
 

  



 

VAN DE REDACTIE  
 

Het parochieblad in de vertrouwde uitvoering ligt voor de laatste keer voor u. 
Het volgende nummer verschijnt in vernieuwde stijl.  
 
Er is uitgebreide aandacht voor de veertigdagentijd ter voorbereiding op het feest van 
Pasen. Het rooster gaat tot en met Hemelvaart. Ook de vieringen in de Goede Week, 
waarin op vrijdag de Via-Crucis van Fransz Liszt . Er is veel te lezen, maar ook zeker 
te doen in deze vastentijd, zie ook de achterzijde. De parochievergadering is 
gepland, u bent van harte welkom. 
 
De redactie wenst u veel leesplezier en een goede veertigdagentijd ter voorbereiding 
op het feest van Pasen.  
 

 
 
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 2 mei 2023 
 
Zij verschijnt omstreeks 21 mei  

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

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


 

DOOR DE LENS 

VEERTIGDAGENTIJD 
 
Bij vasten denken we al snel aan niet eten, dingen niet doen en op een 
bepaalde manier afzien. En natuurlijk is dat een aspect ervan, maar het 
is lang niet alles. Als je eerst eens kijkt naar het doel van een 
vastenperiode, de veertigdagentijd bijvoorbeeld, dan blijkt dat er veel 
dingen mogelijk zijn. Zo is het voor christenen de perfecte periode om 
ons geloof te verdiepen, er meer en intensiever mee bezig te zijn, te 
investeren in onze relatie met Jezus. Dat kan bijvoorbeeld door heel 
bewust in de ochtend en avond een stil moment te houden, een boek uit 
de Bijbel van begin tot eind te lezen, maar ook door je extra in te zetten 
voor anderen, een bepaalde slechte gewoonte af te leren (roken 
bijvoorbeeld) of meer aan zelfreflectie te doen. Deze veertigdagentijd 
organiseren we met het oog op geloofsverdieping een reeks avonden 
waarop we dieper ingaan op een populaire, christelijke film: the Shack. 
Teksten uit het boek waarop deze film gebaseerd is, zullen tijdens de 
kruisweg op Goede Vrijdag voorbij komen in de overwegingen. Dit is een 
van de manieren waarop we dit jaar tijdens de Vasten onszelf proberen 
te verdiepen en te groeien in het geloof. Meer informatie vindt u elders in 
deze Limmertoren en op de achterzijde. 
 

PASEN 
 
We zijn alweer op weg naar Pasen. Al bijna 2000 keer hebben we als kerk 
de opstanding van Christus uit de doden gevierd. Het is het fundament 
van ons geloof, dé historische gebeurtenis waarmee alles begonnen is. 
Als Christus niet is gestorven en opgestaan, dan is ons geloof totaal 
zinloos (1kor. 15,14; 17). Gelukkig moeten we ons in allerlei moeilijke 
bochten wringen om de historiciteit van de kruisiging te ontkennen. We 
begrijpen het niet, maar alle mensen die er vanaf het begin af aan bij 
waren hebben het gezien en bevestigd. Sterker nog: tegen alle logica in 
bleven christenen bij elkaar komen. Ze hadden werkelijk alleen maar 
dingen te verliezen: hun families, vrienden, financiën, rechten en zelfs hun 
leven. Als de eerste leerlingen de opstanding niet écht hadden 
meegemaakt, dan had de eerste kerk er nooit gekomen. Of we het nu 
begrijpen of niet (en dat frustreert mij, want ik begrijp graag dingen) we 
kunnen er maar moeilijk omheen. Gelukkig! 
Want Pasen gaat natuurlijk altijd door. Het is geen eenmalige gebeurtenis 
maar de toekomst voor ons allemaal. Met Pasen vieren we dat het einde 
eigenlijk een nieuw begin is (2 Kor. 5:17). We staan allen met Hem op uit 
de doden (Rom. 6 en 8; 1 Kor. 6:14). Dat er een moment komt waarop er 
een nieuwe schepping zal zijn waarin allen die bij Jezus horen een plek 
hebben. Dit zal geen simpele kopie zijn van de werkelijkheid waarin wij nu 
leven, maar een geestelijke werkelijkheid (Luk. 20:27-38; 1Kor.15:35-38). 
En die werkelijkheid is al begonnen na de opstanding van Jezus. De 
wereld is daarmee van binnenuit veranderd omdat er opeens een nieuw 
perspectief is waarin het lijden en de dood overwonnen zijn en de liefde 
het laatste woord heeft. Die spirituele werkelijkheid is het vieren waard, 
daar kan geen paashaas of modern lichtjesfeest tegenop. 
Ik wens u allen, nu alvast een zalig Pasen! 

  



 

NIEUWS VAN DE PAROCHIERAAD 
 
Een kleine terugblik op de kerstperiode van 2022 ziet dat, ook na een aantal jaren 
van corona vele kerkbezoekers van zowel binnen als buiten Limmen onze 
Corneliusparochie hebben gevonden. Er was ook een grote variëteit in vieringen: van 
kleuterkerst tot familieviering verzorgt door een zanggroep van kinderen en jongeren, 
van kerstavondviering met medewerking van het liturgisch koor tot kerstochtend met 
Caeciliakoor. Tweede kerstdag de traditionele viering met Harmonie Excelsior en in 
de middag het kerstsamenzang met de familie Valkering. Wat kun je je dan rijk 
voelen met zoveel muzikaliteit in een parochie.  
 
Vrijdag 13 januari was de jaarlijkse vrijwilligersavond in “Heeren van Limmen”. Onze 
parochie kent ruim 250 vrijwilligers, die ieder op zijn of haar eigenwijze een steentje 
bijdraagt. De een wat meer op de voorgrond, als acoliet, als voorganger in een 
avondwake, als  lector of koorlid. De ander wat meer achter de schermen op het 
parochiesecretariaat, als lid van de trimploeg, de Marthagroep of in een van de vele 
werkgroepen. Een avond vol muziek met medewerking van Joyride, die al snel 
zorgde voor een gezellige sfeer en veel dansende vrijwilligers. Daarnaast de goede 
verzorging door het team van “Heeren van Limmen”, de ingrediënten voor een zeer 
geslaagde avond. Jaarlijks zetten we een groep vrijwilligers extra in het zonnetje en 
zo als elk jaar weer een moeilijke keuze. Dit jaar hebben we gemeend dat het 
lectorenteam deze eer toe komt. Elke viering assisteert een van hen de voorganger 
met het lezen van de lezingen en voorbeden. Dat vraagt voorbereiding om een tekst 
verstaanbaar en begrijpelijk over te brengen. Allen werden verblijd met een prachtig 
boeket. Niet alleen een dank je wel richting deze groep, maar aan al die mensen die 
zich belangeloos inzetten voor onze parochie! 
 
Nieuw parochieraadslid 
Nadat we afgelopen zomer afscheid hebben genomen van Henk Boon, zijn wij 
naarstig op zoek gegaan naar een nieuw parochieraadslid. Ik kan u melden, dat wij 
deze gevonden hebben in de persoon van Frans Kaandorp. Frans, sinds een half 
jaar woonachtig in Limmen, al ruim een jaar deel uitmakend van de trimploeg, 
hebben wij bereid gevonden zitting te nemen in de parochieraad. Wij wensen Frans 
nogmaals van harte welkom en we zijn ervan overtuigd dat hij met zijn kennis en 
kunde onze raad op een goede manier kan versterken. 
 
Kerkbalans 
De afgelopen weken is bij velen van u de enveloppe voor de kerkbalans op de 
deurmat gevallen. Met alle commotie van de afgelopen periode kan ik mij voorstellen 
dat u zegt: ‘Het hoeft niet meer voor mij’. Begrijpelijk. 
Toch wil ik u vragen om uw bijdrage te storten; het komt immers ten goede aan onze 
parochie, onze Corneliuskerk, om die in stand te houden met alle mooie vieringen en 
activiteiten die daarbij horen. Bij voorbaat heel hartelijk dank. 
 
Jaarvergadering parochieraad 
Op woensdag 15 maart om 20.00 uur bent u van harte welkom in de ontmoetings-
ruimte achter in de kerk voor onze jaarvergadering. Tijdens deze avond willen wij u 
graag informeren over de financiële situatie, het jaarverslag over 2022 en de lopende 
zaken. Voor de invulling na de pauze zijn wij op moment van schrijven, nog zoekende.  
 
Namens de parochieraad en namens pastor Mike Nagtegaal 
een hartelijk groet, Gerardine Vahl-Res 
  



 

LITURGIE VOOR DE  
KOMENDE MAANDEN (vieren) 
 
LITURGISCH ROOSTER 
 
 
Zat. 18 febr.. 10.30 uur Kerk op Schoot-  
Carnaval   Voorganger Anja Sloot 
 
Carnaval 19.00 uur  Gezinsviering met kinderzanggroep 
   Voorganger: Pastor I. Osterhaus 
 
Zon 19 febr. 10.00 uur Woord- en Communieviering met liturgisch koor 
   Voorganger: pastor K. Kint 
 
Woe 22 febr. 19.30 uur viering met Caecilia koor 
Aswoensdag   Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Zat. 25 febr. 19.00 uur Meditatieve viering met zanggroep 
   Voorganger: J. Olling 
    
Zon. 26 febr. 10.00 uur Regioviering Jacobus de Meerdere in Akersloot 
   Voorgangers: pastor I. Osterhaus en pastor M. Nagtegaal 
 
Zat. 4 maart. 19.00 uur  Meditatieve viering met zanggroep 
   Voorganger: K. Kint 
 
Zon. 5 maart 10.00 uur Woord- en Communieviering met Kleinkoor 
   Voorganger: pastor M. Nagtegaal 
 
Zat.11 maart. 10.30 uur Kerk op Schoot 
   Voorganger Anja Sloot 
 
 19.00 uur  Gezinsviering met kinderzanggroep 
   Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Zon. 12 maart. 10.00 uur Woord- en Communieviering met Herenzanggroep 
   Voorganger: pastor K. Kint 
 
Zat. 18 maart 19.00 uur Themaviering met liturgisch koor 
   Voorganger: J. Olling 
 
Zon. 19 maart  10.00 uur  Eucharistieviering met Caecilliakoor 
   Voorganger: Pastor I. Osterhaus 
  



 

 
 
Zat. 25 maart 19.00 uur  Meditatieve viering met zanggroep 
   Voorgangers: J. Olling en Pastor K. Kint 
 
Zon 26 maart 10.00 uur Woord- en Communieviering met liturgisch koor 
   Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Zat.  1 april  19.00 uur Gezinsviering met kinderzanggroep 
Palmpasen   Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Zon.  2 april 10.00 uur Eucharistieviering met Corneliuskoor 
   Voorganger: pastor R. Hoogeboom 
 
Don.  6 april   9.00 uur  School-parochieviering 
Witte Donderdag 11.00 uur  Pasen 
 
 19.30 uur  Woord- en Communieviering met Caeciliakoor 
   Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Vrij.  7 april 15.00 uur  Kruisweg met Dameskoor 
Goede Vrijdag   Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
 19,30 uur Viering met Kleinkoor 
   Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Zat.  8 april 10.30 uur Kerk op Schoot 
Pasen   Voorganger: Anja Sloot 
 
 16.30 uur Viering in de Cameren 
 
 19.00 uur Gezinsviering met kinderzanggroep 
   Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
 21.00 uur Paaswake met liturgisch koor 
   Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Zon.  9 april 10.00 uur Woord- en Communieviering met Caeciliakoor 
Eerste paasdag   Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Ma. 10 april 10.00 uur Eucharistieviering met spontaan koor 
Tweede paasdag   Voorganger: Pastor I. Osterhaus 
 
Zat. 15 april 19.00 uur Meditatieve viering met zanggroep 
   Voorganger: Pastor B. Leurink 
 
