
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

de Dobbelsteen 
contact in corona-tijd 

nr. 4: 10 tot en met 23 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 

 

Je hebt van die dagen…. 
In ieder mensenleven heb je zo van die dagen die je nooit meer vergeet. Mensen 
noemen bijvoorbeeld hun trouwdag  vaak de mooiste dag van hun leven. 
Ik heb ook zo’n dag, namelijk mijn wijdingsdag op 15 juni. Op het moment dat 
deze Dobbelsteen bij u in de bus valt heb ik al weer 7 van die ‘trouwdagen‘ achter 
de rug. En ik weet niet of u dat nu ook hebt met uw trouwdag, maar als die weer 
nadert dan sta je daar toch even bij stil. Je denkt na over wat het je gebracht 
heeft en in het geval van je trouwdag wat je samen allemaal hebt meegemaakt. 
Herinneringen aan de mooiste dag van je leven kunnen je tegelijk ook verdrietig 
maken. Juist omdat dat wat het zo mooi maakte (je leven delen samen) tegelijk 
zorgt voor een enorm gemis wanneer je partner je is komen te ontvallen.  
Zo denk ik in deze dagen aan mijn moeder; zij heeft vergevorderde Alzheimer. 
Toen ze mij in mijn wijdingsviering, samen met mijn vader, had bekleed met mijn 
dalmatiek (het liturgisch gewaad van de diaken), gaf ze mij een tik op mijn 

schouder. Het zijn van die tikjes die ik nooit meer vergeet 😊. En nu na 7 jaar kijk 
ik terug en tegelijk vooruit en zeg ik tegen mezelf: Ik zou niet anders willen, hoe 
pittig dit ambt in de kerk van vandaag ook is. Ik ben dankbaar en gewoon gelukkig 
in hetgeen waartoe ik geroepen ben.  
 

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. 
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 13 juni:  
9.00 uur: voorganger: mw. T. Hogervorst, lector: dhr. H. Kuijper 
19.00 uur: : voorganger: diaken B. Prins, lector: mw. B. van der Laak  
Zaterdag 20 juni:  
9.00 uur: voorganger: mw. L. Spiegeler, lector: mw. T. van Westerop 
19.00 uur: : voorganger: diaken J. Lamberts, lector: mw. D. van Holstein 
 

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 13 juni: 
-Hans Zandbergen 
-Aad Heemskerk 
-Aad van Leeuwen 
-Theo van der Beek 
-ov. ouders de Vroomen-Meijer 
-Theo en Antonius C. de Vroomen 
-Ina de Vroomen 
-Jan Does 
-ov. ouders Vergeer-de Haas 
-Wim Vergeer 
zaterdag 20 juni: 
-Hans Zandbergen 
-ov. ouders de Vroomen-Meijer 
-Theo en Ina de Vroomen 
-Toon de Vroomen en Riet de      
Vroomen- Heemskerk 
-Theo van der Beek 
-Jan Heemskerk en ov. familie 
-Conny Saris 
-familie van Rijn-Endrödy 
-familie Hoogervorst-van Denzen 
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. 

Weet u nog? 
De waterviering in park Groot Leerust  

op 22 juni vorig jaar. Wat een verrassing  
was dit voor pastoor Goumans!  

Parochianen in boten en op de walkant, 
 het altaar op een platbodem in de  Leede, 

 het tabernakel in het raam van het theehuis,  
een swingend gelegenheidskoor,  

prachtig weer, kortom  
het was SAMEN VIEREN  

met hoofdletters! 



Een vraag na een gezellige avond: 
 

Ik wil u nog een vraag stellen, 
die vraag is deze: 
dit was een gezellige avond 
maar morgen, 
morgen komt een nieuwe dag 
voor ons allemaal 
en dan zou ik u willen vragen: 
heeft u dat ook? 
 

Vindt u het ook niet een beetje 
jammer, 
dat als een nieuwe dag begint 
dat dat eigenlijk 
niet altijd tot ons doordringt. 
 

Heeft u ook wel eens dat gevoel 
dat wij dagen overslaan 
en vergeten te leven? 

 

Toon Hermans 

 
 

Mededelingen: 
Overleden: 28 mei j.l. is dhr. Hans Zandbergen overleden. 
Hij woonde met zijn vrouw Marion op de Veerweg 3. Hij 
werd 82 jaar en is op 4 juni na een besloten afscheidsviering 
begraven op  ons kerkhof. 
Secretariaat: het secretariaat zal vanwege vakantie van  
19 juni tot en met 12 juli gesloten zijn. Heeft u voor deze                         
periode misintenties, geef deze dan alvast door, dan kunt u 
er zeker van zijn dat zij vermeld worden. 
Kerkbezoek: vanaf 1 juli zullen er weer vieringen mét 
kerkgangers gepland worden. In onze kerk zijn dat maximaal 
70 mensen, die vooraf moeten reserveren. Bij binnenkomst 
wordt u een plaats aangewezen. Eucharistie kan tot zeker 1 
september niet worden gevierd. Ook kan er nog niet worden 
gezongen. 
Binnenkort ontvangen alle parochianen een schrijven waarin 
alles duidelijk wordt uitgelegd! 
Collecte:  tot die tijd kunt u uw gaven via bovenstaand 
rekeningnummer of in een envelop in de brievenbus van de 
pastorie doneren. 
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!' 
 

Deze keer het oudste portret uit de eregalerij, dat van pastoor  
Nicolaas Adam Frink, geschilderd door Lucien Louis Manceau.  
Hij is de langst dienende pastoor uit de geschiedenis van onze 
Matthiaskerk, namelijk van 1850 tot 1892! Onder zijn herderschap 
is het huidige kerkgebouw tot stand gekomen. 
Officieel werd de eerste steen gelegd op 5 mei 1858,  
zichtbaar links van het portaal. 
De inwijding vond plaats op 3 augustus 1859 
door de bisschop van Haarlem. 
Het schilderij is, ruim 16 jaar nadat pastoor Frink 
is overleden, gemaakt aan de hand van een foto 
of eerder schilderij. Waarschijnlijk is de opdracht 
voor dit portret gegeven door de opvolger van Frink, 
pastoor Smeulders. Hiermee is de traditie ingezet om 
elke opvolgende pastoor te portretteren. 

Een nieuwe prijsvraag! 
Afgelopen zaterdag werd mw. Bep Heemskerk 
verrast met een bloemetje! Zij is de winnares 
van de prijsvraag uit Dobbelsteen 3. 
De vraag was:  'wat is de  
overeenkomst tussen het beeld en  
het gebrandschilderde raam?' 
Het goede antwoord is:  
'het lot viel op Matthias'.  
Matthias werd gekozen om Judas  
op te volgen als twaalfde apostel. 
Bij het beeld wordt erom 
gedobbeld en in het raam is te zien  
dat hij met  briefjes wordt verkozen. 
De oplettende kijker van de kerkviering 
met Pinksteren heeft een hoop tips gehad  
 

Lijkt het u ook leuk om kans te maken op een 
fleurig bloemetje, speel dan deze keer ook mee 
met de prijsvraag en test uw detailkennis  
van onze Matthiaskerk. 

 
 De vraag van deze keer: 

Waar is deze colonnet 
of kleine zuil te vinden? 

 
U kunt het antwoord 

 vóór 19 juni  doorbellen 
 aan ons secretariaat 

 of in een envelop 
 in de brievenbus 

 van de kerk doen. 
 Veel succes! 

We hopen weer op 
 veel goede inzendingen… 
dus waag eens een gokje! 

 


