
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

de Dobbelsteen 
contact in corona-tijd 

nr. 5: 24 juni tot en met 8 juli 

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 

 

Gezien worden…. 
In heel veel kerken zie je, wanneer je omhoog kijkt, in de gewelven vaak een oog 
geschilderd. Het is het alziend oog van God, dat vooral onze mindere kantjes 
scherp in het vizier heeft. Wanneer je als mens wordt bekeken, iemand op je 
vingers kijkt wanneer je aan het werk bent, dan voelt dat niet prettig. Ik heb dat 
ook een beetje met dat alziend oog van God de Vader hoog in het gewelf. Het 
staat voor mij voor een sterk oordelende God, bij wie je geen fouten mag maken. 
Een beetje een God waar je bang voor moet zijn. Veel mensen leven ook vandaag 
de dag nog met een beeld van God wat oordelend is. Heb ik wel goed geleefd, 
mag ik dat wel denken? Gelukkig wordt het tegenwoordig niet meer zo erg 
verkondigd, maar dat nog steeds mensen een angstig geloof hebben dat is een 
feit. Een wat meer positieve kijk op ogen m.b.t. tot geloof heeft Palliam, ons 
parochiële netwerk voor zingeving en levenskunst. Sinds het begin van de 
coronacrisis is zij namelijk gestart  met de zogenaamde 

P-eyes (Palliam ogen 😊).  Via internetprogramma ZOOM 
worden onderwerpen besproken die ten doel hebben mensen 
meer naar elkaar en naar zichzelf te laten omzien.  
Kijken naar jezelf en naar anderen met ogen van liefde en mildheid laat mensen 
namelijk groeien. Het maakt dat wij gezien worden en dat is  
voor ieder mens van levensbelang! 
diaken Bertijn                 
 

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 27 juni:  
9.00 uur: voorganger: dhr. J. vd Lans, lector: mw. K. Smit 
19.00 uur: : voorganger: pastor P. Owel, lector: mw. L. van Dam  
Zaterdag 4 juli:  
9.00 uur: voorganger: diaken B. Prins, lector: mw. T. van Westerop 
19.00 uur: : voorganger: diaken B. Prins, lector: mw. L. Spiegeler 
Vanaf 4 juli kunt u weer naar de kerk komen om een viering bij te 
wonen. Het is noodzakelijk dat u dan geen klachten heeft zoals 
verkoudheid of verhoging. In de Matthiaskerk kunnen maximaal 70 
kerkgangers worden toegelaten. Daarom moet u zich vooraf 
aanmelden via de website van de parochie Sint Maarten. Natuurlijk 
kunt u ook bellen; nu ons secretariaat tot 12 juli gesloten is naar 
0252 255077(centraal parochiesecretariaat). 
U moet zich voor elke viering apart opgeven! 
Binnenkort ontvangt u een brief van het pastoraal team, waarin deze 
procedure nog eens precies wordt uitgelegd. 
We hebben een team van gastvrouwen/ -heren samengesteld die de 
kerkgang ter plaatse goed zullen begeleiden. 

Gebedsintenties: 
zaterdag 27 juni: 
-Hans Zandbergen 
-ov. ouders de Vroomen-Meijer 
-Theo en Antonius C. de Vroomen 
-Ina de Vroomen 
-Theo van der Beek 
-A.J. Oostdam en overleden familie 
-Gerard Sikking 
-Cees Heemskerk 
-Gerard van der Hulst 
-ov. ouders v.d. Hulst-van Moorsel 
-ov. ouders de Haas-Vink 
zaterdag 4 juli: 
-Hans Zandbergen 
-ov. ouders de Vroomen-Meijer 
-Theo en Antonius C. de Vroomen 
-Ina de Vroomen  
-Theo van der Beek 
-Jan Does 
-Conny Saris 
-Wim Welsink 
-Wim en Wilco van Dijk 
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. 

De prijsvraag: 
De blije winnaar van de prijsvraag 
uit Dobbelsteen 4 is de heer A. Claassen 
geworden. De vraag waar  
de kleine zuil te vinden is  
beantwoordde hij met:  
‘het meest rechts staande 
 zuiltje op het hoofdaltaar’ 
En dat is een heel volledig 
goed antwoord! 
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. 