Zon. 16 april  10.00 uur Eerste Communieviering met kinderzanggroep 
   Voorgangers: Pastor I. Osterhaus en pastor M. Nagtegaal 
  



 

 
Zat. 22 april 19.00 uur Meditatieve viering met zanggroep 
   Voorganger: J.Olling 
 
Zon. 23 april 10.00 uur  Woord- en Communieviering met samenzang met cantoren 
   Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 

Zat. 29 april 19.00 uur Meditatieve viering met zanggroep 
   Voorganger: Pastor K. Kint  
 
Zon. 30 april 10.00 uur  Eucharistieviering met Kleinkoor   
   Voorganger: Pastor I. Osterhaus 
 
Zat.    6 mei 19.00 uur Meditatieve viering met zanggroep 
   Voorganger:  J.Olling 
 
Zon.   7 mei 10.00 uur  Woord- en Communieviering met Dameskoor 
   Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
Zat. 13 mei 19.00 uur Meditatieve viering met zanggroep 
   Voorganger: K. Kroone 
 
Zon. 14 mei 10.00 uur  Eucharistieviering met liturgisch koor 
   Voorganger: Pastor I. Osterhaus 
 
Do.  18 mei 10.00 uur Woord- en Communieviering met Caeciliakoor 
Hemelvaartsdag   Voorganger: Pastor M. Nagtegaal 
 
 
 

 
Rooster gastvrouwen/-heren koffie 
 
12 februari  Gitta van Diepen en Gerie Koot 
19 februari Rina Luttikhuizen en Ria Kaandorp 

  5 maart Jos Henselmans en Gre Henselmans 
12 maart Margreet Admiraal en Willemien Hekkelmans 
19 maart Gre Snel en Ria Valkering 
26 maart Monique Hoogland en Caroline Aerdenburg 
  2 april  Tineke Schijf en Margo Natte 
  9 april Yvonne Vallkering en Ans Winder 

10 april Gitta van Diepen en Gerie Koot 
16 april Rina Luttikhuizen en Ria Kaandorp 
23 april Jos Henselmans en Gre Henselmans 
30 april Margreet Admiraal en Willemien Hekkelmans 
  7 mei Gre Snel en Ria Valkering 
14 mei Monique Hoogland en Carolien Aerdenburg 
18 mei Tineke Schijf en Margo Natte 
 
 

 
 
  



 

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. 
 

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. 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 gezinsvieringen zijn op :  
-18 februari, thema Carnaval, je mag verkleed naar de kerk komen.  
-11 maart, met voorstellen van de kinderen van de eerste communie.  
-  1april , Palmpasenviering, je mag je Palmpasenstok meenemen 
-  8 april, Paasviering 

 
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.  
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! 
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KOM OOK MEEVIEREN TIJDENS EEN MEDITATIEVE VIERING 
 
WIE VOL IS, IS VOL EN KAN NIET ONTVANGEN 
We zitten vaak zo vol met gedachten en dagelijkse zorgen dat we maar 
moeilijk tot gebed en echte ‘stilte’ komen. De meditatieve vieringen helpen 
om ruimte te maken voor het verlangen naar God. Door een rustgevende 
sfeer, stilte, teksten en de steun van koorleden van het liturgisch koor die 
Taizé-acclamaties zingen, maken we ruimte voor onszelf, de ander en de 
‘ANDER’ met hoofdletters. Er branden waxinelichtjes en bij de opstanding-
icoon kunnen kaarsjes aangestoken worden. Een vorm van liturgie-vieren 
waar we iedereen voor uitnodigen aan deel te nemen. 
 
Ook komend maanden zijn alle zaterdagavondvieringen (naast een themaviering, 
gezinsvieringen en regioviering) meditatieve vieringen. 
 
Data van meditatieve vieringen op de zaterdagavonden  
in de komende maanden zijn: 
25 februari, 4 en 25 maart, 15, 22 en 29 april, en 6, 13, 20 en 27 mei. 
Zie ook de website: www.corneliuskerk-limmen.nl  
 
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 het stil te maken in je hart.  
 
Werkgroep meditatieve vieringen van de Corneliusparochie 

 
 
MEDITATIEVE BOETEVIERING IN DE VEERTIGDAGENTIJD  
 
Op zaterdagavond 25 maart, tijdens de meditatieve viering van 19.00 
uur zal de boeteviering ter voorbereiding op de Goede Week een 
onderdeel van de viering zijn. Het is goed dan rond het Hongerdoek, 
Schrift en Doopwater stil te worden en samen te komen en ons te 
verzoenen met onszelf, de ander, met God en zijn schepping.  

 

 
MEDITATIEVE VIERINGEN IN DE 40-DAGENTIJD  
ROND HET HONGERDOEK: ‘IK BEN OMDAT WIJ ZIJN’   
 
HERSTEL VAN DE BREUK 
‘De scheppingsverhalen in het boek Genesis gaan over de relatie van ons 
mensen met God, met de naaste en met de aarde. Volgens de Bijbel zijn 
deze drie vitale relaties verbroken, niet alleen buiten ons, maar ook in ons. 
Deze breuk kennen we ook wel als de ‘zonde’. De harmonie tussen God, 
mensheid en heel de schepping is verwoest, omdat wij de pretentie 
hebben gehad de plaats van God in te nemen’. 
De komende zaterdagavonden in de veertigdagentijd tijdens de 
meditatieve vieringen willen we in het bijzonder stil staan bij onze relaties 
met God, de ander en de aarde, om zo te komen tot een begin van herstel 
als het gaat om die breuk. We doen dat rond het hongerdoek dat we in 
onze parochie in 2017 tijdens de vastentijd ook al gebruikt hebben.  
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VASTEN 
“Vasten is heel moeilijk vol te houden”, zei de heilige Augustinus al. Maar 
hij voegde er iets aan toe: “Tenzij je het combineert met het doen van 
gerechtigheid en met bidden, dan krijgt het vasten vleugels”. En de 
kerkvader waarschuwde ons. “Als je alleen vast voor jezelf, moet je het 
geen vasten noemen, maar gierigheid”. De zin van vasten ligt juist in de 
samenhang met het doen van gerechtigheid en met bidden. Of in de 
combinatie van soberheid, solidariteit en spiritualiteit zoals de Vastenactie 
het verwoordt. Voor Jezus horen vasten, aalmoezen geven en bidden 
onlosmakelijk bij elkaar. Alle drie moet je doen met de nodige deemoed en 
niet om gezien te worden en je erop voor te laten staan. Vasten doe je om 
je relatie met God vorm te geven en te verdiepen. Vasten doe je daarom 
niet alleen voor jezelf. Vasten doe je ook voor anderen, voor een betere 
relatie met medemensen. Vasten doe je tevens om aan je 
verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van de aarde invulling te 
geven. Door te vasten voor je zelf, voor anderen en voor de wereld vast je 
ten diepste voor God. 
Op zaterdag 25 februari om 19.00 uur tijdens de eerste meditatieve viering 
in de Vastentijd geven we uitleg over het hongerdoek en de betekenis van 
vasten, in relatie met jezelf, de ander, de wereld en onze Schepper.   
 
 

 
EEN SPECIALE VIERING ROND THEMA ‘ONTMOETEN’ 
 
THEMAVIERING: OP ZATERDAGAVOND 18 MAART 19.00 UUR: 
 
Vóór de corona verzorgde het liturgisch koor themavieringen rond het 
jaarthema met liederen van het Nieuwliedfonds. Op zaterdagavond  
18 maart pakken we de draad weer op. Het jaarthema is ‘ontmoeten’. Het 
koor gaat de liederen ‘Niemand Iemand’ en ‘Dit is de plaats’ instuderen. 
Rond de Schriftlezing van dat weekend en het hongerdoek van de 
veertigdagentijd wil het liturgisch koor o.l.v. Peter Rijs rond het jaarthema-
lied inhoud gaan geven aan het thema.  
 
Om te benadrukken hoe belangrijk ‘ontmoeten’ is, zal er na de viering 
gelegenheid zijn nog even na te blijven voor een kop koffie of thee.    
 
Werkgroep Themavieringen van het liturgisch koor  
Tot zaterdag 18 maart, aanvang: 19.00 uur 

  



 

VIER SOBERE SOEPMAALTIJDEN VOOR DE VASTENACTIE 
 
OP DE VRIJDAGEN 3, 10, 17 EN 24 MAART VAN 18.00 – 19.00 UUR 
Om ontwikkelingssamenwerking op de kaart te zetten en de Vastenactie te 
steunen, organiseert de werkgroep ‘Missie, Ontwikkelingssamenwerking 
en Vrede’ (MOV) van onze regio vier sobere soepmaaltijden op vier 
verschillende locaties. Op vrijdag 3 maart in de kerk van H. M. M. 
Alacoque in Egmond aan den Hoef, op 10 maart in de H. Willibrorduskerk  
te Heiloo. Op vrijdag 17 maart in de H. Jacobus de Meerdere kerk te 
Akersloot en op vrijdag 24 maart in de H. Corneliuskerk te Limmen. De 
sobere soepmaaltijden worden gehouden in de ontmoetingsruimtes van 
de kerken en beginnen om 18.00 uur en zullen om 19.00 worden 
afgesloten. Bij de veertigdagentijd (ook wel vastentijd genoemd) hoort het 
woord ‘versoberen’. Dit wil zoveel zeggen als: “Je laat iets staan opdat er 
ruimte ontstaat voor de diepere vragen van het leven. Een stukje 
solidariteit ook in deze wereld waar miljoenen mensen op de vlucht zijn, 
honger moeten lijden en bijna niets hebben om mee rond te komen.  
 

VERSOBEREN, INKEER EN ONTMOETING 
Het zijn deze drie begrippen (versoberen, inkeer en ontmoeting) die de 
ingrediënten zijn van deze soepmaaltijd. De maaltijd is voor iedereen 
toegankelijk. Voor jong en oud, alleenstaanden en gezin, allen zijn van 
harte welkom! De maaltijd zal eenvoudig maar voldoende zijn en bestaat 
uit soep en brood. Voor de maaltijd wordt een korte overweging gehouden 
rond het hongerdoek met als titel: ‘Ont-moeten’. Het is het hongerdoek dat 
de komende veertigdagentijd centraal zal staan in al onze kerken en 
gebeden. Er wordt afgesloten met een lied. Een aansprekende vorm van 
liturgie waar je zo bij kunt aanschuiven. 

 
SOEPBORD EN LEPEL MEENEMEN 
We stellen het op prijs als je zelf een soepbord of soepkom en lepel meeneemt. 
Bij het verlaten van de maaltijd staat er een mandje voor een vrijwillige bijdrage 
voor de Vastenactie. Om de organisatie van deze maaltijd ook de kans te geven 
zich goed voor te bereiden, vragen we je om je vóór de donderdag dat je mee 
wilt eten en vieren per mail aan te melden.  
 

• Voor vrijdag 3 maart in de kerk van H. M. M. Alacoque in Egmond aan 
den Hoef.  coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl tel: 072-5061364 

• Voor vrijdag 10 maart in de Willibrorduskerk in Heiloo: 
 willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl. 

• Voor vrijdag 17 maart in de kerk van Jacobus de Meerdere in Akersloot: 
 yvansb2@hotmail.com. 

• Voor vrijdag 24 maart in de Corneliuskerk in Limmen: 
 aanmelden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl  
 
Voor de maaltijden in Heiloo, Akersloot en Limmen kun je ook bellen naar 072-5330906. 
De pastorie van de Willibrorduskerk is op werkdagen bemand van 9 uur -12 uur.  
  
Werkgroep MOV-HALE (Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede) 
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De Via-Crucis van Franz Liszt (1811-1886) 

Door “Kleinkoor” Corneliuskerk – o.l.v. Peter Rijs. Aanvang 19.30 uur. 

