
Ter nagedachtenis aan pater Cornelio Lemmers  Valdivia  6-3-2020 

 

Vandaag markeert de 26e Paasdag van de Nederlandse priester die zijn leven 

in Chili ten dienste van de armsten gaf. 

Priester Cornelio Lemmers diende 56 jaar in de kerk van Chili en op 8 februari stierf hij na 

een hartaanval. Als bisschop van Valdivia willen we het leven herinneren en erkennen van 

deze broeder die zichzelf volledig heeft gegeven om het koninkrijk te bouwen, om deze 

reden als een diocesane kerk van Valdivia willen we de notitie delen die is voorbereid door 

journalist Jovita Cerro, afgelopen 12 februari, en Dat kon niet op tijd worden gepubliceerd. 

Bisschoppelijke kerk neemt afscheid van pater Cornelio Lemmers 

"Moge jij het zaad van roepingen zijn in de stijl van Jezus" 

Vertegenwoordigers van het bisdom Valdivia, Calama en andere delen van het land, nemen 

afscheid met dankbaarheid en pijn, in La Unión, de geliefde en erkende priester, pbro. 

Cornelius Maria Lemmers Van Beek die stierf na een hartaanval. In 2013  viert hij zijn 50-jarig 

ambt en zegt hij: 

'Mijn zendingsoptie werd geconsolideerd in de voorkeursoptie voor de armen, die tot op 

vandaag een constante in mijn ambtelijke leven zou blijven ... Christus maakte me priester, 

het priesterschap was een manier om iets voor anderen te doen ... Ik paste mij aan en 

vanaf het begin dacht ik erover om mijn hele leven in Chili te blijven; Ik ben blij voor alles 

wat ik heb geleefd. ' 

Het is wat het leven, de geschiedenis, de missie en de erfenis van deze "naar schapen 

ruikende pastor", 84 jaar waarvan  56  jaar priester , van priesterlijke bediening definieert en 

wiens stap een diepe stempel heeft gedrukt met 54 jaar apostolaat in Chili. 



Aan de vooravond van het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, de Volkskerk van God 

die bedevaart in het bisdom Valdivia, dankte God en bracht de ziel van zijn priester Cornelius 

naar de schoot van eeuwige liefde. 

De Pascha-mis van begrafenissen in de San José-parochietempel, in La Unión, waar zijn 

vruchtbare pastorale dienst en missie zijn hoogtepunt bereikte in deze wereld, werd geleid 

door pater Gonzalo Espina Peruyero, apostolisch administrateur, vacant zetel van het 

bisdom Valdivia. Hij werd vergezeld door broeder diakenen, priesters en religieuzen van de 

Valdiviaanse geestelijkheid en Osorno met wie pater Cornelius de vriendschapsbanden, 

zendelingen en evangelisten versterkte. 

De nadruk van zijn leven en zijn priesterlijke bediening leefde te midden van het volk, 

gericht op Jezus Christus, met zijn gaven als een persoon gekenmerkt door zijn eenvoud, 

nabijheid en bereidheid om  in goede en slechte tijden te dienen, samen met zijn 

profetische aanwezigheid zout en licht van de De wereld, vergezeld van degenen die God 

op hun weg legde, vooral de armsten en behoeftigen, vormden het middelpunt van de 

viering. 

Dit werd uitgelegd aan het begin van de eucharistie met de verlichting van het Paaskaars-

teken van het christelijke leven verteerd in en voor Christus en het leven van de pastorale 

agenten die hij vergezelde, vertegenwoordigd in de leken van Onze-Lieve-Vrouw van La 

Merced Parish, van de Diocesane beweging van de Charismatische Vernieuwing en van 

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes de Paillaco Parochie, die de kazuifel, de stola en de Bijbel 

presenteerde die door Vader Cornelius werd gebruikt. 

'De prediking van het evangelie moet altijd vergezeld gaan van de dienst en aanwezigheid 

van de armen en behoeftigen', zei pater Cornelius. Hierin erkennend een bijzonder erfgoed, 

leggen vertegenwoordigers van de pastorale missie die de priester ontwikkelde zowel in 

gemeenschappen van La Unión, Valdivia en de verschillende parochies van het bisdom, zoals 

in het noorden, midden en zuiden van het land, gepresenteerd in het aanbod, talrijk 

voedseldozen voor arme gezinnen in de parochie. 

De welsprekendheid en consequentie van het leven van pater Cornelio werd benadrukt in de 

homilie van de apostolische bestuurder, p. Gonzalo Espina. "Christus in het Heilig Sacrament 

is een sacrament van eenheid, het is het nieuwe verbond, de Heiland en de Heer, die het 

goede besteedde, zieken genas en wiens aanwezigheid heilig was. Onze broer Cornelius is 

een instrument van deze Christus geweest en heeft dezelfde ervaringen beleefd ... Hij was 

een licht omdat hij deelde en zijn leven gaf, vooral aan de armen, aan de meest 

behoeftigen ... Hopelijk redden we dit licht dat onze broer was, houden het en delen het 

elke dag, "zei hij. 

