
 
Het is een wonder, 
als mensen elkaar 
écht ontmoeten 

  



LITURGIE VOOR DE  
KOMENDE MAANDEN (vieren) 
 
LITURGISCH ROOSTER 
 

Zaterdag 3 sept. 10.30 uur  Kerk op Schoot (0 – 5 jaar) 
  Begeleiders: pastor M. Nagtegaal en Anja Sloot 
 
Thema: ELVIS 19.00 uur  Themaviering  
  Voorganger: Fred Omvlee 
 
Zondag 4 sept. 10.00 uur REGIO EUCHARISTIEVIERING in de 

Corneliuskerk met Corneliuskoor 
Voorgangers: pastor I. Osterhaus, pastor N. Mandje 
en pastor M. Nagtegaal  

 
Zaterdag 10 sept..   geen viering i.v.m. Limmer Kermis 
 
Zondag 11 sept. 10.00 uur  W & C viering met Caeciliakoor 
     Voorganger: Pastor K. Kint 

 

Zaterdag 17 sept.  geen viering 

 
Zondag 18 sept. 10.00 uur  W & C viering met Corneliuskoor 

STARTZONDAG/ 

CORNELIUSFEEST  Voorganger: pastor M. Nagtegaal 

 

Zaterdag 24 sept. 19.00 uur Gezins- W & C viering  

     Voorganger: pastor M.Nagtegaal 

 

Zondag 25 sept. 10.00 uur  W & C viering met Byzantijns koor Indrik  

     Voorganger: pastor M. Nagtegaal 

 

Zaterdag 1 okt. 19.00 uur Meditatieve viering met gemengde zanggroep 

     Voorganger: Johan Olling 

 

Zondag 2 okt.. 10.00 uur  W & C viering met liturgisch koor 

     Voorganger: pastor M. Nagtegaal 

 

Vrijdag 07 okt. 09:00 uur Schoolparochie Kinderboekenweek 

   M. Nagtegaal 

 11:00 uur Schoolparochie Kinderboekenweek 

   M. Nagtegaal 

  



 

 

Zaterdag 8 okt. 19.00 uur Meditatieve viering met gemengde zanggroep 

     Voorganger: Johan Olling 

 
Zondag 9 okt. 10.00 uur  W & C viering met Caeciliakoor 
     Voorganger: pastor M. Nagtegaal 
 
Zaterdag 15 okt. 19.00 uur Meditatieve viering met gemengde zanggroep 
     Voorganger: Johan Olling 

 

Zondag 16 okt. 10.00 uur  W & C viering met dameskoor 

     Voorganger: dhr K. Kroone 

 

Zaterdag 22 okt. 10.30 uur  Kerk op Schoot 

    Begeleiders: pastor M. Nagtegaal en Anja Sloot 

 

  19.00 uur Meditatieve viering met gemengde zanggroep 

     Voorganger: pastor B. Leurink 

 

Zondag 23 okt. 10.00 uur  W & C viering met Heren zanggroep 

missiezondag   Voorganger: pastor B.Leurink 

 

Zaterdag 29 okt. 19.00 uur Meditatieve viering met gemengde zanggroep 

     Voorganger: pastor K. Kint 

 

Zondag 30 okt. 10.00 uur  W & C viering met liturgisch koor 

     Voorganger: pastor M. Nagtegaal 

 

 
 
 

 
Rooster gastvrouwen/-heren koffie 
 
  3 september Yvonne Valkering en Ans Winder 
  4 september Gitta Duyn en Gerie Koot 
11 september Rina Luttikhuizen en Ria Kaandorp 

18 september Jos Henselmans en Gre Henselmans 
25 september Margreet Admiraal en Willemien Hekkelmans 
  2 oktober Gre Snel en Ria Valkering 
  9 oktober Monique Hoogland en Caroline Aerdenburg 
16 oktober  Tineke Schijf en Margo Natte 
23 oktober Yvonne Valkering en Ans Winder 
30 oktober Gitta Duyn en Gerie Koot 
 

  



AGENDA 
 
18 SEPTEMBER OM 10.00 UUR OPENINGSZONDAG  
 
Op zondag 18 september houden we als Corneliusparochie de 
startzondag van het nieuwe seizoen. Het nieuwe jaarthema zal worden 
gepresenteerd: “Ontmoeten”.  
Ook vieren we het patroonfeest van onze heilige Cornelius. Op zaterdag 
17 september is er geen viering. Komt allen naar de openingszondag, ook 
om na de viering elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee of 
limonade. Welkom.  
 

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. 

 
 
DE MEDITATIEVE VIERINGEN KRIJGEN EEN ANDERE PLEK IN DE 
CORNELIUSKERK EN VINDEN PLAATS ROND DE HISTORISCHE 
PREEKSTOEL IN HET ZUIDTRANSEPT 
 
RUST EN RUIMTE 
De kernwoorden van de meditatieve zaterdagavondvieringen zijn rust en 
ruimte. We willen rust en ruimte creëren, waardoor we als kerkgangers 
eerder bij ons gevoel kunnen komen. We zitten vaak zo vol met gedachten 
en dagelijkse zorgen dat we maar moeilijk tot gebed en echte ‘stilte’ 
komen. We willen door middel van een rustgevende sfeer, stilte, teksten 
en meditatieve Taizé-muziek, ruimte maken voor onszelf en God. De 
keuze om voor de meditatieve vieringen de historische preekstoel als 
rustpunt te gebruiken en het samenkomen intiemer te maken, heeft daar 
ook mee te maken. Er zullen geen voorgangers zijn die tegenover de 
mensen staan die je kunnen afleiden. Alle aanwezigen zijn gericht op de 
rustpunten bij de preekstoel. Er branden waxinelichtjes en bij de 
opstanding-icoon kunnen kaarsjes aangestoken worden. De volgorde van 
de viering is voor vaste kerkgangers herkenbaar. Er is geen tafeldienst, 
maar er is wel (net zoals in Taizé) gelegenheid communie te ontvangen. 
Er zijn momenten van stilte, meditatieve orgelmuziek en liederen. Een 
vorm van liturgie-vieren waar we u allen uitnodigen bij aanwezig te zijn. 
 
Ook komend seizoen zijn alle zaterdagavondvieringen (naast de 
gezinsvieringen en themavieringen) meditatieve vieringen. 
 
Data van meditatieve vieringen op de zaterdagavonden  
in de maand oktober in de Corneliuskerk om 19.00 uur zijn: 
1, 8, 15, 22 en 29 oktober 
 
De vieringen beginnen om 19.00 uur. Om in de sfeer te komen is het 
verstandig zeker 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn en stil te worden.  
 
Liturgisch Beraad van de Corneliusparochie 
  



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. 

 
 
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 
 

 
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 24 september 
 

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

DE WEKELIJKSE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK 
 
De kerk heeft alleen maar toekomst als we meer en meer een kerk worden 
die zorg heeft voor de wereld en de ander. Christen-zijn heeft te maken met 
delen. Rekening houden met onze medemensen die het niet zo breed 
hebben. Daarom vragen wij u om elke keer als u naar de weekendviering 
komt op zaterdagavond of zondagmorgen ook stil te staan bij die ander. En 
die ander proberen we te bereiken via de Voedselbank. We kennen de 
collecte tijdens de vieringen voor de pastorale zorg, maar heel concreet zou 
het ook een pak koffie, thee, rijst, pannenkoekmix, koek of drinken kunnen 
zijn. Het gaat om producten die lang houdbaar zijn. Alles wat ingeleverd 
wordt, zal dan na het weekend naar de Voedselbank gebracht worden waar 
ook mensen in Limmen gebruik van maken. Vijf jaar geleden zijn we er aan 
begonnen en het is een groot succes. Laten we er samen voor zorgen dat 
het een succes blijft. Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te gaan, 
dan kunt u altijd wat afgeven op de pastorie of achterlaten in de Mariakapel. 
Bedankt.  
 