Op de avond van Goede Vrijdag – 7 april 2023 wordt de Via-Crucis  Fr. 
Liszt uitgevoerd als onderdeel van de Goede Vrijdag liturgie in de 
Corneliuskerk - Limmen 

De soberheid van de Via-Crucis is voor vele een bijzondere ervaring. 

Het is de verklanking van alle 14 kruiswegstaties die Liszt als inspiratie 
bron gebruikt heeft  in zijn composities: de ideeën, de thema’s, de 
harmonie, de korte, maar aangrijpende solopassages en de mediterende 
koren.  

De kruiswegstaties van de Nederlandse schilder Jan Toorop (1858-1928) 
dienen als visuele beeldvorming van de staties. De artistieke, klare bouw 
van elk tafereel met zijn simpele, maar grootse lijnen en contrastrijke 
kleurenpracht zijn uitzonderlijk. Toorop werkte onder meer in Oosterbeek 
aan zijn schilderijen.  Veel kennissen van Jan Toorop en verschillende 
dorpelingen hebben hiervoor model gestaan.  

De bezetting van het werk: Solisten, koor en orgel. 

Sopraan:  Nella Mooij, Lianne Pirovano, Ria Verduin. Alt: Truus Koot, Mia 
Ploegaert, Tonnie Rozing. Tenor: Wim van Diepen, Bert Valkering, Robert 
Welboren. Bas: Adrie Mooij, Sjaak Welboren. Directie en orgel: Peter Rijs. 

 
TAIZÉ-PROJECT-KOOR  

Op weg naar Pinksteren zal er na de corona-jaren weer een Taizé-
projectkoor georganiseerd worden. Het zingen en instuderen van nieuwe 
vierstemmige Taizé-acclamaties wordt door velen erg gewaardeerd en 
staat gepland op maandag 22 mei van 19.30 tot 21.00 uur in de 
Corneliuskerk. De repetitie is bedoeld voor zowel koorleden, kerkgangers 
als geïnteresseerden. Op zaterdagavond 27 mei tijdens de Pinksterviering 
om 19.00 uur krijgt het Taizé-project-koor de kans het gerepeteerde in 
praktijk te brengen.  

Het projectkoor staat onder leiding van Peter Rijs. Tijdens de 
repetitieavond in de Corneliuskerk te Limmen zullen bassen, tenoren, 
alten en sopranen hun eigen partijen leren. Op zowel maandagavond 22 
mei, als zaterdag 27 mei is er koffie en thee en ook gelegenheid elkaar te 
ontmoeten.  

Deelname aan het projectkoor is gratis. Geef je naam en adres alvast door 
dan krijg je in mei nog een uitnodiging met de precieze gegevens van de 
repetitie en viering toegestuurd. aanmelden.activiteit@corneliuskerk-
limmen.nl 
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KERK EN SAMENLEVING … 
VERAF EN DICHTBIJ (dienen) 

Caritas 

Werkgroep Caritas Corneliuskerk Limmen 

Dankt de gulle gevers!! 

Lieve mensen, 

U zou eigenlijk eens moeten meelopen als wij de kerstpakketten en een envelop met 
inhoud gaan rondbrengen vlak voor de kerstdagen. Er was een gezin bij waarvan de 
moeder mij een onwijze dikke knuffel gaf toen ik de attentie kwam langsbrengen. Een 
ander adres met jonge kinderen, dat pas onlangs bij ons in beeld was gekomen,  was 
tot tranen toe geroerd door de aandacht die door onze dorpsgemeenschap aan hen 
werd geschonken. Zo maar twee reacties die ik u niet wil onthouden. Daar doet onze 
werkgroep het voor! Aandacht en wat hulp voor een mede dorpsgenoot. 

Namens onze werkgroep Caritas en vooral namens de bijna 80 adressen waar wij een 
attentie hebben gebracht, wil ik u allen hartelijk bedanken voor uw bijdrage, hetzij in 
de vorm van het weggeven van uw eigen kerstpakket of gaven, hetzij in de vorm van 
een financiële bijdrage. Het was overweldigend, grote klasse. Enorm bedankt!!! 
 
Werkgroep Caritas 
 
Pastorie H.Corneliuskerk Limmen t.a.v. werkgroep Caritas 
Dusseldorperweg 74 
1906 AL Limmen 
Email: caritas@corneliuskerk-limmen.nlBank: NL32 RBRB 0900 8330 25 t.n.v. 
H.Corneliuskerk inz. PCI 
 
 

‘EERLIJK & WERELDS’  
MET WERELDWINKEL-ARTIKELEN TE GAST  
 
Op zondag 26 maart zullen vrijwilligers van ‘Eerlijk & Werelds’ na de 
viering van 10.00 uur wereldwinkel-artikelen te koop aanbieden.  
Een mooie gelegenheid om in deze tijd van vasten en bezinning concreet 
een daad te stellen als het gaat om armoede en oneerlijke verdeling in 
onze wereld. Door artikelen bij de wereldwinkel te kopen, steun je heel 
direct de mensen die het nodig hebben en door ‘Eerlijk & Werelds’ blijft er 
niets aan de strijkstok hangen.  

 
Van harte aanbevolen. Werkgroep MOV Corneliusparochie 
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VASTENACTIE 2023: MENSEN ONDERWEG 
 
De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van mensen die 
hun huis moesten verlaten. Zij ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of grote 
natuurrampen. Anderen zijn van hun land gezet. Allemaal proberen ze elders 
een nieuw bestaan op te bouwen. 
 
Wereldwijd waren eind 2021 meer dan 89 miljoen mensen op de vlucht. In 2022 raakten 
door de oorlog in Oekraïne nog eens miljoenen mensen op drift. In mei 2022 hadden 
wereldwijd 100 miljoen mensen hun huis verlaten op zoek naar een veilig heenkomen 
elders. Verreweg de meeste vluchtelingen worden opgevangen in de regio. 
 
Door een gewelddadige burgeroorlog in Zuid-Soedan ontvluchtten al 2,2 miljoen 
mensen het land en raakten 1,6 miljoen mensen ontheemd in eigen land. Meer dan 
de helft van de bevolking heeft niet genoeg te eten. Ondanks de moeilijke situatie 
helpen inwoners van rustigere gebieden hun ontheemde landgenoten om een nieuw 
bestaan op te bouwen. Bijvoorbeeld met een lapje grond om voedsel te verbouwen. 
 
Afgelopen jaar kregen zo’n 30.000 mensen hulp van Vastenactie bij het verbeteren 
van hun voedselzekerheid. Zij ontvingen bijvoorbeeld zaden, planten, 
gereedschappen en advies op het gebied van gezonde voeding en duurzame 
landbouw. In 2023 ondersteunt Vastenactie gevluchte gezinnen in Zuid-Soedan. Met 
zaaigoed en eenvoudig gereedschap kunnen zij hun eigen voedsel verbouwen.  
 
Lees meer over dit project op www.vastenactie.nl 
Help Vastenactie mensen onderweg te ondersteunen.  
Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 
 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.  
Of scan de QR-code met de mobiele telefoon en  
maak het bedrag over via iDEAL. 
 

 
‘Het kost niet zoveel om elkaar te ontmoeten’ 
 
Het kost niet zoveel iemand een glimlach te schenken  
of je hand op te steken voor een vriendelijke groet 
Zoiets kan opeens de zon laten schijnen,  
in het hart van de mens die je zomaar ontmoet. 
Het kost niet zoveel een hand uit te steken  
om een ander een beetje behulpzaam te zijn 
Een dankbare blik is vaak de beloning 
al was de moeite voor u slechts klein. 
Het kost niet zoveel om je hart wat te openen  
voor de mens om je heen in vreugde en verdriet 
Wees blij, dat je zo wat kan doen voor 
die ander of is die ander je medemens niet? 
Het kost maar weinig, je arm om een schouder  
of alleen maar even een zachte druk van een hand 
't Is vaak voor de ander of hij heel even  
in een klein paradijs beland. 
Het kost zo weinig om een ander te geven 
iets wat je zelf ook zo heel graag ontvangt 
Vriendschap, alleen door dat weg te schenken  
geef je iets waar ieder mens naar verlangt! 
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‘TAFELEN VOOR DE VASTENACTIE’ OP ZONDAG 19 MAART 2023 
 
BIJ ELKAAR ETEN EN TE GAST ZIJN TIJDENS EEN  
DRIEGANGENMENU VOOR DE VASTENACTIE 
 
Op zondag 19 maart wordt ook dit jaar weer ‘Tafelen voor de Vastenactie’ 
georganiseerd. Een initiatief dat plaats vindt in Limmen. We gaan uit van 
gastheren en -vrouwen die hun huis en tafel beschikbaar willen stellen 
voor het verzorgen van een driegangenmenu. De komende weken kun je 
je als kok of als deelnemer opgeven om hier aan deel te nemen. Het idee 
is dat je als deelnemer een driegangendiner gaat houden op drie 
verschillende adressen in Limmen. Dit gaat gebeuren op zondag 19 
maart. Je meldt je dan om 17.00 uur aan in de ontmoetingsruimte van de 
Corneliuskerk, je betaalt voor het driegangendiner € 15,- en je wordt dan – 
in koppeltjes van twee – naar een bepaald adres gestuurd voor het 
voorgerecht. Na het voorgerecht krijg je – op de afgesproken tijd - als 
koppel een envelop met het adres waar het hoofdgerecht genuttigd kan 
worden. En daarna krijg je het adres voor het toetje. Diegene die de 
gasten ontvangt, krijgt dus drie keer twee koppeltjes van twee gasten op 
bezoek. Als gastheer en -vrouw eet je als kok natuurlijk zelf ook mee. Een 
initiatief waar iedereen aan mee kan doen. 
 

MELD JE AAN. 
‘Tafelen voor de Vastenactie’? Het gaat bij deze actie om de 
verbondenheid met elkaar, en dat gebeurt als gevers en ontvangers 
samen komen. Ook gaat het bij deze actie om de verbondenheid met het 
Vastenactie-project.  
 

‘Tafelen voor de Vastenactie’ vindt plaats op zondag 19 maart vanaf  
17.00 uur. Als er veel gastadressen zijn, kunnen we ook veel eters laten 
deelnemen. Dus a.u.b. geef je op. Vol is vol. Je kunt je aanmelden tot 
donderdagavond 16 maart bij: aanmelden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl  
Informatie en spelregels volgen daarna. 
 
Werkgroep MOV (Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede) 
 

 

 
Contactgegevens 
Meldpunt Eenzaamheid Limmen:  
Afra Mooij tel.: 0725052097 of 06 10803729 
E-mail: aframooij@gmail.com 
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GELOOFSVERDIEPING (leren) 

 
ONTMOETEN OP OOGHOOGTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als hongerdoek gebruiken we dit jaar de doek die we ook in 2017 gebruikten. De 
officiële titel van dit doek is: ‘ik ben omdat wij zijn.’ De titel verwijst naar een Afrikaans 
spreekwoord: ‘Ik ben omdat jij bent – en jij bent omdat wij zijn’. Dit gezegde impliceert 
dat het tot het mens-zijn behoort deel van een relatienetwerk te zijn, waarbij 
wederkerigheid van fundamentele betekenis is. Oftewel: het Ubuntu-principe. Geen 
mens woont alleen op een eiland. We zijn allemaal met elkaar verbonden en op 
elkaar aangewezen. Jezelf ontwikkelen komt tot stand door relaties, die gekenmerkt 
worden door solidariteit en zorg voor elkaar. Wanneer we in solidariteit opkomen voor 
anderen, dan ontvangen we in gelijke mate als we geven. 
 
Twee panelen met een ‘grens’ 
De hongerdoek bestaat uit twee losstaande panelen, twee rechthoekige vlakken met 
een smalle middenstrook ertussen. Die middenstrook geeft de indruk van een grens, 
een afstand, een afscheiding tussen beide panelen, tussen de beide afgebeelde 
mensen. De afbeelding in zijn geheel wekt de suggestie van twee magnetische 
velden die elkaar bijna raken en heeft ook wel iets kosmisch, als een blik in een 
eindeloos heelal, met ontelbare sterren en hemellichamen. 
 