 



Aandacht: 
 

Aandacht is een variatie van liefde. 
Ze is een geschenk dat je ontvangt en geven kunt. 
Ze is niet alleen op zichzelf gericht.  
Ze ziet ook een ander. 
Ze verspreidt licht. 
Ze heeft fantasie en is verrassend.  
Ze haalt mensen uit de schaduw. 
Ze is attent en creatief. 
Ze denkt aan wie gemist wordt. 
Ze kan stil zijn. 
Maar ook stem geven aan wat vergeten wordt. 
Aandacht is voedsel voor de ziel.  
Onmisbaar als de liefde. 

 

 

Mededelingen: 
Secretariaat: het secretariaat zal vanwege vakantie 
van 19 juni tot en met 12 juli gesloten zijn.  
Op het antwoordapparaat hoort u het nummer van 
het centrale parochiesecretariaat en van het 
noodnummer. 
Collecte: als u straks weer naar de vieringen komt 
kunt u uw gaven  in de collectebak achter in de kerk 
doen. Anders graag via het rekeningnummer 
bovenaan deze nieuwsbrief 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 ons. 
 

Wij hopen u snel weer te zien! 
Voor nu weer 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!' 
Een zeer geliefde pastoor uit de reeks herders die Sint Matthias 
gediend hebben, is pastoor J.A.M. Saulenn. 
Hij volgde pastoor Mussert op, en was pastoor van 1974 tot 1982 en 
bleef daarna nog tot november 1996 aan als invallend pastoor. 
Pastoor Saulenn introduceerde de 'samenzang zonder  begeleiding' 
in onze kerk en neuriede zelf dan het aanloopje naar de liedopening. 
Hij had grote belangstelling en liefde voor de geschiedenis, ook van 
onze kerk. Daarom was hij als adviseur nauw betrokken bij het 
jubileumboek ‘Matthias te kijk’, geschreven tgv het 200-jarig 
bestaan van de parochie. Helaas overleed hij plotseling, kort voor de 
eigenlijke jubileumdag,  op 28 oktober 1996. 
In 1985 werd zijn portrettekening, gesigneerd 'Goke', gemaakt door 
M.L.V.M. Walenkamp-Korthaus. 

De prijsvraag van deze keer: 
Waar zijn deze houten reliëfs te vinden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U kunt het antwoord vóór 3 juli 
doorbellen aan Margo de Rooij 

(071 3010233) of in de brievenbus 
van de pastorie doen. Veel succes! 

 
 

Bericht uit Haastrecht van pastor Spruit: 
Hoe maken jullie het in deze rare en akelige tijd? Een veel gehoorde vraag.  
Ons gaat het goed: niemand van onze gemeenschap van 8 mensen  heeft een 
besmetting opgelopen.  Maar we hebben natuurlijk wel de nadelen van de 
virusziekte ondervonden en ondervinden het nog altijd. We zijn aan huis 
gebonden en dus worden er veel boeken gelezen. Het ergste is dat we al zo 
lange tijd geen kerkelijke vieringen mogen houden. Alle voorbereidingen 
daartoe vallen weg en leveren het gevaar op dat we lui worden. We hopen er 
in betere tijden weer in volle geestdrift tegenaan te gaan.  
In de Goede Week konden we  als gemeenschap de vieringen  
doen in onze eigen kapel. Dat was een voordeel: andere jaren  
konden we nooit gezamenlijk vieren omdat ieder een  
eigen viering moest doen in een parochie. Johan Cruyff had dus gelijk 
 met zijn veel geciteerde uitspraak dat ieder nadeel  een voordeel heeft. 
Ik zie nog niet dat de tweede vrijdag viering spoedig zal doorgaan. Jammer! 
 

Volgens de schrijver Yourcenar bestaat ieder mensenleven uit drie curven: dat 
wat een mens geweest denkt te zijn, dat wat hij heeft willen zijn en dat wat hij 
werkelijk is. 
Ik ben wel aan de laatste curve bezig en dat wordt steeds minder. Maar we 
verliezen de moed niet en als je dan van mening bent dat het de beste curve 
is heb je niets te klagen. Veel groeten en goede wensen aan u allen.  
 

Blijf gezond!  cor spruit. cp 