Werkgroep Caritas Limmen  
caritas@corneliuskerk-limmen.nl  

 

ELKE ZONDAG ZIEN WE OM NAAR DE ANDER DOOR EEN BOS 
BLOEMEN TE BRENGEN BIJ IEMAND IN HET DORP 
 
Elke zondagochtendviering wordt er bij de mededelingen aan één van de 
kerkgangers gevraagd een bosje bloemen te brengen bij iemand in het 
dorp. Wie die bos bloemen zal ontvangen wordt vrijdagmiddag tijdens de 
inloopmiddag in de pastorie van de parochie bepaald. Het kan iemand zijn 
die ziek is of een steuntje in de rug goed kan gebruiken. Maar het kan ook 
iemand zijn die weer thuis is gekomen na een lang ziekenhuisbezoek of 
een moeilijke tijd op zijn werk achter de rug heeft. Bij de parochie-
administratie houdt men een namenlijst bij. Met dit initiatief van de 
werkgroep Caritas willen we concreet invulling geven aan waar Christus 
voor staat. De Caritas samen met de Parochieraad dragen de kosten  
 
U kunt dit initiatief tot een succes maken door op vrijdagmiddag langs te 
komen op de pastorie om namen door te geven van mensen die een 
bloemetje kunnen gebruiken of/en door ook op zondagmorgen een keer bij 
iemand een bloemetje te brengen namens de geloofsgemeenschap.  
 
Parochieraad en werkgroep Caritas Limmen 
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VREDESWEEK 2022 van 17 t/m 25 september, thema ‘Generatie Vrede’ 
 
Het is een week waarin PAX aandacht vraagt voor het bijzondere vredeswerk 
van mensen die overal ter wereld bijdragen aan vrede en verzoening. We 
bevinden ons in een tijd van nieuwe dreigingen, een veranderende 
wereldorde en toenemende militarisering en geweld. Ook zien we dat deze 
nieuwe realiteit raakt aan bestaande problematiek van klimaatverandering, 
economische ongelijkheid, racisme en vreemdelingenhaat. Veel mensen 
ervaren angst en onzekerheid over de toekomst en onmacht over onder 
andere de situatie in Oekraïne en de reactie daarop van de politiek.   
Wat kunnen we doen? De eensgezinde en daadkrachtige reactie van Europa is 
uniek, evenals de enorme bereidheid tot de opvang van vluchtelingen. De snelheid 
waarmee besloten wordt tot militarisering zonder een duidelijk politiek plan, is 
verontrustend. Dat roept vragen op over hoe Nederland en Europa hiermee zou 
moeten omgaan en wat burgers zelf kunnen doen voor vrede. 
In actie voor vrede. Vrede kan alleen bestaan als mensen bereid zijn om elkaar te 
ontmoeten en naar elkaar te luisteren. Daarom is de vredesbeweging in deze onzekere 
tijden extra belangrijk. Tijdens de Vredesweek verkennen we wat er in deze tijden nodig 
is. We willen focussen op de rol van burgers. Laten zien dat er vele manieren zijn 
waarop burgers hun stem kunnen gebruiken, in actie te komen voor vrede. 
Nieuwe generatie Juist nu kunnen we ons laten inspireren door een nieuwe 
generatie van burgers die individueel en collectief in actie komen voor vrede. Vaak 
spelen vrouwen en jongeren daarbij een actieve rol. Daarom steunt PAX, naast het 
werk in eigen land, ook het vredeswerk van partnerorganisaties in andere delen van 
de wereld.  
U kunt uw gift overmaken via www.paxvoorvrede.nl/vredescollecte  
of op NL03 TRIO 0390 5150 00 o.v.v. Vredescollecte. 
 

MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2022: KIBERA, NAIROBI 
‘Jullie zullen mijn getuigen zijn’ (Handelingen 1,8) 
 
Op 23 oktober is het Missiezondag. Met dit citaat uit het boek Handelingen van de 
apostelen 1,8 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Elke 
christen is geroepen om te getuigen van Christus, aldus paus Franciscus. Dit jaar 
richt Missio de blik speciaal op Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi. 
Kibera: Op slechts zes procent van de oppervlakte van de metropool Nairobi leeft 
zo’n 60 procent van de stadsbevolking. Hygiëne is een groot probleem. De ellende 
en uitzichtloosheid in de slum zijn echter slechts een kant van de medaille. Er is nog 
een andere kant: saamhorigheid, elkaar helpen waar het nodig is. 
Linet Mboya is een van de bewoners van de slum. De alleenstaande moeder van drie 
kinderen zorgt ook nog voor zes pleegkinderen, die anders op straat zouden moeten 
leven. Zuster Mary Wambui woont met haar gemeenschap van zusters al vele jaren in 
Kibera en heeft onder andere microkredietgroepen opgezet voor vrouwen. Pastoor 
Firmin Koffi leidt de Yarumal-missionarissen die hun opleidings- en vormingshuis in 
Kibera hebben. Voor hen en veel andere mensen is Kibera hun thuis. 
 
MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Kibera. Help mee! 
Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 23 oktober 
of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, 
te ’s-Hertogenbosch. Meer informatie: www.missio.nl 
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ACTIE SCHOENENDOOS  
 
Ook dit jaar gaan we als Corneliusparochie weer meedoen met de actie 
Schoenendoos. Opnieuw zullen er weer duizenden kinderen verrast worden met 
een versierde en gevulde schoenendoos. 
 
We gaan de komende maanden weer een tijd tegemoet van geschenken; denk 
maar aan St. Maarten, Sinterklaas en Kerst. Kinderen kunnen kinderen helpen, 
maar ook ouders en grootouders, samen met hun kinderen en kleinkinderen 
kunnen een steentje bijdragen. Geven is ook een leerproces. 
 
Even een opfrissertje, wat te doen. Haal bij een schoenenzaak een 
schoenendoos, normale maat. Versier die mooi. Ga gezellig met je ouders of opa 
en oma winkelen, om die versierde doos te vullen met leuke en praktische 
cadeautjes.  

 
* Gezellige cadeautjes zijn bijv.: klein speelgoed; een knuffelpop, pet, 
autootje, puzzel, springtouw;  
* Praktische cadeautjes zijn bijv.: schoolspullen; puntenslijper, een etui met 
potloden, gum, liniaal, pennen, kleurboek, schriften, sokken, kunststof beker;  
* Toiletartikelen, bijv.; zeep, tandpasta en -borstel, kam, washandje, 
toilettasje.  
* Wat er niet in mag: koek, batterijen, deodorant, spullen die snel uitdrogen: 
stiften, klei, lijm en verf, vloeibare producten, zoals bellenblaas en shampoo 
i.v.m. lekken, chocola en snoep.  

 
VIJF EURO PER SCHOENENDOOS + POSTELASTIEK EN GELDENVELOP 
Plak de doos niet dicht, maar gebruik een postelastiek. Geef €5,- voor de transport- 
en organisatiekosten. Betaal gemakkelijk online of stop dit geld in de envelop uit de 
actiefolder en doe de ingevulde envelop onder het postelastiek. 
Je levert de envelop onder het postelastiek samen met de schoenendoos in.  
Tijdens de schoolparochieviering op vrijdag 7 oktober of tijdens de gezinsviering 
op zaterdag 19 november worden alle volle schoenendozen verzameld en de 
werkgroep zorgt voor de verdere afwikkeling.  
 
Laten we ons bewust zijn, dat er kinderen op de wereld zijn, die nog nooit 
cadeautjes hebben gehad met Sinterklaas of Kerstmis. Daarom, vul een 
schoenendoos, zodat ook deze kinderen één keer de vreugde mogen beleven van 
een onverwacht geschenk. Wij zullen trots zijn óm te kunnen geven en zij zullen 
trots zijn óp die gever. Voor meer informatie raadpleeg de folders achter in of in de 
Mariakapel bij de ingang van de Corneliuskerk. De kapel is dagelijks open. Je mag 
de gevulde schoenendoos met envelop daar ook neerzetten vóór 19 november. 
 
Namens de werkgroep: ‘actie schoenendoos’  
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FIETSEN GEVRAAGD. 
 
Wederom doet Heiloo voor Elkaar (voorheen vluchtelingenwerk Heiloo) 
een oproep voor fietsen voor vluchtelingen. Bij de vorige oproep hebben 
wij veel mensen gelukkig kunnen maken met een fiets.  
Staan er nog fietsen in de schuur of garage waarop u niet meer op fietst, 
maar wel in goede doen zijn, wij komen ze graag bij u ophalen. 
 
Even een telefoontje naar Mariet Mooiweer,  
telefoonnummer 072-5334483. 
 