Kleurenpalet 
De kleurschakeringen lopen van turquoisegroen naar geeloranje, van donker naar 
licht, van koel naar warm. De kleuren zijn intensief, via een weelderige dripping-
techniek op de beide schilderdoeken aangebracht en lopen optisch in elkaar over, 
maken een verbinding over de grenzen van beide rechthoeken heen en zijn daarbij 
schijnbaar in tegenspraak met de beide meer statisch vorm gegeven figuren. Groen 
is de kleur van het leven, van kracht en vernieuwing, terwijl de kleur geel schepping 
en vruchtbaarheid symboliseert en zelfs het goddelijke, omdat geel en goud nauw 
met elkaar overeenkomen. 
 
Intimiteit vanuit identiteit 
Twee mensen zijn vervlochten in een intensieve ontmoeting met elkaar aan een 
grens, over een grens heen. Door het diepgaande en respectvolle toewenden van 
beide hoofden naar elkaar toe, wordt die grens een overgang, een brug. De twee 
personen kijken elkaar indringend aan. Ontmoeting kan alleen als mensen op elkaars 
ooghoogte zijn, als de een de ander wil en durft aan te kijken als gelijke.  
De armen van beide figuren zijn verstrengeld in elkaar en onderstrepen het 
intensieve karakter van de ontmoeting, omdat de figuren elkaar aanraken en in 
elkaars persoonlijke sfeer binnendringen, maar daarbij wel de kleur van de ander 
aannemen.  
  



 

In dit spel van geven en ontvangen groeit een relatie, groeit betrokkenheid op elkaar. 
Dat spel van geven en ontvangen kan alleen gespeeld worden vanuit een eigen 
identiteit. Je moet immers iets te geven hebben in je relatie met de ander en 
openstaan om iets te ontvangen dat jezelf nog niet hebt. Verschillen in 
eigenschappen vallen niet weg in de ontmoeting, maar zijn juist de basis ervan. 
Identiteit gaat vooraf aan intimiteit. Wie niet of slecht op eigen benen kan staan, is 
ook niet in staat om op ooghoogte van de ander te komen. ‘Wie een muur om zijn 
land bouwt, maakt zichzelf de gevangene’, zei voormalig USA-president Obama. Wie 
een muur om zichzelf bouwt om zijn eigenheid af te schermen, maakt zich tot 
gevangene van zichzelf. Diversiteit en eenheid zijn de twee kanten van de medaille 
die ontmoeting heet. 
 
Ontmoeten: vrij makend en verplichtend 
Sommigen interpreteren het voorvoegsel ‘ont-’ van het werkwoord ‘ontmoeten’ als 
een ontkenning. Ont-moeting houdt in dat niets meer hoeft, dat je vrij bent naar 
elkaar toe om er voor elkaar te zijn. In het Nederlands kan dat voorvoegsel ‘ont-‘ ook 
de betekenis hebben van ‘met iets beginnen’, denk bij voorbeeld aan ontdooien (het 
begin van het dooien) of ontbijten (weer beginnen te bijten (=eten) nadat je dat 
blijkbaar een tijdje niet gedaan hebt). In dit laatste geval ligt in iedere ont-moeting iets 
opgesloten van een appèl dat men op elkaar doet, een verplichting die men naar 
elkaar toe heeft. Misschien heeft iedere ontmoeting wel iets van beide: zowel een 
vrijmakend als een verplichtend karakter naar elkaar toe. 
 
Inspiratie 
Chidi Kwubiri, de maker van de doek, zegt geïnspireerd te zijn door de beide langste 
rivieren in zijn land Nigeria, de Benue met zijn groenblauw water en de okerkleurige 
Niger. Hoewel ze uit twee heel verschillende bronnen stammen en daaruit gevoed 
worden, vloeien beide stromen nabij de plaats Lokoja tezamen en vervolgen dan 
gezamenlijk, elkaar versterkend, vreedzaam, hun weg (zie afbeelding).  
 
Wanneer deze natuurkrachten daadwerkelijk samen komen, elkaar onderling 
beïnvloeden en elkaar versterken, elkaar aankijken en kunnen zeggen: ‘Kijk, ik ben 
omdat wij zijn’, dan is dat precies dat wat ik wil uitdrukken en zeggen. Het geel keert 
zich naar het groen, het groen naar het geel, beide kleuren nemen elkaar in zich op, 
gaan op elkaar toe en zeggen tegen elkaar: ‘Ik ben omdat wij zijn’. Het gaat om 
veelvoud en eenheid. Ook al is onze oorsprong verschillend en ook onze identiteit, 
wij zijn toch altijd wij. We keren ons naar de ander toe en zeggen tegen de ander, 
tegen ons ‘tegenover’: ‘ik ben omdat wij zijn’, aldus Kwubiri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

VOOR ALLE LEEFTIJDEN 
 
VEERTIG DAGEN VERDIEPING - gespreksavonden n.a.v. de film ‘the Shack’ 
 
De veertigdagentijd is van oudsher een periode waarin christenen zich extra in hun 
geloof verdiepen en zich er op een intensievere manier mee bezig houden. Vanuit de 
Corneliuskerk willen we hier dit jaar vorm aan geven door ons op een bijzondere 
manier in onze relatie met God te verdiepen. Dit doen we aan de hand van een 
zestal bijeenkomsten rondom de film ‘the Shack’, gebaseerd op de gelijknamige 
wereldwijde bestseller die in het Nederlands verscheen als ‘de Uitnodiging’. 
 
Over de film: 
In de nasleep van een vreselijke, persoonlijke tragedie ontvangt Mackenzie Allen 
Philips een mysterieuze brief met een uitnodiging voor 'de hut'. De uitnodiging is 
ondertekend door 'Papa', de bijnaam voor God van zijn vrouw. Mackenzie gaat op de 
uitnodiging in en bevindt zich vervolgens op een ingrijpende reis op zoek naar de 
waarheid, vergeving en acceptatie. 
 
Wat gaan we doen? 
We beginnen de eerste avond met het kijken van de film. In de avonden erna zullen 
we aan de hand van enkele kern-scenes de boodschap van de film bespreken, en de 
manier waarop die ons (geloofs)leven raakt. 
 
Leuk! Wanneer gaan we dat doen? 
De data beslaan alle woensdagavonden van de vastentijd ná Aswoensdag. We 
beginnen de eerste keer om 19:00 in verband met de inleiding en de duur van de 
film. Daarna beginnen we telkens om 19:30. We komen bij elkaar in de pastorie van 
de Corneliuskerk in Limmen. Zie hieronder het schema. 
 

01-03-23, 19:00 Introductie en Film kijken 

08-03-23, 19:30 Waar is God als je Hem nodig hebt? 

15-03-23, 19:30 Hoe kijkt God naar mij? 

22-03-23, 19:30 Waarom doe je mij dit aan? 

29-03-23, 19:30 Hoe kan ik het hart van de Vader kennen? 

05-04-23, 19:30 Laat je hem hiermee wegkomen? 

 
 
Deelname 
Deelname is gratis, maar geef je even op i.v.m. de hapjes en drankjes.  
Dat kan door na de viering pastor Mike even aan te spreken, hem een mail te sturen 
op pastor@corneliuskerk-limmen.nl of door een berichtje te sturen naar  
06-39142565. 
 
Hopelijk tot dan! 
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BIJBELGROEPEN 
 
MOZESGROEP 
 
Donderdag 23 maart 2023 komen we als Mozesgroep weer bij elkaar om 
te ‘snuffelen in de Bijbel’.     
Ben je ook nieuwsgierig naar het verhaal achter het verhaal in de vele 
geloofsverhalen in de Bijbel? Dan zijn de laagdrempelige bijeenkomsten 
van de Mozesgroep 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. Het gaat namelijk, naast het geloofsverhaal, vooral om je 
eigen verhalen.  
 
De volgende Mozesgroep-avonden staan gepland op donderdag 23 maart 
en donderdag 13 april en 11 mei 2023 van 20.00 uur tot 21.30 uur in de 
pastorie. (data onder voorbehoud: veranderingen staan in de agenda van 
de parochie-website en groepsleden krijgen automatisch bericht) 
 
Mocht je belangstelling hebben, mail dan naar: 
aanmelden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl  
 
 

SNUFFELEN 
 
Snuffelen op woensdagmorgen om 9.30 uur . 
We snuffelen in het boek Openbaringen. Spannend dus! 
 
Opgeven is niet nodig en iedereen is welkom. 

 
 
 

 
ROND DE WATERPUT VOORJAAR 2023 
 
In het tweede deel van het seizoen staan 15 items op het programma. 
Hieronder een korte opsomming. Zie ook onze website www.ronddewaterput.nl 
voor het laatste nieuws.  Commissie ‘rond de waterput’  
 
■ Op zondag 19 maart zal burgemeester Mascha ten Bruggencate haar 
‘Preek van de leek’ houden in de Witte Kerk in Heiloo. Aanvang 16.00 uur. 
■ De Kerkstraat van het Willibrordushuis wordt na Pasen opgesierd door 
een expositie van Marga Jelles-van Huizen onder de titel ‘Jubilate Deo’. 
■ Wat doet de constante versnelling van het leven met onze beleving? 
Steeds meer mensen raken overbelast en zoeken dus opnieuw naar de 
(on)zin van onze aanwezigheid op aarde, de verwikkelingen van alledag. 
In twee lezingen proberen we deze ontwikkeling te duiden. 
De eerste lezing, getiteld ‘Zingeving zonder tijd’, door Peter de Laat vindt 
plaats op dinsdag 18 april om 20.00 uur.  
De tweede lezing getiteld ‘Geschiedenis: zin… of on-zin’ wordt verzorgd 
door ds. Jan Bruin op dinsdag 2 mei, aanvang 20 uur. 

mailto:aanmelden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl
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VANAF DE AMBO 
 

Kort geleden was het de bidweek om eenheid. We lazen die zondag uit Paulus’ 
brief aan de christenen in Korinthe. Over eenheid is er de laatste tijd veel te 
doen. Zo wordt de oecumene, waarin katholieke en protestantse kerken bij elkaar 
komen, zeer bemoeilijkt doordat oecumenische gebedsvieringen in het weekend 
van hogerhand verboden zijn. We moeten nieuwe creatieve manieren vinden om 
als christenen één te zijn. Dat gaat vast lukken, dat vertrouw ik u (ons) wel toe!  