Hetzelfde werd waargenomen door de Chileense familie Vera Arriagada, uit de hand van Erla 

die de pastoor meer dan 35 jaar vergezelde. 



"Deze reis van pater Cor (van Nederland naar Chili) werd uiteindelijk een favoriet voor ons 

gezin en maakte corcito tegelijkertijd de oom, vriend, broer waar we allemaal van houden en 

respecteren. Hij werd de meest loyale medeplichtige van onze “faume”’, onze matriarch, hoe 

hij hem liefdevol noemde. Vader Cor zaaide in onze familie liefde, vrijgevigheid, bepaald 

advies en zijn speciale gevoel voor humor ... Het licht dat hij uitstraalde zal altijd in ons 

hart blijven. " 

Een ander bijzonder emotioneel moment waren de woorden van de raadgever van het 

Institute of Rural Education, IER, van Calama, Germán Donoso, die bij de aankomst van pater 

Cornelio in Chili in 1965 als directeur diende. 

Teruggaand in de tijd herinnerde Donoso zich aan de toegewijde en moedige pastorale, 

evangeliserende, missionaire en sociale toewijding van pater Cornelius. 

"Mijn dank eerst aan God, de Heer, die ons altijd zoveel goedheden en zoveel rijkdom geeft, 

en aan Vader Cornelius. In 1966 werkte ik met hem in Santa Elena, in het IER-

trainingscentrum voor boeren die ontvangers zouden worden van de agrarische hervorming 

en omdat ze niet wisten hoe ze moesten lezen of schrijven, waren ze uitgesloten van dit 

proces. Hij maakte zich altijd zorgen over elke jongeman, elke boer die het instituut 

bijwoonde en met zijn eenvoud zout en licht was. Hij was een priester die het evangelie 

leefde van de Heer in volheid, het geven aan degenen die het meest behoefte hebben aan 

liefde, vriendelijkheid en sociaal welzijn. Hij was een man die wist hoe hij het Evangelie van 

de Heer krachtig kon belichamen. ' 

Zijn vriendelijkheid en actieve aanwezigheid in het leven van de geestelijkheid, zijn 

onvermoeibare toewijding en zijn bezorgdheid voor zijn confrere priesters in de handen van 

zijn goede humor, werden benadrukt door de pbro. Carlos Martinez 

"Iets dat ik altijd in hem waardeerde, was zijn aanwezigheid bij ons de priesters; Cornelius 

was altijd in de samenkomsten van de geestelijken en in de diocesane pastorale vieringen. 

Hij straalde veel vrede naar ons uit; hij was erg aardig. Ik herinner me altijd zijn goede humor 

en vreugde. Hij was een een zeer goed mens, van een gevoelige, hartelijke aard, betrokken 

bij positieve en zeer goede, zeer rijke menselijke relaties, en dat hielp hem diep in zijn 

priesterlijke bediening. " 

Dit pad van pater Cornelius begon als gevolg van de liefde van zijn ouders Steef en Bets die 

hem samen met Steef, zijn tweelingbroer en acht andere broers en zusters in het verre 

Nederland baarden, bereikte zijn hoogste punt op zaterdag 8 februari om 15.28 uur. ., in 

Valdivia, na een hartaanval. 

 

Het grote hart van Cornelius Mary klopte niet meer, wat haar geloof en haar bestaan 

aanmoedigde om zout en licht van de wereld te zijn; een andere Christus verloste aan zijn 

broeders en zusters, uit de priesterlijke ervaring door de doop die hij probeerde te 



vervullen door zijn bediening van vader en voorganger uit te oefenen te midden van zijn 

volk.  

Deze maandag 10 februari verliet de doodskist met de overblijfselen van pater Cornelius de 

tempel van La union gedragen door zijn broederpriesters en onder het applaus van 

dankbaarheid  van een overvolle kerk die de hoop aanmoedigt dat pater Cor, zoals zijn buren 

zeiden, zal blijven tot in de eeuwigheid volgens zijn priesterlijk motto "Ik zal met u zijn tot 

het einde der tijden." 

"Dank u, Heer, voor uw diepe, vrolijke, ondeugende blik, omdat de blik van 

pater Cornelius een licht toonde dat van u kwam. Dank u voor de duizenden 

kilometers die hij reisde om van zijn land naar dit land van ons in Chili te 

komen, waar hij naartoe kwam om te dienen en alles te geven. Bedankt 

Cornelius voor je voorbeeld van priester, voor je liefde voor iedereen, voor je 

onvoorwaardelijke ontvangst en je dienst aan de armsten. Rust in vrede en in 

de eeuwige liefde van je Heer, 'bedankte Pater Gonzalo geëmotioneerd. aan 

het einde van de eucharistie. 

Door: Jovita Cerro Quintana Journalist 

Bron: Valdivia Communications 
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