 

 

 

 

KOM ERBIJ                                                SAMEN ETEN 
 

ETEN IN DE PROTESTANTSE KERK  
 
Gezellig samen eten in de Protestantse kerk voor alleengaanden en 
eenzamen. Wij gaan weer gezellig voor u te koken, op de laatste 
woensdag van de maand. 
 
Dus 20 september, 26 oktober en 30 november bent u weer van harte 
welkom. Om 17.00 uur is de kerk open, 17.30 uur begint de maaltijd. 
 
Het team staat klaar om u te verwennen. 
U kunt zich opgeven per tel. 5052871 of  
per e mail margreetdenekamp@outlook.com  
 
 
 

 

 

 

Contactgegevens 

Meldpunt Eenzaamheid Limmen:  

Afra Mooij tel.: 0725052097 of 06 10803729 

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

BIJBELGROEPEN 
 
HET VERHAAL ACHTER HET VERHAAL  
Ben je ook nieuwsgierig naar het verhaal achter het verhaal in de vele 
geloofsverhalen in de Bijbel?  
Dan zijn deze laagdrempelige bijeenkomsten misschien wel iets voor jou. 
Bijbelkennis is niet nodig om mee te doen. Ben je katholiek of protestant of alleen 
maar leergierig? Je bent welkom.  

 
SNUFFELEN 
Woensdagochtend, 05 oktober, 10:00 - 11:30 in de pastorie. 
Woensdagochtend, 12 oktober, 10:00 - 11:30 in de pastorie. 
Woensdagochtend, 19 oktober, 10:00 - 11:30 in de pastorie. 
Woensdagochtend, 26 oktober, 10:00 - 11:30 in de pastorie. 

 
 
MOZESGROEP 
De Mozesgroep komt één keer in de maand op de donderdagavond in de 
pastorie bij elkaar aanschuiven. We zijn als Mozesgroep ooit begonnen in  
het boek Genesis en gaan nu beginnen met het evangelie van Marcus 
Naast het geloofsverhaal uit de Bijbel gaat het vooral om de eigen verhalen. 
 
Donderdagavond 22 september, 20:00 - 21:30 in de pastorie. 
Donderdagavond 20 oktober, 20:00 - 21:30 in de pastorie. 
 
Mocht je belangstelling hebben, mail dan naar  
pastor@corneliuskerk-limmen.nl  

 
 
HUISBEZOEK VAN DE PASTORES 
 
Lieve mensen, 
 
Sinds 1 juli ben ik aangesteld als priester-assistent in Egmond, Heiloo en 
Akersloot (parochie Bron van Levend Water) en in Limmen (Corneliusparochie). 
Aan hen die dit willen, kan ik een persoonlijk bezoekje brengen. Dit kan 
zijn thuis, of in een van de verzorgingshuizen, of misschien ook wel eens 
in het ziekenhuis of verpleeghuis. Soms is er ook sprake van bezoeken die 
geen uitstel behoeven, bijvoorbeeld wanneer het gaat om een 
ziekenzalving, of ook wel om een ziekenzegening. Dan probeer ik zoveel 
mogelijk bereikbaar te zijn. Dit geldt ook voor pastor Mike Nagtegaal. 
 
Igno Osterhaus, pastor. 
 
Contactgegevens: 
Pastor Igno Osterhaus (priester) - 06 17 858 026 
Pastor Mike Nagtegaal (diaken)  - 06 39 142 565 
  



EERSTE COMMUNIE 
 
Wilt u uw kind in 2023 mee laten doen aan de eerste Communie-voorbereiding 
binnen de Corneliusparochie en het eerste Communie-feest op zondag 16 april, dan 
kunt u vanaf nu uw kind opgeven! Dat kunt u doen door een mail te sturen naar  
communiewerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl 
 
We hopen dat het komend jaar weer net zo’n feest wordt als in 2022!  
Wij hebben er zin in! 
 
Pastor Mike en de werkgroep Eerste Communie 

Data 
dinsdag    7 februari, 19:00, kennismaking 
zondag   12 februari, 12:00, de Kerk (speurtocht)  
dinsdag  21 februari, 19:00, de Bijbel 
 
zaterdag 11 maart,   19:00, voorstellen tijdens de gezinsviering 
dinsdag  14 maart,   19:00, doop 
dinsdag  21 maart,   19:00, communie 
dinsdag  28 maart,   19:00, Pasen 
 
zaterdag  1 april,     19:00, gezinsviering Palmpasen 
dinsdag 11 april,     19:00, oefenen eerste communie 
zondag  16 april,     10:00 Eerste Communieviering. 
 

VORMSEL 
 
Ook is het mogelijk om je voor het vormsel op te geven! Behalve dat het 
een mooie gelegenheid is om meer te weten te komen over het geloof, 
jezelf en elkaar, is het dé gelegenheid om geheel volgens Limmer- traditie 
je naam in de Toren van de kerk bij te schrijven. Over de vormgeving en 
inhoud van de samenkomsten moet de pastor nog even nadenken, maar 
diepgang en gezelligheid zijn gegarandeerd! 
 
De data hiervoor moeten nog worden vastgesteld, maar je kunt je nu 
alvast opgeven door een mail te sturen aan  
pastor@corneliuskerk-limmen.nl  
dan word je over alle ontwikkelingen op de hoogte gehouden. 

 
JE ALS VOLWASSENE LATEN DOPEN EN/OF VORMSEL DOEN  
 
Het is een mooie gelegenheid voor volwassenen of jongvolwassenen om 
gedoopt en/of gevormd te worden tijdens het Paasfeest. Doe mee! We 
kunnen met elkaar een zoektocht houden naar dat wat ons aanwakkert en 
inspireert. Dat kan een persoonlijk traject zijn of door gezamenlijke 
bijeenkomsten. 
 
Neem contact op met de pastor. Laat je uitdagen om op zoek te gaan naar 
jezelf en de Ander. Misschien is de geloofsopvoeding van je kinderen een 
mooie aanleiding. Sta eens stil bij de vraag waar je zelf in gelooft, welk 
Godsbeeld je hebt, hoe je tegen de kerk aankijkt en de betekenis van de 
woorden in de geloofsbelijdenis voor jou. 
pastor@corneliuskerk-limmen.nl 

  

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


VANAF DE AMBO 
 
Kortgeleden lazen we een van die passages uit het evangelie die, als je ze snel en 
vluchtig leest, cru overkomen. Ik denk nu aan Lucas 12, 34-39. Een tekst die we, als 
we hem uit zijn context halen, zoals zovele teksten iets heel anders zegt dan wat er 
bedoeld is. Jezus zegt daar tegen zijn leerlingen: “Denken jullie dat Ik gekomen ben 
om vrede te brengen op aarde? Integendeel, Ik zeg jullie dat Ik verdeeldheid kom 
brengen. En dit is precies wat er kan gebeuren in ontmoetingen. 
In feite is verdeeldheid in onze wereld de standaard: er zijn meer dingen waarover 
mensen van mening verschillen dan waarover ze het eens zijn. Geloof is hier, naast 
politiek, misschien nog wel het beste voorbeeld van. 
Met wie je ook over geloof spreekt: het zal bijna altijd zorgen voor verdeeldheid. 
Sommige mensen geloven helemaal niets, anderen hebben een ander geloof, en 
weer anderen zijn wel christen maar geloven hele andere dingen. En zelfs binnen 
onze kerk is diversiteit: er zijn traditionele gemeenschappen, er zijn vrijzinnigere 
gemeenschappen en daar zit nog van alles tussenin. Oh, en er is natuurlijk de 
gemeenschap in Limmen die zich helemaal niet laat definiëren: telkens als ik denk 
dat het vrijzinnig is, is het traditioneel, en telkens als ik denk dat het traditioneel is is 
het vrijzinnig. Ik vraag me vaak af: kom op, wat is het nou? Mijn enige conclusie is 
telkens weer: het is Limmen! Maar dat ter zijde. 
Trouwens, verdeeldheid is Limmen ook niet vreemd. Denk aan het onderscheid 
tussen ‘oost en west’ van de Rijksweg, aan het onderscheid tussen Limmenesen en 
Limmenaren, etc. Dit is natuurlijk vooral gekkigheid, maar wat ik wil zeggen is dat we 
van nature geneigd lijken te zijn in hokjes te denken. Als je voor Ajax bent, ben je niet 
voor Feyenoord. Als mijn favoriete brouwerij Dampegheest is, dan is dat niet 
Heineken, etc. 
 
