
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

de Dobbelsteen 
contact in corona-tijd 

nr. 7: van 23 juli tot en met 12 augustus 

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 

 

We moeten elkaar af en toe ff oprapen 
Afgelopen week fietste ik op zaterdagmorgen vanuit het bos  
richting de Wasbeek. Zeg maar daar waar je over moet steken 
bij het bloemenstalletje van de familie Heemskerk.  
Het is een beetje vakantietijd en ook Warmond heeft al weer  
de nodige campinggasten  op bezoek.  
Ter hoogte van het oversteekpunt was ik getuige van een 
botsing tussen een local en een camping gast. Een mevrouw op 
haar fiets werd gesneden door een onoplettende campinggast 
op een scooter.  
Lelijk plaatje: de mevrouw kwam onder haar fietst terecht en lag 
in de heg. De mijnheer op de scooter had echt hersenloos 
zonder te kijken de mevrouw gesneden.  
Een ongelukje zit in een klein hoekje.  
De mevrouw mankeerde gelukkig niets en ook de scooterrijder 
was ongedeerd. Moraal van het verhaal: ieder mens let weleens 
niet op! Soms zit het hoofd te vol en ben je met je gedachten 

ergens anders. Dat er brokken van kunnen komen  
dat is een gegeven, maar echt kwade opzet was  

er niet in het spel. Ik had nog wel de neiging  
wat boos te worden op de man, maar toen  

dacht ik: ja hij doet het ook niet expres.  
Het zou mij ook kunnen overkomen.  

Het heeft dan echt geen zin om met stenen 

te gaan gooien om het even bijbels te zeggen😊 

Niemand is perfect en zolang we elkaar  
maar blijven oprapen, dan wordt de schade  

tussen mensen in ieder geval niet erger dan hij al is. 
 

diaken Bertijn                 
 

 
 

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 09.00 
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. 
Vanaf 1 juli is het gelukkig ook weer mogelijk naar de kerk te komen om een viering  
bij te wonen.  Wel is het dan noodzakelijk dat u geen klachten heeft zoals verkoudheid of 
verhoging. U kunt zich vooraf aanmelden via de website van de parochie Sint Maarten. of 
bij ons eigen secretariaat. Komt u zonder aanmelding vooraf, dan vraagt onze gastvrouw 
uw naam en telefoonnummer.  
‘Samen krijgen (en houden) we corona onder controle!’ 
 

Zaterdag 25 juli: 9.00 uur: voorganger :John van der Lans, lector: Trees Hogervorst 
                             19.00 uur: voorganger: diaken J. Lamberts, lector: Elly vd Assem 
Zaterdag 1 aug:   9.00 uur: voorganger: diaken B. Prins, lector: Karin Smit 
                             19.00 uur: voorganger: pastor P. Owel, lector: Brigit vd Laak 
Zaterdag 8 aug:  9.00 uur:  voorganger: Trees Hogervorst, lector: Tiny van Westerop 
                             19.00 uur: voorganger: Lia Spiegeler, lector: Birke Geurts 

Gebed: 
Moeder Maria, 

mijn eigen moeder heeft mij van 
u verteld toen ik een kind was. 

Sedert die jaren 
weet ik reeds wie gij zijt. 

Ik weet dat gij een bron zijt  
van gaven, en dat gij  

miljoenen mensen die u aan 
hebben geroepen, hebt 

verhoord. 
Als ik naar uw beeltenis kijk, 
gaat er een warmte vanuit, 

alsof gij zeggen wilt: 
'Zeg maar wat je op je hart hebt, 

en ik zal je bijstaan'. 
Men noemt u niet voor niets, 
de Moeder van Altijddurende 

Bijstand. Sta ons bij, Maria, dag 
in dag uit, altijd en overal, 
laat ons niet alleen. Amen. 