 

Maar laten wij ook eens naar onszelf kijken. Onder ons, als katholieke parochies, is eenheid 
ook een moeilijke realiteit. Nu er noodgedwongen kerken zullen moeten verdwijnen, door 
een gebrek aan vrijwilligers, financiën en voorgangers, komen we erachter dat er ook onder 
ons katholieken niet veel eenheid is. We zijn vooral gek op onze gebouwen en op onze eigen 
maniertjes waarop we dingen doen. Denk eens aan de vieringen: de Bijbelteksten en 
gebeden in de communieritus zijn overal hetzelfde, want we gebruiken allemaal Gooi en 
Sticht. Maar hier in Heiloo (waar deze preek gehouden is, MN) lezen we bijvoorbeeld de 
eerste lezing en het evangelie en is de volgorde van de communieritus hetzelfde als in 
Limmen. In Egmond en Akersloot komen daarentegen alle lezingen voorbij, maar verschilt de 
communieritus in volgorde. In Egmond gebruiken we een lay- in met andere gezangen, en 
probeer in Limmen maar eens een ander communiegebed te gebruiken (of vergeet een 
credo) en je hoort het geheid! En dat is heel natuurlijk en niet erg. Ook hechten we als 
vanzelfsprekend aan onze gebouwen: we zijn daarin gedoopt, getrouwd, hebben onze 
kinderen er gedoopt, we hebben er uitvaarten bijgewoond van mensen die we liefhadden, en 
noem maar op. Maar toch, de uiterlijke dingen houden altijd een keer op, hoeveel pijn dat 
ook doet. Zonder levende stenen die de gemeenschap maken blijven het slechts muren met 
een dak daarop… 

 

Nu ben ik niet hopeloos. Ik ben van een andere generatie en ken de kerk niet anders dan in 
een staat van verandering. Hier in het westen worden we kleiner, maar wereldwijd groeien 
we! De generatie van mijn ouders vonden het niet belangrijk meer om kinderen mee te 
nemen: we mochten zelf kiezen. Dat heb ik altijd vreemd gevonden: ik kan toch ook niet 
kiezen of de wereld rond of plat is? Iets is zo of iets is niet zo. Maar goed, ik begrijp dat als 
geloof een keuze zaak is, zij niet relevant lijkt en dat er dus op zondagochtend iets anders te 
doen is dan de Kerk. Zonder geloof is er geen basis. En op dat geloof doet Paulus in de 
tweede lezing een beroep. We lazen zijn brief dat er onenigheid was in de kerk in Korinthe. 
Mensen hadden onenigheid over het hoe en wat binnen hun gemeenschap. Ze riepen leuzen 
als ‘Ik ben van Paulus’.‘ Ik van Apollos’. ‘Ik van Kefas'. ‘Ik van Christus’. Paulus reageert in 
zijn brief heel scherp hierop en vraagt: “Is Christus dan in stukken verdeeld? Is Paulus voor u 
gekruisigd? Of bent u gedoopt in de naam van Paulus?” Ik stel me voor wat hij ons zou 
schrijven als wij leuzen roepen als ‘Ik ben van Heiloo!’, ‘Ik ben van Limmen!’, ‘Ik ben van 
Akersloot!’ of ‘Ik ben van Egmond!’. Maar is Christus dan in stukken verdeeld? Is Egmond 
voor u gekruisigd? Bent u gedoopt in de naam van Heiloo? Nee toch? We zijn op de eerste 
plaats allemaal christenen, en daarbij katholiek. En hoe begrijpelijk het ook is dat we 
vasthouden aan onze eigen manieren en gebouwen; zonder de inhoud, zonder Christus, zijn 
we kwetsbaar en ongeloofwaardig. Voorlopig zijn we nog waar we zijn, maar de kans is groot 
dat er veranderingen komen. Het is dan aan ons om daar een manier voor te vinden die 
werkt. Samen komen we er zeker wel uit! Als ik kijk naar hoe mooi én gezellig de 
regiovieringen altijd zijn, dan vertrouw ik ons de samenwerking helemaal toe. Maar niet als 
we het op eigen houtje doen. We komen naar de kerk voor dezelfde Jezus: Hij is onze 
inhoud. En als we Hem volgen, in woord en daad, dan komen we er als plaatselijke 
gemeenschappen bij elkaar vast helemaal uit. Amen. 

  



 

EERSTE COMMUNIE 
 
 
De voorbereiding op de eerste communie gaat weer beginnen! We komen voor het 
eerst bij elkaar op dinsdag 7 februari om 19:00 voor de kennismaking. Tot die tijd 
kunt u uw kind nog opgeven, dus aarzel niet. Mail uw aanmelding naar 
pastor@corneliuskerk-limmen.nl of door een berichtje te sturen of te bellen naar  
06 39142565. 
Hieronder vindt u vast de planning! 
 
 

 PLANNING EERSTE COMMUNIE 2023 

Dinsdag 7 feb. 19:00 Kennismaking eerste communiegroep 

Zondag 12 feb. 13:00 Onderwerp: Kerk       (speurtocht) 

Dinsdag 21 feb. 19:00 Onderwerp: Bijbel 

Zaterdag 11 mrt. 19:00 Gezinsviering: voorstellen Eerste communicantjes 

Dinsdag 14 mrt. 19:00 Onderwerp: Doop 

Dinsdag 21 mrt. 19:00 Onderwerp: Communie 

Dinsdag 28 mrt. 19:00 Onderwerp: Pasen 

Zaterdag 1 apr. 19:00 Gezinsviering Palmpasen 

Zaterdag 8 apr. 19:00 Gezinsviering Pasen 

Dinsdag 11 apr. 19:00 Vooroefenen Eerste Communieviering 

Zondag 16 apr. 10:00 Eerste Communie 

 
 
Nieuw telefoonnummer 
Vanaf heden is het secretariaat bereikbaar via een nieuw telefoonnummer: 
0615204954. 
 
Beschikbaarheid pastor Mike 
Pastor Mike is telefonisch bereikbaar van dinsdag tot zaterdag op 06 39142565 
overdag. 
Voor pastorale nood kunt u ook op dagen en uren daarbuiten terecht. 
 
  

mailto:pastor@corneliuskerk-limmen.nl


 

NIEUWS ROND DE KERK 
(kerkopbouw) 
 
Maria - in woord, klank en beeld  
 
Op vrijdag 17 februari 2023 – Corneliuskerk Limmen.  
 
Aanvang: 20.00 uur – entree: gratis, vrije bijdrage na afloop. 
 
Maria is door de eeuwen heen altijd een bron van inspiratie geweest voor veel 
kunstenaars, schilders, componisten  en tekstdichters. 
 
Vanuit dit gegeven hebben wij een mooi  en afwisselend programma weten samen te 
stellen waarin  alle facetten over Maria  voor het voetlicht komen. 
m.m.v. Lianne Pirovano – sopraan 
 Jan Melkert – schilderkunst 
 Carla Bakker – gedichten 
 Peter Rijs – orgel/piano 
 Ans Pirovano – Bloemdecoratie 
 

 

 

R.K. Parochie H. Cornelius 

Jaarvergadering 2023 

                                                                                         Februari  2023 

Beste medeparochianen, 

 

Namens de Parochieraad nodig ik u uit voor de jaarlijkse Parochieavond. 

 

Deze wordt gehouden op: 

➢ woensdag 15 maart a.s. om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van de 

Corneliuskerk. 

 

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

gang van zaken tijdens het afgelopen jaar en de plannen voor 2023.  

 

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

bezig houden en de actualiteiten van dat moment.  

 

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

 

Vriendelijke groet, 

Namens de Parochieraad H. Cornelius, 

Marianne Snel, 

Secretaris 

  



 

 

  



 

UITNODIGING: Dinsdag 14 maart:  
DONATEURSAVOND VAN STICHTING WOL. 
 
Op dinsdagavond 14 maart houdt Stichting Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking 
Limmen (Stichting WOL voor onderwijs in Burkina Faso) een donateursavond in de 
ontmoetingsruimte van de Corneliuskerk. Iedereen is van harte welkom! De avond 
begint om 20.15 uur. 
 
Speciale gast is de heer Salif Sodré, de coördinator van de projecten van WOL en 
haar partnerorganisatie DSF in Burkina Faso. De heer Sodré zal vertellen over het 
verloop van de projecten en de actuele situatie van onveiligheid in Burkina Faso. 
Twee van de projecten betreffen de Vastenactieprojecten van 2019 en 2022 
waarvoor in de Corneliusparochie en de parochie Bron van Levend Water geld is 
ingezameld. Deze twee projecten zijn een groot succes en helpen jonge vrouwen in 
Burkina om perspectief op een betere toekomst te houden. En dit is hard nodig, want 
het werkgebied van WOL en DSF ligt midden in een regio die door terroristen 
onveilig wordt gemaakt. De heer Sodré zal vertellen hoe de mensen onder deze 
omstandigheden leven en hoe onze projecten een bijdrage leveren aan het 
bevorderen van de ontwikkeling in deze moeilijke situatie. En natuurlijk wordt zijn 
verhaal verlevendigd met een mooie fotopresentatie. 
De toegang is gratis maar een donatie voor de projecten in Burkina Faso is van harte 
welkom! De collecte van het weekend van 11 en 12 februari in de Corneliuskerk is 
voor Stichting WOL. Yvonne Zomerdijk, voorzitter van Stichting WOL, zal op zondag 
12 februari tijdens de viering van 10.00 uur  in het kort iets vertellen over de 
bestemming van de collecte. 

Wilt u alvast iets meer weten? Bij de ingang van de kerk ligt de nieuwbrief van 
Stichting WOL. Natuurlijk kunt u ook een kijkje nemen op de website van WOL 
www.stichtingwol.com of op de Facebookpagina 
https://www.facebook.com/StichtingWOL . Wilt u twee keer per jaar de Nieuwsbrief 
van Stichting WOL ontvangen, stuur dan een mailtje naar 
yvonnezomerdijk@quicknet.nl.  

 
REIS NAAR ISRAËL VANUIT LIMMEN 
 
MET 40 REISGENOTEN NAAR ISRAËL 
Veertig belangstellenden hebben zich aangemeld voor de reis van 
maandag 29 mei tot en met dinsdag 6 juni 2023 naar Israël. Na de 
informatieavond op zondagavond 8 januari werd duidelijk dat het 
enthousiasme om mee te gaan met de reisleiders pastor Ruud Visser en 
Johan Olling om Bijbelse plaatsen te bezoeken, groot was. 
De reis wordt grondig voorbereid met enkele bijeenkomsten waar de 
deelnemers voorbereid worden op dat wat er bezocht gaat worden. Er 
wordt op die avonden achtergrondinformatie gegeven en de groep leert 
elkaar kennen. Deze bijeenkomsten maken deel uit van de reis.  
Er wordt een avond gehouden over de streek rond het meer van Galilea. 
Het gaat dan over Nazareth, Tiberias, de berg van de zaligsprekingen en 
Kafarnaüm. De tweede avond zal vooral gaan over het Christelijke, 
Joodse en Islamitische Jeruzalem en het nabijgelegen Bethlehem. En ook 
zal de geschiedenis van Massada, Qumran en Yad Vashem zullen 
uitgelegd worden. Het belooft een mooie reis te worden. 
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LOURDESREIS 2023 

 
De Lourdesgroep Heiloo gaat van 29 april t/m 6 mei met de TGV  
naar Lourdes. Heeft u belangstelling voor onze Lourdesreis? 
 
Voor meer informatie kunt u bellen: 
Irma van Loon,  tel. 072 5336056 
Liesbeth van Zelst tel. 06 48818568 
Hannie Wessel tel. 072 5333913 
 

DE MUSICAL VAN AQUARIUS “JUDAS EN JEZUS NEXT”  
 
Het Aquariuskoor van de kerk in Akersloot heeft er weer zin in, om een 
musical á la the Passion op te voeren. Na 2 jaar afwezigheid kan het 
gelukkig weer! Uitvoering in de Jacobus de Meerdere kerk in Akersloot 
Vrijdag 24 maart, Zaterdag 25 maart ,Vrijdag 31 maart  en Zaterdag 1 april 
 

UPDATE WEBSITE 
 
De website vormt de basis van de communicatie van de parochie en 
daarom moet alle belangrijke informatie daar te vinden zijn. Zo kun je 
sinds december op de website door middel van een QR-code misintenties 
bestellen en betalen, een donatie overmaken voor het werk van de 
werkgroep Caritas om dorpsgenoten te steunen, en ook kun je via een 
QR-code je bijdrage voor de actie Kerkbalans storten.  