Dat brengt me bij mijn eerste punt: verdeeldheid versterkt je eigen identiteit. 
Toen ik met de landmacht in Litouwen was, leerde ik dat men daar heel bewust 
katholiek is. Dat komt omdat in de Sovjet tijd geloof verboden was; kerken en 
pelgrimsoorden werden gesloopt en de staat was de enige ‘religie’. Natuurlijk bleven 
de Litouwers in hun hart katholiek. Sterker nog: zoals altijd maakte vervolging 
sterkere gelovigen. Toen ze bevrijd werden mochten ze hun geloof weer vrijelijk 
belijden. Dat maakt dat hun katholicisme in de beleving hand in hand gaat met 
autonomie. Een ander voorbeeld dat iets verder teruggaat is Spanje. Als we aan 
Spanje denken, dan denken we aan een land dat doordrenkt is met katholicisme. Dit 
wordt verklaard door het feit dat er altijd een behoorlijke Joodse aanwezigheid is 
geweest, en dat er, sinds een lange tijd van Islamitische overheersing, ook altijd een 
Islamitische aanwezigheid geweest is. Door eerst de minderheidservaring en het 
blijvende contact met Joodse en Islamitische gemeenschapen is het zelfbewustzijn 
van de katholieke identiteit altijd zeer sterk geweest. Als je precies weet waarom je a 
bent en niet b, zorgt verdeeldheid voor een versterking van de eigen identiteit. 
 
Een tweede punt is dat het tegenovergestelde van verdeeldheid niet per definitie 
een eenheidsworst is. In onze tijd wordt bij eenheid vooral gedacht aan ‘hetzelfde 
zijn’. Dat is verkeerd. Als ik Rooms-Katholiek ben, ben ik geen protestant. Als ik 
christen ben, ben ik per definitie geen moslim, etc. Sommige dingen sluiten elkaar 
gewoonweg uit en dat is prima. Ik weet precies waarom ik katholiek geworden ben, 
en dus ook waarom ik geen protestant of moslim ben. Een bewuste identiteit 
voorkomt ook dat we vervallen in ‘welles - nietes’ als we anderen ontmoeten. We 
kunnen dan immers een inhoudelijk gesprek hebben in plaats van een oppervlakkige 
verkenning van elkaars overtuigingen. En hoeveel leuker is dat! 
  



Dat brengt me bij het laatste punt: het gaat om de omgang met elkaar. Het vuur 
van de verdeeldheid waarover Jezus sprak ontsteekt in ons een overtuiging en de 
drang naar zelfkennis. In het geval van mijn geloof zet het mij aan tot een heldere 
keuze vóór Jezus. Wil dat zeggen dat ik daarom maar eenieder die iets anders denkt 
de hersenpan insla? Als ik die vraag nog moet beantwoorden heb je óf het evangelie 
nooit helemaal gelezen, óf zitten snurken tijdens de kerkdiensten. Onze omgang met 
anderen maakt het verschil. We kunnen prima overtuigd zijn van onze identiteit als 
katholieken én gezellig met onze protestantse of islamitische buren uit eten gaan. Of 
misschien zelfs vluchtelingen helpen een plek te vinden in de gemeenschap! (hint, 
hint). In ieder geval hoop ik dat we komend jaar het leven van onszelf en elkaar 
mogen verrijken door oprechte en diepgaande ontmoetingen. 
Amen. 
 
 

AL HET GOEDE IS EEN SCHADUW VAN GOD! 
INSPIRATIEDAG IN HEILOO op 1 oktober voor belangstellenden 
 
Geloofsgemeenschappen worden doorsnee steeds kleiner. Zullen we er 
maar mee ophouden? wordt er regelmatig opgemerkt. Maar zulke 
gemeenschappen bieden van oudsher veel troost, bemoediging, 
bevestiging en uitdaging aan de eigen leden en zetten zich bovenmatig in 
voor de noden ver weg of dichtbij van anderen die tekortkomen.  
Dus stoppen? Niet doen! Maar hoe kun je zinvol bezig zijn terwijl je maar 
met weinigen bent? Door je te laten inspireren door de weg die Jezus van 
Nazareth voordoet en die manier van leven op eigentijdse wijze handen 
en voeten geven in het weerbarstige leven van alledag.  
Om die reden organiseert de Vereniging van Pastoraal Werkenden in 
Noord-Holland voor de vierde keer een inspiratie dag in de 
Willibrorduskerk, Westerstraat 267 in Heiloo. Het thema van de dag is: ‘Al 
het goede is een schaduw van God!’  
 
Er is een voordracht, we gaan met elkander in gesprek en er zijn 
werkwinkels om met nieuwe ideeën huiswaarts te gaan.  
De dag begint om 10.00 uur en wordt om 15.00 uur afgesloten met een 
Viering van Woord en Gebed. De kosten zijn €8,00 en men kan zich op 
geven bij mevr. Kiki Kint kikikint@xs4all.nl of 06-24603829 
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ZONDAG 23 OKTOBER OM 10.30 UUR BEDEVAART NAAR ’t PUTJE’VAN HEILOO  
 
Opnieuw is er een bedevaart naar Heiloo van mensen uit onze geloofsgemeenschap. 
Iedere jaar hadden wij die traditie in Egmond. Het is gebleven. En gaat nu door in 
een nieuw verband. 
We steken een kaars aan die namens ons allemaal teken is van onze band met deze 
plek die al zoveel jaren middelpunt is van gebed. Hoe lang geleden? Dan moeten we 
terug naar oude tijden; dan ben je zo duizend jaar terug in de tijd. En al sinds de 
veertiende eeuw viert men op deze plek dat wonder van het water dat hier 
ontsprong, een teken van begin, een teken van overvloed. 
En als je de toekomst in gaat heb je al het goed uit je verleden nodig. Ik, u, wij 
allemaal. Maria moet erbij blijven als we dat doen, als we onze vragen en gebeden, 
maar ook onze dank. We brengen veel tot stand, maar we doen dat nooit helemaal 
alleen. Ook als er niemand naast je staat, staat er nog altijd een achter je. Dat is God 
zelf. Die ziet, spreekt en aanraakt. Hoe en wie of wat we ook zijn.  
Nu wij een kring van parochies zijn: en nu we eraan werken om Bron van Levend 
Water te zijn, moeten we eerst zeggen: we zijn er nog niet. Op een plaats, bij de ene 
Bron van Levend Water is de kracht te vinden die we nodig hebben om bron te 
worden, in een wereld die dorst heeft. Kracht die geeft, dat water geen dood water is. 
 
Ik wil u dan ook allemaal mee hebben. U moet er allemaal zijn, uit Egmond, Heiloo, 
Akersloot en Limmen om mee te doen, mee te bidden. Dat gebed is niet van vroeger, 
het is het gebed van de toekomst voor de toekomst. Sta naast ons, ga mee! 
 

N. Mantje 
 
 

PROGRAMMA ‘ROND DE WATERPUT’ NAJAAR-2022  
 
‘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 programmaboekje zal vanaf begin september in alle kerken van de 
regio voor u klaar liggen. Ook vindt u alle informatie op de website 
www.ronddewaterput.nl    
Aanmelden is over het algemeen noodzakelijk. Dat kan via 
willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl  of telefonisch: 072 5330906. 
 
Voor de bijeenkomsten gelden wellicht weer ‘corona-maatregelen’. Dat 
betekent dat u zich dan het best van te voren kunt aanmelden. Gaat een 
activiteit dan toch niet door, dan kunt u gebeld/gemaild worden. 
 
U bent van harte welkom! 
 