Mededelingen: 
Overleden:  vrijdag 17 juli is Kitty van der Poel-van 
Winsen overleden. Zij werd 72 jaar. Op 21 juli was 
het afscheid in onze kerk, waarna haar gezin haar 
heeft begeleid naar het crematorium. Het Matthias- 
en Iriskoor zullen haar mooie stem erg missen. 
Matthiaskoor: het koor moet helaas verder zonder 
haar dirigente Usha Berfelo. 
Om straks weer fijn te kunnen gaan zingen, zijn zij 
hard op zoek naar opvolging. Kent u iemand die met 
enthousiasme het koor kan motiveren het beste uit 
zichzelf te halen? Iemand die er met uitvaarten kan 
zijn? Iemand die de prettige sfeer in het koor kan 
waarborgen? Meld het dan bij ons secretariaat! 
Dobbelsteen: de oplettende lezer heeft al gezien dat 
deze nieuwsbrief voor 3 weken is. Nu we u ook weer 
welkom mogen heten in de kerk, gaan we de uitgave 
iets oprekken. We bouwen het 
langzaam af! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Wij hopen u snel weer te zien! 
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!' 
In de reeks van pastoors in de Sint Matthias is ook een plaats weggelegd voor de 
enigszins markante pastoor Hoogervorst. We hebben het hier over de periode van 
1982-1992. Voor een herder in het huis van God had hij zijn naam mee: 
Engelbertus! Samen met zijn huishoudster zuster Amandina, bewoonden zij als 
laatsten de begane grond van de pastorie. 
Opvolger pastor Spruit verhuisde naar boven waardoor de benedenverdieping ten 
goede kwam aan het groeiende aantal werkgroepen en vrijwilligers. 
In een veranderende tijd waarin de ‘macht’ van de pastoor afnam en de 
zeggenschap en invloed van parochianen toenam verliep samenwerking niet altijd 
even soepel. Met name de opkomst van een grote, sterke groep jongeren in het 
opgerichte jongerenkoor met z’n eigen mening en idealen moet een aantasting van 
het traditionele katholieke gezag zijn geweest. 
Pastoor Hoogervorst en Amandina vertrokken na 10 jaar in 1992 naar Heerenveen 
(geboortegrond van zuster Amandina) waar Engelbertus nog jarenlang inval-
emerituspastoor was, en waar hij in september 2008 overleed. 
De tekening van pastoor Hoogervorst is  
door een Warmondse kunstenares gemaakt: 
 J.G.M. Elias-van Panthaleon van Eck.  
Het door het parochiebestuur uitgekozen portret  
was het derde in een serie van 3 portretten,  
die in de periode januari-april 1993  
ten huize van de kunstenares werd gemaakt. 
 

Gebedsintenties: 
zaterdag 25 juli: 
-Kitty vd Poel-van Winsen 
-Trees vd Hulst-Heemskerk 
-ov. ouders de Vroomen-Meijer 
-Theo en Antonius C. de Vroomen 
-Ina de Vroomen 
-Theo van der Beek 
-Gerard Sikking 
-Kees Heemskerk 
-zaterdag 1 augustus: 
-Kitty vd Poel-van Winsen 
-Trees vd Hulst-Heemskerk 
-ov. ouders de Vroomen-Meijer 
-Theo en Antonius C. de Vroomen 
-Ina de Vroomen  
-Theo van der Beek 
-Jan Does 
-Wim Welsink 
-zaterdag 8 augustus: 
-Kitty vd Poel-van Winsen 
-Trees vd Hulst-Heemskerk 
-ov. ouders de Vroomen-Meijer 
-Theo en Ina de Vroomen 
-Aad van Leeuwen  
-Theo van der Beek 
-ov. ouders Toon de Vroomen en 
  Riet de Vroomen-Heemskerk 
 

Wilt u een intentie laten lezen, 
dan kunt u deze opgeven bij het 
secretariaat.  
Kosten € 10,00, 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. 
 

De prijsvraag uit de vorige Dobbelsteen: 
Het ronde raam met de afbeelding van moeder Maria  
is te vinden in de Maria kapel, tussen het hoofdaltaar  
en de sacristie. Alle inzenders hadden ook de bonusvraag  
goed beantwoord: Pieter Geraedts heeft het raam ontworpen.  
Uit de vele goede inzendingen is een winnaar geloot;  
de enthousiaste Marian van Leeuwen! 
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 prijsvraag van deze week is een moeilijke! 

Waar staat dit beeld in onze kerk? 
We kennen hem vooral als de beschermheilige 

van verloren voorwerpen. 
Wie is het? 

En waarom is hij afgebeeld met 
een kind en een teunisbloem? 

 
U kunt het antwoord vóór 12 augustus 

doorbellen aan Margo de Rooij (071 3010233) 
of in de brievenbus van de pastorie doen. 

Veel succes! 
 

Stelt u geen prijs op deze brief of kent u 
iemand die de brief juist óók 

wil ontvangen? Geef het door aan ons. 


