
Pinkstergedachte: 
Pinksteren is openstaan voor  
een kracht die je boven jezelf uittilt. 
Is warm lopen voor iets 
wat hoop geeft en uitzicht biedt. 
Is geloven dat heel gewone mensen 
iets buitengewoons tot stand kunnen brengen 
als ze zich laten inspireren door woorden 
van liefde en kracht. 
 

Pinksteren is diep ademhalen en alles  
wat in je is openzetten voor een droom 
die lucht geeft. 
Is je vleugels uitslaan en je mee laten nemen 
door die windvlaag van Boven 
die als een frisse bries over de aarde waait. 
Is de kracht van God in elkaar herkennen 
en in zijn Geest met elkaar verdergaan. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

de Dobbelsteen 
contact in corona-tijd 

nr. 3: 27 mei tot en met 9 juni 

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 

 

Goeie grond (geen schrijffout, gewoon ABN: Algemeen Beschaafd Noordwijkerhouts 😊)  
 

U weet misschien wel, dat ik, voordat ik in de kerk mocht gaan werken, werkzaam 
was in de bloembollen. Nu heeft goede bollengrond en zeker hyacintenland alles 
te maken met de geest. Hyacinten kunnen namelijk nergens zo goed geteeld 
worden als hier in de streek, omdat wij hier wonen op een heel religieus grondje, 
namelijk geestgrond. Duinzand met wat veen er doorheen is ,even kort door de 
bocht, waaruit deze grond is samengesteld. De structuur is luchtig en maakt het 
de wortels makkelijk om het in de bodem aanwezige voedsel en water op te 
pikken. Goeie grond is belangrijk voor bollen, maar ook voor ons mensen is het 
belangrijk dat wij vaste, goeie grond onder onze voeten hebben. Dat wij goed 
geaard zijn. Want hoe meer wij op aarde zijn hoe beter de Geest Haar werk kan 
doen in ons. Wij zijn immers als mens genomen uit de aarde. Met ons hoofd in de 
wolken lopen is wel soms wel fijn, maar continue met het hoofd in hogere sferen 

is niet goed voor ons. Voor mij in ieder geval niet 😊 Uiteindelijk draait het om de 
balans, om het evenwicht tussen de geest en het lichaam. Hyacinten groeien niet 
voor niets in grond die een Ph van 6/7 heeft, oftewel die neutraal is. Balans is 
alles dus. Gaat u maar eens na bij uzelf: staat u nog met twee benen stevig op 
aarde? Zo ja, nou dan kan het Pinksteren worden!  

 

Diaken Bertijn Prins 
 

Kerkvieringen: 
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. 
In de maand mei  wordt op woensdagavond de Rozenkrans gebeden.  
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. 
Woensdag 27 mei: 
19.00 uur: Rozenkrans bidden  voorganger: mw. L. Spiegeler 
Zaterdag 30 mei:  
9.00 uur: voorganger: dhr. J. van der Lans , lector: mw. T. Hogervorst 
19.00 uur: : voorganger: pastor P. Owel, lector: dhr. D. Horeman 
Zaterdag 6 juni:  
9.00 uur: voorganger: diaken B. Prins, lector: dhr. J. van der Lans 
19.00 uur: : voorganger: pastoor M. Straathof 
 

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. 
 

 

Gebedsintenties: 
zaterdag 30 mei: 
-Aad Heemskerk 
-Jan Heemskerk 
-Theo van der Beek 
-ov. ouders de Vroomen-Meijer 
-Theo en Ina de Vroomen 
-ov. ouders Toon en Riet de 
Vroomen-Heemskerk 
-Gerard Sikking 
-Jan de Winter 
-Jan Does 
-Kees Heemskerk 
-Arie en Theo van Moorsel 
-Bert en Corrie Tuijthoff-v. Seggelen 
-Sjef Ritzen 
zaterdag 6 juni: 
-Aad Heemskerk 
-Jan Heemskerk 
-ov. ouders de Vroomen-Meijer 
-Theo en Antonius de Vroomen 
-Ina de Vroomen 
-Theo van der Beek 
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: 
Kerkbezoek: vanaf 1 juli zal er weer, met 
strikte maatregelen, kerkbezoek 
mogelijk zijn. U leest hier alles over in 
het komende Zevenblad. 
Koren: zeker tot 1 september zijn alle 
activiteiten voor koren nog niet 
toegestaan. Dat zal velen van u zwaar 
vallen. Want zingen is dubbel  bidden… 
Pinkstergroet: deze week valt er ook een 
groet van ons pastoraal team op uw 
mat. Ook zij willen u een hart onder de 
riem steken. 
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 in deze tijd 
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, die het nu misschien extra kan 
gebruiken? 
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. 
 

Een hartelijke groet van de pastoraatgroep: 
Fifi Does, Annette ten Doeschate, Margo de Rooij, Lia Spiegeler en Wilma de Winter 

'Een greep uit de eregalerij!' 
 

Zoals u wellicht weet is de gang van de pastorie 'behangen' met portretten 
van alle pastoors, die Sint Matthias gediend hebben sinds 1850.  
Een rijke historie die tot de dag van vandaag doorgaat. 
Op 7 maart jongstleden is immers het portret van pastoor Goumans nog 
onthuld. We nodigen, wanneer u in de gelegenheid bent, iedereen ná 
corona-tijd van harte uit, om hier eens een kijkje te nemen.  
U kunt ze dan allemaal bekijken... op één na! 
Het portret van pastor Spruit hangt, op eigen verzoek, boven in de gang bij 
Hein. Waarschijnlijk omdat hij niet in een rij van reeds overleden 
voorgangers wilde hangen.  
Het schilderij van pastor Cor Spruit dateert uit 1997 en is gemaakt door  
P.A. Mustert. Misschien dat we met de portretten van pastoor Owel en 
pastoor Goumans ook pastor Spruit kunnen overhalen om zijn portret de 
plaats te geven die het verdient: de eregalerij! 

Een heuse prijsvraag! 
Nu we al 12 weken niet meer lijfelijk in onze Matthiaskerk  
mogen komen, vragen wij ons af of u nog weet  
hoe de kerk er van binnen uitziet.  
Daarom willen we  middels een prijsvraag testen of er nog 
voldoende detailkennis is bij onze parochianen. 
Eerst een voorbeeld: 
Dit engeltje is ergens te vinden  
in de Matthiaskerk.  
Weet u waar? 
 

Het antwoord is: 
In het raampje naast de deur  
van de sacristie naar de kerk.  
Het verhaal gaat dat Jan de koster krassen in dit glas-in-lood  
heeft gemaakt zodat hij de voortgang van de mis kon volgen 
vanuit de sacristie. Zo kon hij op het juiste moment weer 
tevoorschijn komen om de pastoor te assisteren. 
 

Dan nu de prijsvraag: 
Wat is de overeenkomst tussen deze twee foto’s? 
Hint: denk aan de titel van deze nieuwsbrief.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hopen op veel respons zodat we uit de goede inzendingen  
een prijswinnaar kunnen trekken! U kunt het antwoord vóór 5 juni  
doorbellen aan ons secretariaat of in een envelop in de brievenbus  
van de kerk doen. Veel succes! 
 