Edward Kooiman, Marieke Hoetjes, Peter de Laat, Dineke Vahl, Lies Sluis-
Sluis,  André Burghardt, Ber Leurink, Ditje van Genderen 
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Lieve mensen,         19 juli 2022 
 
Wanneer het septembernummer van het parochieblad verschijnt, zit voor de meesten van ons 
de vakantie er alweer op. Ik hoop dat deze periode een tijd is geweest van welverdiende rust 
en van ontspanning. Het is toch heerlijk om de dagelijkse beslommeringen even te laten voor 
wat ze zijn. Velen van ons zijn naar het buitenland gegaan. Anderen hebben hun vakantietijd 
doorgebracht binnen de landsgrenzen en ook binnen de eigen omgeving. 
Zelf ben ik nog niet op vakantie geweest. Ik heb de vakantie even uitgesteld naar de maanden 
januari en februari 2023. Ik hoop dan de vakantieperiodes van 2022 en 2023 aan elkaar te 
kunnen koppelen. Dit zou voor mij de mogelijkheid bieden om mee te mogen werken met 
collega’s van mij in Suriname. Helaas heeft ‘corona’ de afgelopen tijd roet in het eten gegooid. 
De laatste tijd die ik in Suriname mocht door brengen is inmiddels alweer drie jaar geleden. De 
jaren ervoor heb ik met heel veel genoegen mogen werken in dit land. Ik heb heel veel mogen 
leren van de mensen daar. Nog even uitstel dus! Ik zie er natuurlijk wel naar uit! 
 
Met goede moed heb ik aan het begin van deze maand mogen beginnen met de nieuwe 
uitdaging die ik van de bisschop heb ontvangen. Ik ben nu bezig met vooral een fase van 
kennismaking met heel veel mensen in Egmond, Heiloo, Akersloot (parochie Bron van Levend 
Water) en Limmen (parochie H. Cornelius). 
We weten dat er in september weer een nieuw activiteitenjaar voor de deur staat! Het jaar 
2022/2023 kan voor ons allen een heel mooi en nieuw jaar gaan worden, met al zijn 
uitdagingen! Ik hoop dat ook het komende jaar een jaar zal zijn waarin wij ons kunnen en 
mogen inzetten voor onze kerken. Hierbij denk ik op de eerste plaats aan de vele vrijwilligers 
die zich de afgelopen tijd op een fantastische manier hebben ingezet voor onze kerken! 
Mensen hebben met hart en ziel voor ‘hun kerk’ gewerkt! Ik meen ook namens mijn collega’s 
te mogen spreken als ik mede namens hen, mijn grote dank uitspreek! Bij deze doe ik dit heel 
graag! Alle vrijwilligers en beroepskrachten bedank ik hierbij van harte!  
Laten wij de goede God vragen dat het komende werkjaar voor ons allemaal een heel goed 
jaar zal gaan worden, voor parochianen, vrijwilligers en beroepskrachten. Laten we Hem 
vragen dat wij als mensen die heel nauw betrokken zijn bij onze kerken, deze betrokkenheid 
ook mogen blijven voelen! Wij vragen de goede God ook dat wij mogen blijven groeien in ons 
geloof en dat de heilige Geest ons allen mag blijven inspireren. Laten wij in ons gebed hier 
ook om vragen! Ik hoop van harte dat het komende jaar een jaar zal zijn waarin wij elkaar 
mogen blijven inspireren. We mogen het jaar toevertrouwen aan de goede God en we mogen 
Hem bedanken voor het komende jaar dat Hij ons heeft beschonken. Ik wens u heel veel 
zegen voor het nieuwe werkjaar! 
 
Misschien mag ik een korte tekst uit de prachtige psalm 92 (1-5) met u delen. Deze is gekozen 
uit de Groot Nieuws Bijbel. Ik denk dat de inhoud ervan voor zich spreekt… 

 
Groot zijn uw daden, Heer 
 
1) Een psalm. 
Een lied voor de sabbat. 
 
2) Heer, allerhoogste God, 
het is goed u hulde te brengen, 
voor U te zingen. 
3) In de ochtend en in de avond, 
onder het spelen op de harp, 
bij het getokkel op de lier. 
4) Het is goed om te verkondigen 
hoe liefdevol, 
hoe trouw u bent. 
5) Want wat u doet maakt mij blij, 
ik juich om wat u tot stand brengt.  
 

Igno Osterhaus, pastor. 
  



 
Een Nieuw Schooljaar 

 
Wat verwacht jij van het nieuwe schooljaar?  
Wat mag de school van jou verwachten?  
Waar ben je een beetje bang voor en waar kijk je naar uit? 
 
De zomervakantie is voorbij. De meesten van jullie zijn lekker 
weggeweest naar een plek in Nederland of naar het buitenland. 
Maar dat is nu voorbij. Je kunt dit ook zien aan de spandoeken, die 
langs de weg staan met 'De scholen zijn weer begonnen'. Dit 
betekent het nieuw schooljaar gaat beginnen. 
 

 
Een nieuw schooljaar is altijd weer een leuk, spannend en 
nieuw begin. Dit geldt voor iedereen: juffen en meesters, de 
kinderen en de ouders. 
 
 

 
 
Voor sommigen is het nieuw en anderen hebben elkaar een hele tijd 
niet gezien, waardoor het spannend is. Iedereen is nog vol van zijn 
vakantieverhalen en van de spanning van een nieuw schooljaar.  
 
Een ding is zeker: je gaat veel oude en nieuwe vrienden en vriendinnen 
ontmoeten. Dit is ook het nieuwe jaarthema ONTMOETEN.  
 
Twee “doe werkjes” die met ontmoeten te maken hebben  
 

Zoek de juiste weg om Jezus te ontmoeten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



KLEURPLAAT: ELKAAR ONTMOETEN OP SCHOOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



NIEUWS ROND DE KERK 
(kerkopbouw) 
 
 
KERKEVEILING 2022 STAAT IN DE PLANNING! 
 
Na twee jaren Covid-19 Corina perikelen, staat er weer een echte fysieke 
veiling gepland op vrijdag 4 november a.s. in “Heeren van Limmen”. De 
aanvang zal zijn als altijd vanaf 19.30 uur. Op dit moment is de organisatie 
al druk bezig met de nodige voorbereidingen en het verzamelen van 
mooie kavels voor een gevarieerd aanbod, met voor elk wat wils. Alle 
kavels van de veilingen 2019-2020 en 2021 zijn inmiddels “verzilverd”, met 
heel veel plezier en gezelligheid en waar gegeten en gedronken werd, vol 
lof voor de gastheren/gastvrouwen. Ook alle voetbal- en golfevenementen 
zijn achter de rug. Op termijn komt er uiteraard huis-aan-huis een mooie 
catalogus met alle kavels en informatie. Zodra er meer bekend is dan zal 
de organisatie hiervan melding doen in de regionale pers en de bekende 
weekbladen, en vanzelfsprekend in ons eigen lijfblad Rond De Limmer 
Toren. Heeft u iets bijzonders in de aanbieding voor de veiling, neem 
contact op met de organisatie via de pastorie. 
Zet alvast in uw agenda:  
vrijdag 4 november : VEILING t.b.v. Jeugd en Kerk. 

 
 
 
PAROCHIEREIS NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELLA 
GAAT NA TWEE-EN-HALF JAAR EINDELIJK DOOR 
 
BUSREIS LANGS HISTORISCHE PLAATSEN. 
Komende maandagochtend 5 september zal een groep van  
34 reisgenoten bij de Corneliuskerk de bus instappen voor een historische 
reis naar Santiago de Compostella. Een reis langs de oude pelgrimsroute 
dwars door Frankrijk en Noord-Spanje naar de plaats waar de apostel 
Jacobus de Meerdere geëerd wordt. Zo zullen onderweg Vezelay, Nevers, 
Taizé, Rocamadour, Lourdes, Burgos, Leon en nog vele andere kleinere 
pelgrimsplaatsen bezocht worden. Ook kunnen er gedeeltes van de oude 
pelgrimsroute gewandeld worden. 
Het heeft door de corona even geduurd, maar nu gaat de camino toch 
plaats vinden. Op vrijdagavond 16 september hopen we gezond en 
voldaan Limmen weer voltallig binnen te kunnen rijden.    
 
Johan Olling en pastor Ruud Visser 

  



EXPOSITIE IN HET WILLIBRORDUSHUIS 
 
De groep KINK, Kunst in de Kerk, is vele jaren geleden gevormd in 
Alkmaar. In overleg wordt er ieder jaar een thema gekozen vanuit de 
Bijbel, om dit in een kunstvorm uit te werken. Dit kan zijn: schilderen, 
tekenen, fotograferen, gedichten maken, textielwerkvormen, enz. De 
KINK-leden hebben zich voor deze expositie laten inspireren door het 
woord WATER. Water komt heel veel voor in de Bijbelse verhalen. In onze 
tijd heeft water ook de volle aandacht, overstromingen, bluswater bij 
bosbranden, water in de huishouding, recreatie enz. 
Zo ook het water uit de kraan, dat ons lichamelijk welzijn op peil houdt. 
In het evangelie wordt het water als symbool gebruikt voor een diepere 
dimensie... ons geestelijk welzijn. Mogen wij, in deze turbulente tijden, ons 
laven aan de woorden en verhalen, die vanuit de bijbel tot ons komen. 
 