Zo gaan we stapje voor stapje de website actueler maken. Je kunt de 
website www.corneliuskerk-limmen.nl bezoeken en zien hoe de homepage 
met agenda en berichten actueel blijft. Suggesties horen we graag. 
bestuur@corneliuskerk-limmen.nl  

Werkgroep ‘website en communicatie Corneliusparochie’ 
 

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 23 februari   groep 3 
 
Dinsdag   7 maart   groep 1 
Vrijdag 24 maart   groep 2 
Donderdag   6 april   groep 3 
 
De dames worden namens ons allen alvast weer van harte bedankt.  
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Nico Beentjes 
 

Overleden op 21 oktober 2022 
op de leeftijd van 74 jaar 

 

Op 9 november 1947 is Nico geboren. Nico komt uit een gezin van 8 kinderen en hij is het 
tweede kind van Sam en Aaf Beentjes. Zij hadden een tuindersbedrijf waar iedereen uit het 
gezin in mee hielp. Nico kon goed leren maar koos er toch voor om bij zijn vader te gaan 
werken in de tuin. Vele uren trokken ze samen op. Samen investeerden ze in machines die 
het werk lichter maakte, waar Nico, met zijn zakelijk inzicht, al gauw een nieuw verdienmodel 
in zag. De volgende investering werd een aanhanger waarmee hij met de machines de boer 
op kon om, tegen betaling, ook voor anderen het werk lichter te maken. Toch heeft Nico 
moeten besluiten om te stoppen met het werken op de tuin. Lichamelijk werd het hem te 
zwaar. Hij ging werken als chauffeur bij het bloemenexportbedrijf van Jan Roelofs. Later is hij 
opgeklommen van chauffeur tot bloemeninkoper bij Nijssen Jr van de gebroeders Peter en 
Pim Nijssen. Toen Peter en Pim gingen stoppen heb jij het bedrijf Nijssen Jr samen met 
René Warmerdam overgenomen. Hij ging er vol voor en mooie jaren braken aan en het 
bedrijf bloeide En groeide. 
 
Op 22 April 1977 Trouwde Nico met zijn grote liefde Gré Fatels uit Castricum. Samen kregen 
ze ons; Nandie en Patricia. We waren een warm gezin samen, en we hebben veel mooie 
herinneringen van, en met elkaar. Met name bewaren wij prachtige herinneringen aan de 
mooie vakanties in Frankrijk, Spanje, Italië en Oostenrijk.  
Helaas werd mam ziek. Zij overleed binnen zes maanden op 18 maart 2005. We bleven met 
zijn drieën over; jij met ons; je meiden. Je zette de vakanties met ons voort. We gingen naar 
Jamaica, Kenia en Aruba. Hier zijn wij jou zo dankbaar voor. Het zijn mooie herinneringen 
die we nooit zullen vergeten. En deze nemen we de rest van ons leven mee.  
 
Een bezige bij; dat was jij! Van jongs af aan voetbalde je, later gaf je keepertraining en na 
het overlijden van Mam werd je voorzitter van VV Limmen. Dit heb je 10 jaar lang met heel 
veel plezier gedaan, de VV Limmen sjaal ging overal mee naartoe.   
In je jongere jaren fietste je graag. De roze cornelli fiets, inmiddels antiek, waar je Parijs-
Roubaix mee gefietst hebt hangt nog in de schuur. Ook heb je nog bijgedragen aan de 
oprichting van “Tourclub Limmen”.  
Daarnaast deed je ook aan tennis, golf, was je veilingmeester en was je te zien op de 
Hortus. Nico was een echt mensenmens en je was een geziene man in het dorp. Dit alles 
was je lust en je leven, en wat heb je het moeilijk gevonden dat je dit allemaal niet meer kon.  
 
Op de Limmer kermis ontmoette je Joke, allebei jullie eerste liefde verloren. Je bloeide weer 
op en samen hebben jullie 12 mooie en gelukkige jaren gehad.  
En 10 jaar geleden werd je Opa, je kleindochter Fabiënna werd geboren, je oogappeltje. Wat 
was je trots.  
 
Toen, in het voorjaar van 2021 leek het alsof je een longontsteking had, maar dit bleek 
uiteindelijk longkanker te zijn. Wat een enorme klap, maar je ging er vol voor. De 
behandelingen leken in eerste instantie goed aan te slaan, en de controles waren positief. 
Tot de controle eind juni 2022 niet goed was, het was weer terug en je had uitzaaiingen. Je 
was nog steeds aan het herstellen van de eerste behandelingen. Je ging nog een keer voor 
de chemokuren, maar ze waren te zwaar. Je hebt toen een hele moedige keuze gemaakt. 
Samen hebben we nog een paar mooie momenten met elkaar gehad. En toen moest je ons 
allen loslaten, je kon niet meer. Met een glas wijn in je hand hebben we samen nog geproost 
op jou, en op het leven. Jij brak het ijs en zo heb je het voor ons zo dragelijk mogelijk weten 
te maken. Lieve Nico, lieve Pap, lieve Opa bedankt voor alles. Wij gaan verder met elkaar en 
houden ons vast aan alle mooie herinneringen die wij hebben van, en met jou!  
  



 

 
 

Gre Liefting - Zandbergen 
 

Overleden op 15 november 2022 
op de leeftijd van 85 jaar 

 
 
Mam werd geboren op 10 november in 1937, aan de Rijkstraatweg in Limmen. Het gezin 
Zandbergen bestond uit 3 zonen en 4 dochters. Mam had een fijne jeugd maar ze moest al 
jong aan het werk.  Eerst bij Haanstra “het chauffeurscafé “, heb je jaren gewerkt in de 
spoelkeuken. En later ging je werken in de huishouding. 
 
In 1955 leerde je Pap kennen tijdens het dansen in Egmond Binnen bij Café Swart. Toen 
jullie één jaar verkering hadden zei je tegen Pap: jij houdt nog veel te veel van feesten. Ga 
dit de komende tijd maar doen en als je dan nog steeds van mij houdt, kom je maar terug. En 
gelukkig gebeurde dit. 
In 1962 trouwden jullie en gingen jullie aan de Hogeweg 147 wonen, waar jullie nu nog 
steeds wonen.  Hier kregen jullie twee zonen en één dochter. Later werd dit uitgebreid met 
schoondochters en een schoonzoon. Tien kleinkinderen en één achterkleindochter. Wat was 
je trots op ons allemaal! 
 
Dertig jaar geleden, toen de kinderen de deur uit waren, kreeg je op een dag de griep. Je 
knapte hier maar niet van op en al snel hoorden we dat het veel ernstiger was dan een 
griepje. Je bleek een lekkende hartklep te hebben. Je werd geopereerd en gelukkig knapte je 
weer snel op. Hierdoor heb je, zoals je zelf ook zei, nog 30 bonusjaren gekregen.  
Toen alle kinderen de deur uit waren gingen jullie ieder jaar op vakantie naar Valkenburg met 
vrienden en familie. Een midweek maar niet langer, maar je genoot met volle teugen van 
deze terugkerende jaarlijkse vakantie.  
 
Op jouw verjaardag, 10 november 1994, kreeg je een mooi cadeau. Je moest er de hele dag 
op wachten, maar het wachten werd beloond met je allereerste kleindochter Daniëlle. Een 
mooier cadeau had je je niet kunnen wensen. 
Vorig jaar augustus was je heel slecht. Je vroeg de dokters om je toch op te lappen, want er 
was nog veel te veel om voor te leven en om mee te maken. Want eerst werd je eerste 
achterkleinkind “Emma “geboren, dit was jullie trots.  Je zei het altijd zo mooi in je eigen 
woorden “de 4 geslachten”, dat klonk mooier dan de “vier generaties”.  
Daarna kwam het 60-jarige huwelijk “het Diamanten huwelijk” dat wilde je graag meemaken, 
en ook dat heb je gered. Daarna nog afgelopen 10 november jouw 85e verjaardag en ook 
deze mijlpaal haalde je. Want één ding was duidelijk: opgeven was er niet bij. 
Op de donderdagmiddagen gingen jullie altijd koffiedrinken bij Tante Riet en Ome Herman, 
hier hield je van, want tijdens het koffiedrinken was het moment op de roddelblaadjes en 
tijdschriften met elkaar te wisselen. 
 
Verder genoten jullie samen van de kleine dingetjes zoals gezellig op zaterdag een vers 
gebakje van Bakkerij Putter, lekkere vleeswaren van slagerij Snel, of soms zelfs nam mam 
een advocaatje met een toef slagroom. 
De laatste jaren had je toch steeds meer zorg nodig, de Thuiszorg werd ingeschakeld, 
waarvoor onze dank. En pap heeft zelf heel veel voor je gezorgd, wij zijn hem hier heel 
dankbaar voor. 
Mam, na zoveel strijd heb je nu je rust gevonden, wij gaan goed voor Pap zorgen met zijn 
allen, daar hoef jij je nu niet meer druk om te maken. 
 
Lieve mam, bedankt voor alles, je zit voor altijd in ons hart. 
 

  



 

 
 

Petrus Baltus 
- Piet - 

 
Overleden op 18 november 2022 

op de leeftijd van 91 jaar 
 

Piet werd geboren op 14 augustus 1931 aan de Westerweg, als derde zoon van vader -
melkrijder- Piet Baltus en moeder Helena Baltus-Sprenkeling. Na Toon en Kees, daarna kwamen 
nog Joop, Tiny, Nel, Dirk en met Ria was het span compleet. Intussen verhuisde ze naar de 
Rijksweg, maar het huis aan de Westerweg werd aangehouden en verhuurd. Gemakkelijk is zijn 
jeugd niet geweest, de oorlog brak uit toen hij 9 was, met alle moeilijkheden, aanpassingen en 
herinneringen als gevolg. Zijn moeder heeft jaren lang TBC gehad en lang elders in het land in 
het sanatorium gelegen, daardoor kwamen steeds andere dames in huis om het gezin draaiende 
te houden. 
 
Maar een geluk bij een ongeluk…. ook Lien Metzelaar kwam, een leuke meid! 
Zijn vader kocht een tractor en Piet werd op zijn 18e de eerste tractorchauffeur van Limmen. 
Hiermee was de eerste stap van het Loonbedrijf gezet. 
Ook moest hij nog zijn militaire diensttijd doorlopen, hij kreeg daar de kans zijn autorijbewijs te 
halen, waar hij ruim 70 jaar plezier van heeft gehad tot hij voor een brommobiel koos.   
Die Lien werd zijn grote liefde, ze trouwden op 8 mei 1956 en ze gingen samen in het huis aan de 
Westerweg wonen,  waar hij nooit meer weggegaan is. Ruim 9 maanden later werd hun eerste  
dochter geboren, waarna er nog vier volgenden… en eindelijk na de strenge winter van 1963, 
waar hij met zijn zwangere Lien de show stal met een geleende arrenslee en paard op het 
Overdie, werd een zoon geboren, weer een Piet! Daarna nog Martin en ook hier maakte Ria het 
span compleet. 
Er was veel werk te doen, het loonbedrijf kwam goed van de grond, Ome Dirk kwam erbij en de 
broers Lanser hielpen in de zomers. Van Papa-dag was toen nog geen sprake dus in huis kreeg 
mam hulp van Ria Koot, zodat ze ook tijd had voor de klanten, koffie en de telefoon. 
Alleen op de zondag was  er tijd, het land in om samen slootje te springen, varen vanaf de 
Schulpvaart naar het Overdie, rondjes rijden door Noord-Holland en wandelen in de duinen. 
In de winteravonden was er tijd voor zijn 2 kaartclubs, klaverjassen… de klap op tafel werd 
harder nadat de avond vorderde, fanatiek en erg gezellig. Als lid van de Uylenspieghels werd ook 
Carnaval gevierd, de kerk veiling , kermis en de vele verjaardagen. Waar iedereen rookte – hijzelf 
een dikke sigaar-  en je de lucht kon snijden zo grijs zag het. 
 
