
Gedachte: Stel je voor 
Als je weet  

dat iemand van je houdt 
je alles vergeeft 
je altijd bijstaat 

je nooit laat vallen 
omdat hij je zwakheid kent 

dan is dat een geweldig gevoel. 
Maar stel je nu eens voor: 

dat die iemand 
de God van hemel en aarde is! 

Toon Hermans 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

de Dobbelsteen 
contact in corona-tijd 

nr. 2: 12 mei tot en met 26 mei 

Parochie Sint Maarten 
Parochiekern Sint Matthias  
Herenweg 78, 2361 ET Warmond 
NL24 INGB 0000 2875 81 
 

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

071 301 01 54 
sintmatthias@parochiesintmaarten.nl 

 

Een beetje meer ruimte 
Zo langzaam aan worden de maatregelen om het coronavirus in te dammen, wat 
versoepeld. Een afspraak bij de kapper kan weer gemaakt worden en de stramme 
spieren mogen weer verzorgd worden door de fysiotherapeut. 
Ademruimte krijgen, weer wat meer lucht ervaren; het past bij het feest waar wij 
naar onderweg zijn. Het feest van de Geest, oftewel Pinksteren. 
In het Pinksterverhaal wordt verteld dat de apostelen na een flinke windvlaag  
onbevreesd de ruimte innamen die zij nodig hadden om het verhaal van Jezus van 
Nazareth te verkondigen. Helaas moeten wij nog wel gedoseerd omgaan met het 
innemen van onze ruimte. Maar een beetje lucht voelt al weer heel goed. Het 
doet ons extra waarderen datgene, wat we de afgelopen maanden hebben 
moeten missen. Geven wij de Geest daarom ook wat ruimte de komende tijd. 
En weet u: binnen 1,5 meter kan het echt wel stormen, als we er maar in geloven!                                                                                        

Diaken Bertijn Prins 

Gebedsintenties: 
zaterdag 16 mei: 
.Aad Heemskerk 
.Jan Heemskerk 
.Els van Bentem-Elferink 
.ov. ouders de Vroomen-Meijer 
.Theo en Antonius C. de Vroomen 
.Ina de Vroomen 
.Theo van der Beek 
.Jan Heemskerk en overleden familie 
.Jan Does 
Hemelvaartsdag 21 mei: 
.Aad Heemskerk 
.Jan Heemskerk 
.ov. ouders de Vroomen-Meijer 
.Theo en Ina de Vroomen 
.Toon en Riet de Vroomen-Heemskerk 
zaterdag 23 mei: 
.Aad Heemskerk 
.Jan Heemskerk 
.ov. ouders de Vroomen-Meijer 
.Theo en Antonius C. de Vroomen 
.Ina de Vroomen 
.Theo van der Beek 
.Inge Dieperink-Sikking 
.Wim Sikking 
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 t.n.v. parochie Sint Maarten, 
kern Sint Matthias ovv naam en datum 

Mededelingen: 
Overleden:  op maandag 27 april is  
dhr. Jan Heemskerk overleden. Jan woonde 
in de Margrietstraat en werd 94 jaar. Vrijdag  
1 mei is hij op ons kerkhof begraven bij zijn 
vrouw Nel Heemskerk-Lubbe 
Zondag 3 mei kregen we het  bericht  
dat Aad Heemskerk, v. Leijdenstraat 11 is 
overleden. Jarenlang was hij de motor  
van ons Herenkoor. Hij is ook actief  
geweest als vrijwilliger in verschillende 
groepen, zoals het Kinderkoor en de MOV. 
Aad werd 77 jaar en is, na een korte 
afscheids- viering, op ons kerkhof begraven. 
Collecte:  u kunt niet meer vanuit de 
kerkbank uw gaven in de collectebak doen, 
maar natuurlijk wel via bovenstaand 
rekeningnummer of in een envelop in de 
brievenbus van de pastorie. 
Pastorale zorg: heeft u juist nú behoefte aan 
contact met leden van het pastoraal team? 
U kunt dan  via het secretariaat  
een telefonische afspraak  
met hen maken. 
Kaarsje opsteken: 
Wilt u voor iemand een kaarsje 
opsteken in deze tijd? 
Onze kosters doen het graag voor 
u, als u even belt. 
Nieuwsbrief: stelt u geen prijs  
op deze brief of kent u iemand  
die de brief juist óók wil  
ontvangen? Geef het door 
aan het secretariaat. 
 

Op vrijdag 24 april kreeg onze zeer gewaardeerde secretaresse  
Marja van Steijn onverwacht de burgemeester van Teylingen  
aan de telefoon. Ze kreeg te horen dat aan haar een koninklijke 
onderscheiding is verleend. Marja is altijd bereid een stapje meer te 
doen buiten kantooruren. Ook is zij al lange tijd koster in Sassenheim 
en als begeleider actief bij de schooltuinvereniging in Park Rusthoff . 
Haar familie was wel op de hoogte en verraste Marja buiten met 
bloemen en een toost! Marja, ook namens onze hele parochiekern,  
van harte met deze mooie erkenning! 

Op de woensdagavonden in de maand 
mei wordt om 19.00 uur de Rozenkrans 
gebeden bij Maria door Lia Spiegeler 
en diaken Prins. U kunt thuis 
meebidden via kerkdienstgemist.nl 



 

Kerkvieringen: 
De kerk blijft voor kerkgangers zeker tot 1 juli gesloten. 
Er wordt elke zaterdagavond om 19.00 uur een woord- en gebedsviering  
gehouden die u kunt volgen via kerkdienstgemist.nl.  
Ook de lauden op zaterdagochtend om 9.00 uur wordt uitgezonden.  
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 in onze Matthiaskerk. 
 
Zaterdag 16 mei:  
9.00 uur: voorganger: mw. T. Hogervorst , lector: dhr. H. Kuijper 
19.00 uur: : voorganger: diaken B. Prins, lector: dhr. H. Does 
Hemelvaartsdag donderdag 21 mei: 
10.00 uur eucharistieviering: voorganger: pastoor M. Straathof 
Zaterdag 23 mei:  
9.00 uur: voorganger: mw. L. Spiegeler, lector: mw. T. van Westerop 
19.00 uur: : voorganger: diaken J. Lamberts, lector: mw. A. Schumacher 
 

Bij de KRO/NCRV op NPO2 kunt u elke zondagmorgen  
om 10.00 uur een eucharistieviering volgen. 
Radio Maria zendt iedere ochtend en avond  

ook een viering uit om 9.00 uur en 19.00 uur. 
 

Het pastoraal team verzorgt elke zondagmiddag 
om 12.00 uur een radiopraatje. 

Te beluisteren op kerkomroep.nl. 
Kies >Noordwijkerhout>Jozef. 

 

 

Een hartelijke groet van de 
pastoraatgroep: 

Fifi Does, Annette ten Doeschate,  
Margo de Rooij, Lia Spiegeler  

en Wilma de Winter 
Hou vol en blijf gezond! 

(en pak uw kleurpotloden 
voor onderstaande kleurplaat 

gemaakt door Nicoline Heemskerk) 
 

 

Foto gemaakt door  dhr. A. Claassen 