Waar: in de Kerkstraat van de Willibrorduskerk, Westerweg 267 in Heiloo  
Wanneer: gedurende de maanden september en oktober. 
 
 
 

MARTHA CLUB  

 

De dames van de Martha Club worden op onderstaande data uitgenodigd om hun 

onmisbare vrijwillige werk te doen in en voor onze kerk.  

 

Donderdag   8 september  groep 3 

 
Dinsdag 20 september  groep 1 

Vrijdag   7 oktober   groep 2 

Donderdag 20 oktober   groep 3 

 

Dinsdag   1 november   groep 1 

 
De dames worden namens ons allen alvast weer van harte bedankt.  
 
 
 

WELKE MUZIEK WERD ER GESPEELD? 
 
Tijdens de Woord- en Communievering op zondagmorgen 14 augustus 
was er wegens de vakanties geen organist/pianist en koor. Er was 
schitterende pianomuziek vooraf-tijdens en aan het einde van de viering. 
Diverse mensen hebben gevraagd welke muziek was dit? 
Het antwoord is: Lars Roos – The Complete Poems, een dubbel cd. 
Deze dubbel-cd is nog steeds verkrijgbaar bij: Bol.com, prijs volgens de 
website € 49,99. Dat is voor ruim twee uur fantastische luistergenot. Via 
YouTube kunt ook diverse nummers beluisteren. 

 
  



 

Gré Dekker - Oud 
 

Overleden op 17 februari 2022 
op de leeftijd van 96 jaar. 

 
Mijn eerste herinneringen aan ma gaan terug naar de jaren 70 van de vorige eeuw. Ik werd geboren 
als laatste van een gezin van negen kinderen, maar dan echt als laatste, dus mijn zussen en broer 
waren een stuk ouder dan ik.  
De zaterdagen komen als eerste naar boven. Pa en ma gingen dan naar de stad, pa op de Kaptein 
Mobylette en ma op de Solex. Thuis had de rest van het gezin allemaal een huishoudelijke taak: de 
een zuigen, de ander afstoffen, een derde schoenen poetsen – en dat waren er nogal wat! Het was 
altijd een heksenketel, want zeven zussen die met elkaar aan het werk moesten stond garant voor het 
nodige bekvechten! 
Zaterdagavond naar de kerk. Ma was een trouwe kerkganger; er werd geen mis overgeslagen en dat 
werd dus ook van ons verlangd. Maar in die tijd vond ik dat niet erg. Mijn zussen en broer zaten op het 
jongerenkoor en maakten er samen met de band een feestje van in de vorm van de beatmis! 
Zondag was de rustdag: knappe kleren aan en je mocht niet buiten ravotten. Later toen mijn vader 
zich een auto kon permitteren gingen we altijd een rondje toeren. Dat was voor ma het wekelijkse uitje 
waar ze van kon genieten en wat ze zich niet zo gauw liet ontnemen. 
 
Ik herinner me de verjaardagen thuis, die er regelmatig waren. Het was begin jaren 70, een roerige 
tijd, en er kwamen allerlei nozems, hippies, hare krishna’s en ander gespuis bij ons over de vloer die 
er een prachtig feest van maakten! Ma vond dat allemaal goed. Iedereen was welkom en mocht ook 
na afloop blijven slapen in de woonkamer. Later bleken die gasten zelfs mijn zwagers te worden! 
Ma hield van feesten. Ze kon echt genieten met een bessie van feestende mensen. Ze is ook nog tot 
ver in de vijftig samen met pa naar de Eerste Deun gegaan van de kermis. Prachtig vond ze dat! 
Ma hield ook van dieren. We hebben thuis altijd dieren gehad: katten, konijnen, cavia’s, kippen, 
vogels, noem het maar op. Een dier was nooit een probleem! Ikzelf heb het zelfs gepresteerd om drie 
kippen, een haan en twee konijnen te kopen op de kerkenveiling. Omdat er geen hok bijzat, heb ik ze 
’s nachts maar in de bijkeuken laten lopen en ben naar bed gegaan. Toen ma de volgende ochtend 
beneden kwam, zat er een haan op haar stoel en liepen de konijnen in de keuken. Ma vond dat 
allemaal goed, als ik dezelfde dag maar even een hok maakte! 
 
Na het overlijden van pa heb ik ma als oma leren kennen. Ze was al behoorlijk op leeftijd, maar toch 
konen wij regelmatig een beroep op haar doen om even op te passen of de kinderen onder de middag 
op te vangen om te eten. Mijn kinderen hielden heel veel van oma! Zij was ook apetrots op al haar 
kleinkinderen wat ook blijkt uit alle foto’s die ze op haar bergmeubel had staan. Ze was ook trots op 
haar kinderen, wat ze niet rechtstreeks tegen ons zei, maar altijd tegen iemand anders. Ook blijkt het 
nu uit kaartjes en dingetjes die zij altijd in haar tas had, maar die wij nu pas tegenkomen. 
 
Voor de buitenwereld was ma een enorm lieve vrouw – hartelijk en geïnteresseerd – maar voor ons 
kon ze weleens sfeerbepalend zijn en niet op een positieve manier. Dat was niet altijd even makkelijk 
voor ons. Nu ik zelf een gezin heb, ben ik daar toch over gaan nadenken en heb ik het een plaats 
kunnen geven. Ma heeft nogal wat meegemaakt in haar jeugd, wat toch de tijd is die je vormt tot wie je 
bent. Een moeilijke jeugd, de oorlog en een eerste verloofde die overlijdt aan een enge ziekte, dan 
een gezin met negen kinderen, waarvan zeven meiden die allemaal niet op hun mondje gevallen zijn, 
die opgroeien tijdens de seksuele revolutie, met de financiële inkomsten van één fabrieksarbeider: ga 
er maar eens aanstaan in een tijd dat de burn-out of ander psychisch leed niet bestond en je jezelf 
gewoon een schop onder je kont moest geven! Nu ik er zo over denk, heb ik wel degelijk veel respect 
voor de manier waarop ze ons heeft grootgebracht.  
 
Na een valpartij met een gebroken heup als gevolg, is zij op haar 86e in de Santmark beland. Hier 
heeft ze nog vijf jaar zelfstandig gewoond en vijf jaar in ‘het grote huis’. Haar leven bestond daar uit 
uitjes met de Zonnebloem en spelletjes. Aan alles deed ze mee! Haar favoriete spel was kienen. Zij 
was die vrouw waar we allemaal een hekel aan hebben als ze meedoet, want alle prijzen verdwenen 
naar haar tafeltje! Dit heeft ze heel lang volgehouden, tot het laatste spel. Alleen nummer 97 had ze 
nog nodig. Die zal nooit meer vallen… Ma, je bent nu uitgekiend! Rust nu maar lekker uit. 
 
Rob, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
  



 

Melanie van Diepen 
 

Overleden op 9 mei 2022 
op de leeftijd van 28 jaar 

 
Melanie, je was de jongste, zeer gewenst en wat hebben we veel met je meegemaakt. Nadat we ons eerste 
kindje niet konden voldragen en we Serena en Lex hadden, wilden we dolgraag nog ‘n kindje erbij. En dat werd jij.  
Een sociaal en bescheiden meisje. Zeer sportief en alles wat je deed lukte gewoon. Je hebt met veel plezier 
paard gereden op het paard van oma, je haalde met zwemmen snel je A, B en C diploma en omdat je een echte 
waterrat was, bleef je ook banen zwemmen. Maar ook zat je op gym en daar deed je het ook heel goed. Je ging 
door naar het keurturnen. Hierdoor moest je jammer genoeg wel met zwemmen stoppen. Maar ook het jazzballet 
vond je erg leuk. Pas toen je met je 17e in Den Haag ging studeren ben je noodgedwongen met het turnen en 
jazzdansen gestopt. Maar je zou Melanie niet zijn als je daar ook niet iets ging doen. In Den Haag heb je je studie 
Industrieel Product Ontwerpen gedaan. Een studie waar je vlot en netjes doorheen liep en je vond een baan in 
Mijdrecht bij Sc Johnson. 
 