Veel vakantie zat er ook niet in, af en toe een weekend naar Valkenburg of bij tante Ria en ome 
Peter in Schwirzheim, Duitsland. Tot ze 25 jaar getrouwd waren en een reisje langs de Rijn 
kregen, een Rijn reis via het weekblad Boerderij -dus met veel agrariërs aan boord- waar ze erg 
van genoten, later nog een keer gedaan. Tot mam ziek werd en overleed….. 
Na 29 jaar alleen verder. Dat viel hem zwaar, want ook de jongste drie vlogen een voor een uit. 
Uiteindelijk kwam Ria Niele uit Friesland in zijn leven. Met haar wel meer gereisd omdat het 
loonbedrijf hem niet meer nodig had. Daardoor ook veel tijd in en rondom Het Lieve Vrouw ter 
Nood gestoken. Wat hem na ongeveer 25 jaar een koninklijke onderscheiding op leverde, waar 
hij heel trots op was. 
Pap heeft ook 2 dochters en een kleindochtertje naar het kerkhof gebracht en werd in 2017 
opnieuw weduwnaar.  Hierdoor kwam er iets meer aandacht voor de kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen.  
Ook met de zussen van mam, tante Corrie en tante Truus, kreeg hij hernieuwd contact, wat beide 
kanten erg fijn vonden. 
 
De laatste jaren kwam hij om de week bij ons een koppie halen, nadat hij uit de kerk nog een 
novene kaars had opgestoken in de Genade kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood. 
Er werden veel verhalen verteld van vroeger, al was hij ook heel bij de tijd omdat hij de krant elke 
dag aan het uitpluizen was. 
Ik ben dankbaar dat ik zijn dochter ben, met mooie en minder mooie herinneringen. 
 
Het is goed zo pap, weer herenigd met mam en de anderen…. dank je wel….Liefs Ria 

  



 

 
 

Johannes Petrus Hollander 
- Jan- 

Overleden op 16 december 2022 
op de leeftijd van 81 jaar 

 

 

 
16 december, een dag die begon zoals elke normale dag… 
Totdat ene telefoontje. Jan was gevallen. 
Gladheid, hectiek, de politie aan de lijn. 
Het ging niet goed met Jan. 
’s Morgens om 07.00 uur. Vaste ritueel. Naar de slager. 
Het was spekglad. 
Jan gleed uit voor Anastasia. Toch doorgelopen, waarschijnlijk niet wetende dat zijn 
hoofdverwonding dusdanig ernstig was. 
Op de Kerkweg een inzinking gehad, maar liefdevol geholpen door mede 
Limmernezen. 
Het mocht niet baten. Jan is van ons weggegleden… 
 
Een mensenmens in hart en nieren. 
Er wordt liefdevol over je gesproken Jan. 
Je hebt veel betekend voor vele Limmers. Onder andere de jeugd van VV Limmen.  
Je hebt zoveel voor hen gedaan. 
Nu verder zonder jou, maar wij gaan het redden, samen met Piet. 
De mooie verhalen blijven, die zitten in ons hoofd. 
 
“Wat ik zeggen wou…” 
Daar begon je altijd mee. 
Wat wij willen zeggen is… 
Dank je wel voor alles ome Jan. 
Dank voor wie je was… 
 
Veel liefs van ons… 
Jouw familie 
 
  



 

 
 

Toos Pirovano - Schoutsen 
 

Overleden op 24 december 2022 
op de leeftijd van 89 jaar 

 
"Wil je koek.. of liever chocola?" Stroopkoeken en Jan Hagel. "Koffie in jouw kopje" 
(in mijn geval die met de gentiaan). "Oh, wat fijn dat je er bent! Ik wist niet zeker of je 
zou komen met dit weer.. Wil je echt niet nog wat drinken? een beker karnemelk 
misschien? Neem nou maar, je moet nog zo'n end. Wat fijn dat je er was..." Ik ga je 
missen lieve mam, wat fijn dat je er altijd was.  

Onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder werd op 11 juli 1933 
geboren te Medemblik in een groot katholiek gezin. Op de huishoudschool heeft ze 
"fijne keuken" gedaan. Daarna behaalde ze het coupeusediploma. In 1956 trouwde 
ze met Kees Pirovano. We waren met 7 kinderen: Ans, Jos, Gerard, René, Lianne, 
Paula en Irene. Op dit moment zijn er 19 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen. 
Tot 1977 woonden we in Beverwijk daarna verhuisde ons gezin naar Limmen. Ook 
hier werd haar prachtige sopraanstem opgemerkt. Ze was jarenlang lid van het 
gemengd koor en het dameskoor. Als zij al iets kreeg voor het solo zingen van een 
Avé Maria bij rouw en trouw dan ging dat naar haar broer Co in Kenia voor zijn goede 
werken in de missie. Dit stokje is nu overgenomen door Lianne. 

Na de dood van pap (1991) en onze Gerard (2002) koos zij er voor om geen "ouwe 
zuurpruim te worden", zoals Irene het zo treffend zei bij het afscheid van mam. Mam 
koos daarom om 16 jaar geleden van een donkere seniorenwoning naar een licht 
rijtjeshuis in Heerhugowaard te verhuizen. Ze was erg bescheiden en tevreden met 
wat ze om haar heen had. Ze redde zich prima en deed het meeste zelf. Meer dan 
eens at ze mee bij het gezin van Irene, ze vond alles lekker en was dankbaar. Ze 
was een lieve, gezellige oma die van een spelletje hield. Helaas liet haar gehoor het 
al meer afweten en dat is verschrikkelijk als je zo van muziek houdt. Gelukkig was ze 
erg handig met de Whatsapp, op antwoord op onze  appjes hoefden we nooit lang te 
wachten. 

Toen vlak voor Pasen 2022 uitkwam dat mam ernstig ziek was, besloot ze de natuur 
op z'n beloop te laten. Mam vond dat ze een voltooid leven had, het was mooi 
geweest en ze was benieuwd hoe het zou zijn na de dood... 

De avondwake en uitvaart waren zoals mam het graag wilde, de teksten en de 
muziek van Taizé had ze zelf uitgekozen. De prachtige bloemstukken waren door 
Ans en Irene gemaakt en bij de absoute was mams stem nog te horen via de cd, ze 
zong het Avé Maria van Bach/Gounod. 

We zijn dankbaar dat we Toos, ma, mam, oma zo lang gezond en blij in ons midden 
gehad hebben. We zullen haar erg missen.. 

  



 

 
 

Co Oudhoff 
 

Overleden op 28 december 2022 
op de leeftijd van 92 jaar 

 

 

Jullie die ik liefheb 

Verlaat ik 

Om haar die ik zo liefhad 

Weer te ontmoeten 

 

Co is geboren als jongste van een gezin met 9 kinderen. Ze groeiden op aan de 
Ewisweg waar ze een bomen rooibedrijf hadden. Als jongste liep Co altijd achter zijn 
broertjes aan en klom in de bomen alsof het niks was.  

Toen hij 16 was ging hij vaak naar Limmen. Daar zaten ze dan, met een hele groep 
jongens en meisjes, waaronder ook Alie. Al snel kregen ze verkering en Co was 
helemaal ingeburgerd bij de familie Hageman. Toen ze 9 jaar verkering hadden 
kwam er eindelijk een huis in zicht. Ze trouwden ze op 18-08-1955 en gingen in 
Heiloo wonen.  

Hoewel Alie zich daar in het dorp niet snel thuis voelde, maakten ze er toch een 
mooie tijd van. Eenmaal 4 jaar getrouwd, kregen Co en Alie hun eerste dochter en 
verhuisde ze naar een groter huis aan het Slimpad in Heiloo. Daar is de tweede 
dochter geboren. Nu hadden ze nog één wens: een eigen huis kopen. In 1965 werd 
dit een feit en kochten ze een fijn huis aan de grens van Heiloo. Dat was voor Alie 
dicht genoeg bij Limmen. Daar hebben ze een mooie tijd gehad en als kers op de 
taart werd daar nog een dochter geboren. Allemaal meiden, zei Co altijd, dan komen 
de jongens vanzelf wel.  

Toen de kinderen de deur uit gingen hebben Co en Alie genoten van alles wat op 
hun pad kwam. Ze kregen drie kleinkinderen en ook daar hadden ze heel veel plezier 
van. Co zei altijd: wat hebben we een mooi leven. Co fietste op zijn elektrische fiets 
de hele kop van Noord-Holland in de rondte en Alie ging vaak bij de meiden op de 
koffie. We hebben het goed samen, zei Co altijd, tot Alie overleed in 2020. Ze 
konden niet zonder elkaar en Co had het moeilijk. Zijn geheugen liet hem steeds 
meer in de steek en daardoor moest hij gaan wonen in Westerhout waar hij heel 
liefdevol is opgevangen. De laatste 2 jaar heeft hij daar nog een leuke tijd gehad.  
Tot op tweede kerstnacht 2022, toen hij is gevallen en zijn heup brak. Dit was voor 
Co het moment om naar zijn geliefde Alie te gaan waar hij de laatste jaren zo naar op 
zoek was. Ze zijn weer samen.  
 

Dag lieve pap rust zacht. 



 

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

 

 
 
