
 
 
 
 
 
 
 
 

    

de Dobbelsteen 
contact in corona-tijd 

nr. 1: 28 april tot en met 11 mei 

Parochie Sint Maarten 
parochiekern Sint Matthias  

Herenweg 78 
2361 ET Warmond 

NL24INGB 0000 2875 81 
 

Secretariaat (Marja van Steijn) 
geopend ma-di-vrij van 9-12 uur 

071 301 01 54 
sintmatthias@parochiesintmaarten.nl 
 

Beste parochianen van de Sint Matthias-kerk, 
 

‘Het lot viel op Matthias’ is te lezen in de bijbel. Zo vlak na Pasen viel Judas weg uit 
de kring van Jezus’ leerlingen, omdat hij niet kon leven met het feit dat hij Jezus 
verraden had. Zijn plaats moest opgevuld worden en de dobbelsteen werd gegooid,  
om te bepalen wie zijn plaats als twaalfde apostel mocht innemen. 
Ook nu lijkt er een dobbelsteen gegooid. Door wie, door wat, daarvan heb ik geen 
idee, maar dat het (nood) lot op ons gevallen is door het coronavirus, dat is een feit. 
Het treft ons allemaal, op vele verschillende manieren.  
 

We proberen elkaar in de parochie Sint Maarten zoveel mogelijk nabij te blijven. 
Veel communicatie gebeurt via de computer en juist dit is een belangrijke reden om 
deze  brief  ook op papier uit te brengen. Zodat íedereen op de hoogte blijft! 
Ons streven is om de brief één keer per twee weken te versturen gedurende de tijd 
dat wij niet gezamenlijk mogen vieren. Laten we hopen dat er niet veel edities nodig 

zijn, want hoe eerder deze Dobbelsteen niet meer hoeft te verschijnen hoe beter 😊 
 

Voor nu wens ik u al het goede toe. Premier Rutte zei: Let een beetje op elkaar! 
En ik zeg daarachteraan: Bid een beetje voor elkaar! 
Laten we dus beiden doen in het vertrouwen dat hoe de dobbelstenen 
ook  vallen in ons leven, God naar ons omziet.  

Diaken Bertijn Prins 

Hoe houden we contact?  
De kerk blijft voor kerkgangers zeker tot 1 juni gesloten. 
Er wordt elke zaterdagavond een woord- en gebedsviering 
gehouden die u kunt volgen via kerkdienstgemist.nl. Op de 
website van Sint Maarten www.parochiesintmaarten.nl vindt u 
rechtsboven een groen icoon. Klikt u daarop dan bent u direct 
verbonden met de kerk-tv.  
Ook voor actuele informatie kunt u de website raadplegen 
 

Pastoor Straathof verzorgt elke zondagmiddag een radiopraatje. 
Te beluisteren vanaf 12.00 op kerkomroep.nl. 
 

Pastorale zorg: heeft u in deze tijd behoefte aan 
contact met leden van het pastoraal team? 
U kunt dan  via het secretariaat een telefonische 
afspraak met hen maken. 

Gebedsintenties: 
zaterdag 2 mei: 
.Els van Bentem-Elferink 
.ov. ouders de Vroomen-Meijer 
.Theo en Antonius C. de Vroomen 
.Ina de Vroomen 
.Theo van der Beek 
.Bert en Corrie Tuijthoff-v. Seggelen 
.A. J. Oostdam en overleden familie 
zaterdag 9 mei: 
.Els van Bentem-Elferink 
.ov. ouders de Vroomen-Meijer 
.Theo en Antonius C. de Vroomen 
.Ina de Vroomen 
.Theo van der Beek 
.Toon en Riet de Vroomen-Heemskerk 
.Aad van Leeuwen 
Wilt u een intentie laten lezen dan 
kunt u deze opgeven bij het 
secretariaat. Kosten € 10,- , in een 
envelop met naam en datum of 
overmaken op rek. nr NL24INGB 0000 
2875 81 tnv parochie Sint Maarten 
kern Sint Matthias ovv naam en datum 

Hoe gaat het in deze crisisperiode met: 
Uitvaarten: deze zullen een zeer sober karakter 
hebben. Maximaal 30 personen kunnen bij het 
afscheid zijn, inclusief de voorganger.  
Ziekenzalving: dit is helaas niet mogelijk met de 
huidige maatregelen van de overheid. Wel is een 
ziekenzegen, zij het telefonisch, mogelijk. 
Collecte:  u kunt niet meer vanuit de kerkbank 
uw gaven in de collectebak doen, maar natuurlijk 
wel via bovenstaand rekeningnummer. 
Omgekeerd huisbezoek: dit stond gepland voor 
14 mei aanstaande, maar kan ook geen doorgang 
vinden. Onze 80-plussers laten we straks een 
nieuwe datum weten. 
Vormselvoorbereiding: zeven jonge mensen zijn 
enthousiast begonnen aan de voorbereiding op 
het sacrament van het Vormsel. Dit is nu helaas 
opgeschort. We hopen jullie weer snel te zien 
voor het project In vuur en vlam!  
 
 

Gebed: Naast mij  
Heer, ik weet niet waar U bent 
waar U zich ophoudt in het al 
maar toen alles heel erg moeilijk werd 
wist ik het ineens wel: 
U stond naast me 
ik kon met U praten. 
Dat heb ik toen gedaan. 
Het luchtte me op. 
Dank U, Heer, 
ik weet nu dat ik bij U terecht kan. 

Toon Hermans 

Een hartelijke groet van 
de pastoraatgroep: 

Annette ten Doeschate 
Lia Spiegeler 

Wilma de Winter 
Fifi Does 

Margo de Rooij 
Wij vergeten 

u niet! 
 

Kent u mensen in uw omgeving, die deze 
nieuwbrief  ook willen ontvangen? Geeft het 
dan door! Of geef uw eigen  e-mailadres  door, 
dat scheelt papier en bezorgen…. 