Tijdens je studie leerde je Johnny kennen. Je hebt een aantal jaren met hem samengewoond. Hij kon je echter 
niet geven wat je wilde, een maatje om samen dingen te ondernemen. Zodoende ben je uit Den Haag vertrokken 
en je kon een appartement in Utrecht huren. Daar had je het erg naar je zin, samen met je kat Jacey. Je moest er 
echter twee jaar geleden weer uit en je had het geluk een mooi appartement in Nieuwegein te kunnen kopen. 
Daar had je echt helemaal je eigen plekje gecreëerd. In juni 2021 hoorde je dat Serena zwanger was en dat jij 
dan peettante mocht worden.  
 
Zoals gezegd was je sociaal. Je had lieve vriendinnen op de lagere school en tijdens je middelbare schooltijd op 
het Jac. P. Thijsse. En deze lieve vriendinnen had je nu nog steeds. Een onverwoestbare vriendschap met 
Marleen, Eefje en Sascha. In Utrecht ging je op salsa dansen. Je bouwde daar ook een vriendenkring op. Met 
hen heb je veel beleefd naast het dansen. Bijvoorbeeld de Halloween party’s die jullie samen organiseerden. 
Daar heb je Daniek leren kennen en met haar heb je naast het dansen ook veel creatieve dingen gedaan. Maar 
jullie gingen ook graag samen suppen. Bij je collega’s in Mijdrecht was je ook een zeer geliefde collega. Ze 
hebben zelfs een herinneringsplaats voor je gemaakt.  
Al had je geen relatie, je ging wel graag op reis. Je bent naar Thailand geweest en wat weekendjes weg met ons, 
vriendinnen of collega’s. Je wilde nog graag naar de Schotse Hooglanden en naar IJsland om het noorderlicht te 
zien. Hier heb je echter geen tijd voor gekregen. 
Als ik je moet omschrijven in een paar woorden dan zal dat het volgende zijn: 
Trots, dat was jij niet, maar dat waren we op jou. Alles wat je nog nooit geprobeerd had ging je proberen en alles 
lukte je ook.  
 
Creatief, dat is een woord wat bij jou hoorde. Je kon echt van alles. In tekenen en schilderen was je een kei. En of 
iets nou met hamer en boor moest, of met kwast. Het maakte niet uit. En altijd alles even netjes. Je had in je 
appartement ook een mooi knutselhoekje in elkaar gezet. Je laatste project was van resthout een verrijdbare 
plantenbak voor bij de voordeur. Verzin het maar. En het stond ontzettend leuk. Het plantje stond te bloeien, 
alleen de beits moest er nog op, maar daar werd je geen tijd meer voor gegeven. 
Sportief, dat is een woord wat jou beschrijft. Toen je al enige tijd op jezelf woonde bleef je activiteiten zoeken en 
je zelf doelen te stellen. Zo heb je ook nog meegedaan aan een mudrun, of hoe dit ook genoemd wordt. 16 
kilometer hardlopen met obstakels en door de prut. Naast het salsadansen was je ook in de sportschool te 
vinden.  
 
Zelfstandig, dat is ook een woord wat bij jou paste. Het liefst alles zelf oplossen. Toch weet ik er niet van dat je 
als kind zei: “doe ik zelf”. Nee, je deed het gewoon. Niet overal maar woorden aan vuil maken. Ook in je laatste 
fase denk ik dat je nog steeds het liefst alles zelf wilde doen. Onafhankelijkheid, je grootste goed.  
Eind oktober 2021 kreeg je de diagnose baarmoederhalskanker, toen dachten we nog dat dit te overwinnen was. 
Het duurde echter zolang voor de operatie gedaan zou worden, dat het tegen die tijd niet operabel meer was. Een 
traject van chemo en bestralen volgde. Het leek allemaal de goede kant op te gaan. Begin maart kreeg je echter 
rugklachten. Dit bleken uitzaaiingen in de longen te zijn. Ik weet nog dat je vroeg na de diagnose van de 
uitzaaiingen in de longen: “Mam, zorgen jullie voor Jacey?” “Natuurlijk doen we dat. Met net zoveel liefde als we 
altijd voor jou hebben gezorgd.” Na een lange ziekenhuisperiode en een longoperatie nam de ziekte je lichaam al 
meer over. De pijn werd ondraaglijk en er was niet te winnen. Het enige wat we nog voor je konden doen was je 
vasthouden en knuffelen, maar zelfs dat deed pijn. De beslissing om zo niet verder te gaan was ontzettend 
moeilijk maar de enige die genomen kon worden. Wat vond je het erg dat je je petekind Amber niet kon zien 
opgroeien. Gelukkig kon je nog wel in je eigen appartement afscheid van ons nemen. 
Lieve Melanie, we houden van je en we missen je ieder moment. We hadden je heel graag nog heel lang bij ons 
gehad, maar dit was ons allen niet gegund. 
 
Liefs, pappa en mamma, Serena en Michael, Lex en je petekind Amber. 

  



 

Siem Kuijper 
Overleden op 28 mei 2022 
op de leeftijd van 84 jaar 

 
Siem werd geboren in Limmen op 14 juli 1937 als enig kind van Han Kuijper en Gre van 
Velzen. Al in zijn vroege jeugd, 7 mei 1940, ’t begin van de oorlog, verloor hij zijn vader als 
gevolg van een motorongeluk. Dat heeft veel impact op zijn leven gehad. Zijn moeder stond 
er nu alleen voor en het was toen armoe troef. Ze hertrouwde in 1942 met Jan v/d Steen. 
Vader Jan was een beste man en harde werker, maar hij kon voor Siem niet zijn eigen vader 
vervangen.  
De oorlog gaf thuis veel spanningen, vooral omdat er in de familie vaak onderduikers werden 
geholpen. Dat was gevaarlijk.   
 
Na de lagere school werd Siem aan het werk gezet in de bollenteelt, maar dat was niet zijn 
ding en toen hij later bij Joop v/d Steen in de garage kon helpen vond hij dat prima. Daar 
leerde hij aan auto’s sleutelen. Later is hij aan de slag gegaan bij Garage Schilder en heeft 
zich daar jarenlang ontwikkeld en geschoold als volkswagenmonteur.  
Toen daar steeds meer elektronica gebruikt ging worden, stapte hij over naar het 
waardetransport. Niet ongevaarlijk, want hij kreeg te maken met overvallen, waarbij hij ook 
wel eens een ‘blaffer’ op zich gericht kreeg. Dat liep gelukkig steeds goed af.  
Door een bedrijfsreorganisatie kon hij met vroegpensioen en dat was prettig. Hij had nu meer 
tijd voor andere dingen. Werd o.a. een trouwe vrijwilliger bij de Ambachtsmolen in Oudorp, 
waar onze zoon woont en molenaar is. Ze zullen daar ‘Pappa Joe’ met zijn vaardigheden en 
speciale humor erg missen. 
 
Siem kon zich tot de laatste dag uitleven met sporten zoals tennis, surfen en vooral fietsen. 
Hij genoot van de trips die hij maakte. Vooral de lange fietstochten waren voor hem een 
uitdaging. Hij fietste in zijn uppie naar o.a. Rome en Kopenhagen. En niet te vergeten de 
Burkina-sponsor-tocht die hij deels meefietste. De vele fotoboeken zijn herinneringen aan al 
die mooie belevenissen. Hij liet ze vol trots aan iedereen die geïnteresseerd was zien en hij 
kon er met veel humor over vertellen.     
Siem was zeker geen man die graag op de voorgrond wilde treden. “Doe maar gewoon, dat 
is goed genoeg”, zei hij altijd. 
 
In 1962 trouwden we en in 1963 werd een dochtertje geboren, dat helaas niet levensvatbaar 
bleek. Een verdrietige periode. Later kwam er een gezonde dochter en nog een zoon en 
vormden we een hecht gezin.  
Siem trok veel met de kinderen op en hielp en coachte hen waar nodig. We hebben samen 
een fijn leven gehad. Bijna 60 jaar getrouwd.  
Hij heeft voor ons gewerkt en was onze steun en toeverlaat. Het was gewoon goed samen. 
Hij was trots op de kinderen en kleinkinderen. We lieten elkaar vrij en deelden bijna alles. 
Door een fatale hersenbloeding werd hij zomaar uit ons leven weggerukt. We zijn dankbaar 
dat we zo lang samen konden zijn.  
Je was een kanjer Siem. We zullen je enorm missen, maar jij leeft voort in ons hart en daar 
koesteren we jou. We’ll see you in Heaven. 
 