Zaterdag 11 februari 19.00 uur  Jaap 
Valkering en Jo Valkering-van der Peet en 
dochter Ans, 
Ada Beentjes, Gre Dekker-Oud, Riet Dekker-
Hollenberg 
Zondag 12 februari 10.00 uur Lies Al, Jans 
Min, Kees Pepping, Pe Pepping, Sam Beentjes 
en Aaf Beentjes-Vlaarkamp, Theo Dirkson, IJs 
Dirkson en Annie Dirkson-Kerssens, Joop van 
der Steen en Afra van der Steen-de 
Winter,overl. Fam. Admiraal-Commandeur, 
Joop Baltus, Ed Kuijper en Anja Kuijper-
Schagen, Jan Groot, Angelique Levering-
Kaandorp, Jan Kaandorp, Overleden familie 
Wulp-Kaandorp; Gré Liefting-Zandbergen, 
overleden ouders Nuyens-Kusch en overl.fam. 
Zaterdag 18 februari 19.00 uur: Ton en 
Regien Bolten-Min, Jaap Dirkson, Jaap 
Valkering en Jo Valkering-van der Peet en 
dochter Ans, Johan Kerssens, Simon Kuijper 
Zondag 19 februari 10.00 uur: Lies Al, Helena 
Min, Jaap Metselaar en Joke Metselaar-
Apeldoorn, Cees Min, Siem Pepping, Tiny 
Wulp-Vergouw, Bank Wulp, Nico Wulp en 
Peter, Arnold Henselmans en Annie 
Henselmans-Borst, Herman Zomerdijk en Lia 
Zomerdijk-Admiraal, Annelies Bakkum-Smit, 
Cock Groot en Riet Groot-Konijn, Afra Koot en 
overl.ouders, Bart Dirkson en Janie Dirkson-
van der Molen, Mariëtte Kaandorp, Willem 
Dirkson en Sien Dirkson-Duivenvoorde, Koos 
Glorie 
Zaterdag 25 februari 19.00 uur: Gerda 
Pepping-Bakkum, Truus Droog-Bruin 
Zondag 26 februari 10.00 uur: Dina 
Hageman-Regtop, Agaath Mooij en fam. Mooij-
Putter, Rie Duijkersloot, Frans Scheepmaker 
en Riet Scheepmaker-van Rooijen, Dick van 
der Velden, Co  Jonker-Krom, Joop Baltus, 
overleden familie Kuijs-de Groot, Claudia Rijs-
Salomon, Wim Bremmers en  Dollie 
Bremmers-van Mensch, Corrie Rietveld-Pronk, 
Gré Liefting-Zandbergen  overleden ouders 
Nuyens-Kusch en overl.fam. 
Zaterdag 4 maart 19.00 uur: Walt Pepping en 
Truus Pepping-Buur, Johan Kerssens, Jan 
Rotteveel en Annie Rotteveel-van Stralen, Nico 
Droog, Joop Baltus-Kroone, Willem Dirkson en 
Sien Dirkson-Duivenvoorde, Bart van Beek en 
Rie van Beek-Duivenvoorde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zondag 5 maart 10.00 uur: Martinus Augustijn 
en Maria de Roode ,Tim Baltus, Wim 
Metzelaar en Jannie Metzelaar-v.d.Maat, Lia 
Goeman-van Veen, Siem van Veen en Alie van 
Veen-Leijen, Jaap Groot en Doortje Groot-Hes 
en zoons Cor, Ton en Sjaak en schoonzoon 
Kees, John Luttikhuizen, overleden ouders 
Nuyens-Kusch en overl.fam., Ben de Ruijter en 
Aat de Ruijter-Pronk, Sjaak Seignette, Annie 
Van der Steen , Co van der Steen, Frans 
Wempe en Nel Wempe-van der Aar, Cees 
Winter en Alie Winter-Lute, Jos Zomerdijk, 
Gerard Balk, Herman van der Sande en Truus 
van der Sande- Sander., Joop van der Steen 
en Afra van der Steen-de Winter, Piet  Winder 
Jzn., Cees Winter en Alie Winter-Lute, Jos 
Zomerdijk, Cees Groot 
Zaterdag 11 maart 19.00 uur: Ada Beentjes, 
Gre Dekker-Oud, Simon Kuijper 
Zondag 12 maart 10.00 uur: Jans Min, Agaath 
Mooij en fam. Mooij-Putter, Elly Pepping-Bruin, 
Kees Pepping, Pe Pepping, Sam Beentjes en 
Aaf Beentjes-Vlaarkamp, Theo Dirkson, IJs 
Dirkson en Annie Dirkson-Kerssens, Rie 
Duijkersloot, Joop van der Steen en Afra van 
der Steen-de Winter, overl. Fam. Admiraal-
Commandeur, Joop Baltus, Riet Dekker-
Hollenberg, Bart Dirkson en Janie Dirkson-van 
der Molen, Angelique Levering-Kaandorp, Jan 
Kaandorp, Overleden familie Wulp-Kaandorp, 
Gré Liefting-Zandbergen, Koos Glorie, 
overleden ouders Nuyens-Kusch en overl.fam. 
Zaterdag 18 maart 19.00 uur: Ton en Regien 
Bolten-Min, Jaap Dirkson 
Zondag 19 maart 10.00 uur: Corrie Bakker-
Vrugt, Helena Min, Jaap Metselaar en Joke 
Metselaar-Apeldoorn, Cees Min, Agaath Mooij 
en fam. Mooij-Putter, Frans Scheepmaker en 
Riet Scheepmaker-van Rooijen, Joop van der 
Steen en Afra van der Steen-de Winter, Tiny 
Wulp-Vergouw, Bank Wulp ,Nico Wulp en 
Peter  Arnold Henselmans en Annie 
Henselmans-Borst, Annelies Bakkum-Smit, 
Afra Koot en overl.ouders, Mariëtte Kaandorp, 
Nico Beentjes en Gré Beentjes-Fatels, Sam de 
Jong 
Zaterdag 25 maart 19.00 uur:  
Zondag 26 maart 10.00 uur: Lies Al, Dina 
Hageman-Regtop, Rie Duijkersloot, Joop 
Baltus, Cock Groot en Riet Groot-Konijn, Ed 
Kuijper en Anja Kuijper-Schagen, overleden 
familie Kuijs-de Groot, Piet Kaandorp en Wil 
Kaandorp-Smit, Claudia Rijs-Salomon, Joop 
Baltus-Kroone, Jan Groot, Gré Liefting-
Zandberge 
 
 
 



 

Zaterdag 1 april 19.00 uur: Walt Pepping en 
Truus Pepping-Buur, Jan Borst en Ank Borst-
Konijn, Jan Rotteveel en Annie Rotteveel-van 
Stralen, Nico Droog, Simon Kuijper  
Zondag 2 april 10.00 uur: Martinus Augustijn 
en Maria de Roode, Tim Baltus, Wim 
Metzelaar en Jannie Metzelaar-v.d.Maat  Lia 
Goeman-van Veen  Siem van Veen en Alie van 
Veen-Leijen ,Jaap Groot en Doortje Groot-Hes 
en zoons Cor, Ton en Sjaak en schoonzoon 
Kees John Luttikhuizen ,overleden ouders 
Nuyens-Kusch en overl.fam., Ben de Ruijter en 
Aat de Ruijter-Pronk, Sjaak Seignette, Annie 
Van der Steen ,Co van der Steen, Frans 
Wempe en Nel Wempe-van der Aar, Cees 
Winter en Alie Winter-Lute, Jos Zomerdijk, 
Rem en Lies Pronk, Gerard Balk, Joop van der 
Steen en Afra van der Steen-de Winter, Piet  
Winder Jzn., Cees Winter en Alie Winter-Lute, 
Jos Zomerdijk, Jaap Kuijs en Gré Kuijs-Bakker 
en overleden familie Kuijs, Cees Groot  
Vrijdag 7 april 19.30 uur: Nelleke Molenaar 
Zaterdag 8 april 19.00 uur: 
Zaterdag 8 april 21.00 uur: Melanie van 
Diepen. Rem en Lies Pronk. Truus Droog-
Bruin, Herman Zomerdijk en Lia Zomerdijk-
Admiraal, Ada Beentjes, Aad Kaandorp, Riet 
Dekker-Hollenberg, Sjaak Seignette, Koos 
Glorie, Evert Zeeman 
Zondag 9 april 10.00 uur: Kees Admiraal, Cor 
Schol, Jans Min, Nelleke Molenaar, Agaath 
Mooij en fam. Mooij-Putter, overleden ouders 
Nuyens-Kusch en overl.fam., Kees Pepping, 
Pe Pepping, Sam Beentjes en Aaf Beentjes-
Vlaarkamp, Ton en Regien Bolten-Min, Theo 
Dirkson, Rie Duijkersloot, Herman van der 
Sande en Truus van der Sande- Sander. Joop 
van der Steen en Afra van der Steen-de 
Winter, Frans Wempe en Nel Wempe-van der 
Aar, Harry Zandbergen, overl. Fam. Admiraal-
Commandeur, Gerard Rietveld en Corrie 
Rietveld-Pronk, Joop Baltus, Ed Kuijper en 
Anja Kuijper-Schagen, Bart Dirkson en Janie 
Dirkson-van der Molen, Jaap Welboren en 
overl.fam. Welboren-Ligthart, Claudia Rijs-
Salomon, Angelique Levering-Kaandorp, Jan 
Kaandorp, Overleden familie Wulp-Kaandorp, 
Gré Liefting-Zandbergen 
Maandag 10 april 10.00 uur: Andre Winder en 
Trien Winder-Metselaar 
Zaterdag 15 april 19.00 uur: Jan Rotteveel en 
Annie Rotteveel-van Stralen, Nico Droog, 
Simon Kuijper 
Zondag 16 april 10.00 uur: Corrie Bakker-
Vrugt, Helena Min, Jaap Metselaar en Joke 
Metselaar-Apeldoorn, Cees Min IJs Dirkson en 
Annie Dirkson-Kerssens, Frans Scheepmaker 
en Riet Scheepmaker-van Rooijen, Joop van 
der Steen en Afra van der Steen-de Winter, 
Tiny Wulp-Vergouw, Bank Wulp, Nico Wulp en 
Peter, Afra Koot en overl.ouders, Gerard 
Rietveld en Corrie Rietveld-Pronk,  

Joop Baltus-Kroone, Ank Stuijfbergen-van 
Buggenum 
Zaterdag 22 april 19.00 uur: Jaap Dirkson, 
Gre Dekker-Oud, Johan Kerssens, Gré 
Liefting-Zandbergen,  
Zondag 23 april 10.00 uur:, Lies Al, Dina 
Hageman-Regtop, Siem Pepping, Rie 
Duijkersloot ,Joop van der Steen en Afra van 
der Steen-de Winter, Arnold Henselmans en 
Annie Henselmans-Borst, Co van der Steen, 
Joke Mol-Rijk Joop Baltus, Annelies Bakkum-
Smit, Cock Groot en Riet Groot-Konijn, Claudia 
Rijs-Salomon 
Zaterdag 29 april 19.00 uur: 
Zondag 30 april 10.00 uur: Rem en Lies 
Pronk, Frans Scheepmaker en Riet 
Scheepmaker-van Rooijen, overleden familie 
Kuijs-de Groot, Jan Groot, Angelique Levering-
Kaandorp, Jan Kaandorp, Overleden familie 
Wulp-Kaandorp 
Zaterdag 6 mei 19.00 uur: Walt Pepping en 
Truus Pepping-Buur 
Zondag 7 mei 10.00 uur: Martinus Augustijn 
en Maria de Roode , Tim Baltus, Wim 
Metzelaar en Jannie Metzelaar-v.d.Maat, Lia 
Goeman-van Veen, Siem van Veen en Alie van 
Veen-Leijen, Jaap Groot en Doortje Groot-Hes 
en zoons Cor, Ton en Sjaak en schoonzoon 
Kees, John Luttikhuizen , overleden ouders 
Nuyens-Kusch en overl.fam, Ben de Ruijter en 
Aat de Ruijter-Pronk, Sjaak Seignette, Annie 
Van der Steen , Co Van der Steen, Frans 
Wempe en Nel Wempe-van der Aar, Cees 
Winter en Alie Winter-Lute, Jos Zomerdijk, 
Corrie Bakker-Vrugt, Agaath Mooij en fam. 
Mooij-Putter, Siem Pepping, Theo Dirkson, IJs 
Dirkson en Annie Dirkson-Kerssens, Gerard 
Balk,  Piet  Winder Jzn., Cees Winter en Alie 
Winter-Lute, Tiny Wulp-Vergouw, Bank Wulp, 
Nico Wulp en Peter, Herman Zomerdijk en Lia 
Zomerdijk-Admiraal, Jos Zomerdijk, Piet 
Kaandorp en Wil Kaandorp-Smit, Claudia Rijs-
Salomon, Piet Weijers en Fien Weijers-Haaker, 
Trudy Kerssens-Weijers, Cees Groot 
Zaterdag 13 mei 19.00 uur: Jan Borst en Ank 
Borst-Konijn, Ada Beentjes 
Zondag 14 mei 10.00 uur: Siem Admiraal en 
overl.fam. Admiraal-Hageman, Jans Min, 
Nelleke Molenaar, Elly Pepping-Bruin, Kees 
Pepping, Pe Pepping, Tim Baltus, Wim 
Metzelaar en Jannie Metzelaar-v.d.Maat, Sam 
Beentjes en Aaf Beentjes-Vlaarkamp, Ton en 
Regien Bolten-Min, Rie Duijkersloot, Corrie 
Verver-Valkering, overl. Fam. Admiraal-
Commandeur, Co van der Steen, Joop Baltus, 
Annelies Bakkum-Smit, Jan Kroon en Gerda 
Kroon-Wammes, Ed Kuijper en Anja Kuijper-
Schagen, Riet Dekker-Hollenberg, Piet Weijers 
en Fien Weijers-Haaker, Trudy Kerssens-
Weijers, Gré Liefting-Zandbergen 
Donderdag 18 mei 10.00 uur: Nelleke 
Molenaar 
 

  



 

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: 06-15204954 
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

pastor Igno Osterhaus i.osterhaus@RK-bronvanlevendwater.nl 0617858026

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

Frans Kaandorp franskaandorp@gmail.com lid

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 0637616410 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 0725053180 koor

Astrid Hof-Henselmans jhof@quicknet.nl 0725053926 gezinsvieringen

Ans Winder-Poel Dusseldorperweg 86 0725051947 MOV-HALE

Jos Henselmans Dusseldorperweg 51 0622001437 kerkhofcommissie

Louis Al Westerweg 116A 0653943280 kerk- en jeugdveiling

Romy Zwart-Hollenberg J.Ligthartstr 707 Heemskerk 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

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
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