 
We willen iedereen bedanken voor alle lieve steunbetuigingen die wij ontvingen voor, tijdens 
en na het afscheid van Siem. Het was voor ons een troost te weten dat hij zo gewaardeerd 
werd. 
 
Rieky Kuijper-Coolen, kinderen en kleinkinderen. 
  



Ons gebed wordt in de komende vieringen gevraagd  

voor onderstaande intenties. 

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, Co van der Steen, 
Sjaak Seignette, Annie van der Steen, Klaas 
Meegdes, Ilias Iliopoulos en overl.fam. Iliopoulos-
Dekker 
Zondag 11 september 10.00 uur: Jans Min, Wil 
Keyzer-Stam en Dorus Keyzer, Kees Pepping, 
Pe Pepping, Frans en Riet Scheepmaker, Jaap 
Zonneveld, Ada Beentjes, 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, 
Joke Kuijper-Min, Tiny Wulp-Vergouw, Bank 
Wulp, Nico Wulp en Peter, Corrie Bakker-Vrugt, 
Overl.fam. Welboren-Koot, Tom Adrichem, uit 
dankbaarheid voor een 80 jarige, Loek Rijs, Loek 
Rijs Junior, Jaap van Veen 
Zondag 18 september 10.00 uur: Jaap 
Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn, Cees 
Dekker, Wil Keyzer-Stam en Dorus Keyzer, Afra 
Koot en overl.ouders, Tiny Wulp-Vergouw, Bank 
Wulp,Nico Wulp en Peter, Cees Min, Wim 
Bremmers en overl.familie 
Zaterdag 24 september 19.00 uur: Johan 
Kerssens, Gerda Pepping-Bakkum, Jaap Dirkson 
Zondag 25 september 10.00 uur: Piet Kaandorp 
en Wil Kaandorp-Smit, Rem en Lies Pronk, Jan 
de Rooij en Hannie de Rooij-Vaal, Dina 
Hageman-Regtop, Henk en Ali Bruins, Ria 
Westerhoven-Aarsen, Rie Duijkersloot, Tiny van 
Dijk-de Moel, Cock Groot en Riet Groot-Konijn, 
Opa en Oma Vleugel, Opa en Oma Putter, 
kleindochter Lindy, overleden familie Kuijs-de 
Groot, Gerard Winder, Nack Kaandorp, Claudia 
Rijs-Salomon, Henk Commandeur en Marie 
Commandeur-Schram, Henk Commandeur, Loek 
Rijs, Loek Rijs Junior 
 

Zaterdag 1 oktober 19.00 uur: Walt Pepping en 
Truus Pepping-Buur 
Zondag 2 oktober 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., Siem Pepping, Ben de Ruijter 
en Aat de Ruijter-Pronk, Sjaak Seignette, Annie 
van der Steen, Bart Dirkson en Janie Dirkson-van 
der Molen, Jos Zomerdijk, Jaap v.d.Steen en 
Corrie v.d.Steen-Mosch, 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, Co van der Steen  
Zaterdag 8 oktober 19.00 uur: Johan Kerssens, 
Jan en Annie Rotteveel-van Stralen, Nico  Droog, 
Wim Bremmers en overl.familie 
Zondag 9 oktober 10.00 uur: Lies Al, Jans Min, 
Kees Pepping, Pe Pepping, Piet Kaandorp en Wil 
Kaandorp-Smit, Frans en Riet Scheepmaker, Ada 
Beentjes, Sam Beentjes en Aaf Beentjes-
Vlaarkamp, Gre Beentjes-Fatels, 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, Joke Kuijper-Min, 
Siem Kuijper en Nel Kuijper-Wester en 
overl.familie, Jaap Welboren en overl.fam. 
Welboren-Ligthart, Co van der Steen 
Zondag 16 oktober 10.00 uur: Siem Admiraal en 
overl.fam. Admiraal-Hageman, Lies Al, Jaap 
Metselaar en Joke Metselaar-Apeldoorn, Henk en 
Ali Bruins, Ria Westerhoven-Aarsen, Cees Dekker, 
Afra Koot en overl.ouders, Ed Kuijper en Anja 
Kuijper-Schagen, Tiny Wulp-Vergouw, Bank Wulp, 
Nico Wulp en Peter, Frans Wempe  en Nel Wempe 
van der Aar, Nack Kaandorp, Jos Liefting 
Zaterdag 22 oktober 19.00 uur: Gerda Pepping-
Bakkum, Jaap Dirkson, Piet Nijman en Nel Nijman-
v.d.Peet, 
Zondag 23 oktober 10.00 uur: Jaap Zonneveld, 
Dina Hageman-Regtop, Tiny van Dijk-de Moel, 
Cock Groot en Riet Groot-Konijn, Rie Duijkersloot, 
Cees Min , Claudia Rijs-Salomon, Henk 
Commandeur en Marie Commandeur-Schram, 
Henk Commandeur 
Zaterdag 29 oktober 19.00 uur: Wim Bremmers 
en overl. familie 
Zondag 30 oktober 10.00 uur:  Jaap Metselaar 
en Joke Metselaar-Apeldoorn, Siem Pepping, Dick 
van der Velden, Co Jonker-Krom, Ria 
Westerhoven-Aarsen, 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 0639142565

Administrator F.Brigitha Rechtestraat 162 1483 BH de Rijp 0229671456

Parochiebestuur ad interim

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

Piet Valkering Pagenlaan 3 secretaris/penningmeester

Parochieraad van de Corneliusparochie

Pastor Mike Nagtegaal Dusseldorperweg 74 0725051275 pastor

Gerardine Vahl-Res Rinnegommerlaan 4 Egm.ad H. 0725070488 voorzitter

Piet Valkering Pagenlaan 3 0725052588 penningmeester

Marian Snel-Kossen Koningsdam 37 0725051859 secretaris

Nico Kaandorp Middenweg 33 0610146440 lid, bouw- en grondzaken

vacature 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

Rick Glorie 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

Romy Hollenberg Peperstraat 173 Zaandam 0627269805 kinder- jeugdkoor/musiccal

Joop Koppes Kerkweg 57 0725051717 Rond de Limmer Toren

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

Joke Groot-van Beek Vijverlaan 4 0725052528 Marthaclub

Riet Bloedjes Koningsdam 29 0725052676 kostergroep

Tonia v.d. Steen Achterweg 29 0725052602 Werkgroep Caritas

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   



Rode draadlied 2022 – 2023 : “Ontmoeten in de kerk” 
Tekst en melodie: Mia Ploegaert 

 
 
 
Refrein: 
De kerk is een ontmoetingsplaats 
Wees welkom in Gods Huis! 
Er is hier plaats voor iedereen. 
Wees welkom, voel je thuis! 

 
Enige Bijbelse ontmoetingen 
 
Couplet 1:(Heb 13:1,2) 
Met vriend en vijand, heel gastvrij  
verdeelde Jezus brood. 
Hou van elkaar als broer en zus  
en help elkaar in nood. 
Refrein: 
 
Couplet 2:(De Emmaüsgangers) 
En de ontmoeting onverwacht, 
zo onderweg naar huis, 
Waar Jezus ’t brood brak, deelde en  
herkend werd bij hen thuis. 
Refrein: 
 
Couplet 3:(Vrouwen bij de put) 
Ontmoetingen, soms onverwacht. 
Soms ook wel eens gepland. 
En soms verrassend ’t maakt niet uit: 
“wat” en of “wie“ je bent! 
Refrein: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Couplet 4: 
Ontmoetingen in onze kerk 
geheel in Jezus Geest 
Met samenwerken en respect 
bereiken wij het meest. 
Refrein: 
 
Couplet 5: 
Ontmoet God ook in Woord en Brood;  
hier samen in de kerk 
Door Breken, Delen met elkaar 
en ga ermee aan ’t werk. 
Refrein: 
 
Couplet 6: 
En God ontmoeten in de kerk 
Als je je “Openstelt” 
Zie alle wonderen, voel “Gods Kracht 
dan sta je toch versteld. “ 
Refrein: 
 


