
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

de Dobbelsteen 
contact in corona-tijd 

nr. 6: van 9 tot en met 23 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 

 

De eerste keer…………………weer naar de kerk 😊 
Ik zal u bekennen: ik was best wel zenuwachtig. Wat moet ik allemaal precies 
doen? Zal het worden wat ik er van verwacht? Als het maar niet uitloopt 
op een grote teleurstelling… Ik had me gedegen voorbereid en geprobeerd 
maar niets aan het toeval over te laten. Even goed; naar mate het moment 
dichterbij kwam begon ik een beetje te drentelen en te draaien. Is de muziek 
wel passend? Roept het de juiste sfeer wel op? Branden de kaarsjes wel voor 

het optimale gevoel? Jeetje, het leek met recht op een eerste keer 😉. 
Afgelopen zaterdagavond hebben wij weer voor het eerst mogen vieren met 
elkaar. Een unieke periode hebben wij achter de rug. 
U en ook ik hebben het nog niet eerder meegemaakt 
dat de kerken gesloten waren als gevolg van een 
pandemie. Ik heb verschillende parochianen horen 
zeggen: dit is zelfs in de oorlog nog niet gebeurd.  
Nu was het dan weer zo ver dat we op gepaste afstand  
weer samen konden zijn in onze Matthiaskerk.  
En weet u: ik vond het fijn om iedereen weer te zien!  
Misschien een aantal van u nog niet, omdat u er 
nog niet van overtuigd was of het wel veilig kon en 
dan heeft u van een afstandje meegevierd. 
In ieder geval: de kop is eraf! 
De eerste keer was misschien nog een beetje zoeken,  
maar dat geldt voor misschien wel voor alle eerste keren. 
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 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. 
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. 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 naar ons secretariaat, dat vanaf maandag weer bereikbaar 
is. U dient zich voor elke viering apart op te geven! 
We hebben een team van gastvrouwen/ -heren samengesteld die de kerkgang  
ter plaatse goed zullen begeleiden. 
 

Zaterdag 11 juli:  
9.00 uur: voorganger: Trees Hogervorst,  lector:  Karin Smit 
19.00 uur: : voorganger:  pastoor M. Straathof, lector: Hans Does,  
muzikale begeleiding van Maria Meeuwenoord  
Zaterdag 18 juli:  
9.00 uur: voorganger: Lia Spiegeler,  lector: Han Kuipers 
19.00 uur: : voorganger: Lia Spiegeler, lector:  Mieke Diemel,  
muzikale begeleiding van Leonardo Vaillante 

Gebedsintenties: 
zaterdag 11 juli:` 
-Trees vd Hulst-Heemskerk 
-ov. ouders de Vroomen-Meijer 
-Theo en Antonius C. de Vroomen 
-Ina de Vroomen 
-Theo van der Beek 
-Aad van Leeuwen 
zaterdag 18 juli: 
-Trees vd Hulst-Heemskerk 
-ov. ouders de Vroomen-Meijer 
-Theo en Antonius C. de Vroomen 
-Ina de Vroomen  
-Theo van der Beek 
-Inge Dieperink-Sikking 
-Wim Sikking 
-Jan Heemskerk en ov. familie 
 

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:  zondag 28 juni is mevrouw 
Trees vd Hulst-Heemskerk overleden. 
Zij werd 92 jaar. De laatste jaren werd 
ze verzorgd in de Bernardus. Omringd 
door haar grote gezin is op 2 juli 
afscheid van haar genomen in onze 
kerk, waarna ze haar laatste rustplaats 
heeft gekregen op ons kerkhof. 
Secretariaat: het secretariaat zal 
vanwege vakantie nog tot en met 12 
juli gesloten zijn. Op het 
antwoordapparaat hoort u  
het nummer van het centrale 
parochiesecretariaat en van het 
noodnummer. 
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. 
 
 



Aanvaard elke nieuwe dag 
Aanvaard elke nieuwe dag als een geschenk, 
als een gave en zo mogelijk als een feest. 
Sta 's morgens niet te laat op, 
kijk in de spiegel en lach tegen jezelf, 
en zeg goedemorgen tegen jezelf, 
dan ben je een beetje geoefend 
om het ook tegen de anderen te zeggen. 
 

Als je de ingrediënten van de zon kent, 
kun je ze zelf maken,  
net als dagelijkse soep. 
Neem een grote portie goedheid, 
doe er flink wat geduld in, 
geduld met jezelf, geduld met anderen. 
Vergeet dat tikkeltje humor niet, 
om de tegenvallers te verteren. 
Meng er een behoorlijke dosis werklust in  
en giet over alles een gulle lach, 
en je hebt de zon van de dag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

wil ontvangen? Geef het door aan ons. 
 

 

'Een greep uit de eregalerij!' 
In de historische reeks van pastoors die de Sint Matthias 
gediend hebben, zat een ‘trio’ dat gezamenlijk 
100 jaar herderschap op zich heeft genomen.  
We hebben het over het tijdvak 1850-1949: 
N.A. Frink  van 1850-1892,  
N.J. Smeulders van 1892-1920. 
En de derde herder van het drietal was  
pastoor Albertus Johannes Oudejans,  
pastoor van 1920 tot 3 april 1949. 
Het was in de tijd dat je pastoor bleef tot je dood.  
En ook de tijd dat pastoors veel macht hadden,  
en vrijwilligers op bestuurlijke posten nog geen 
plaats hadden. 
Pastoor Oudejans is initiator geweest van een 
R.K. Bejaardentehuis, Huize Liduina.  
Maar ook van het opkomende jeugdwerk.  
En Oudejans voerde moderne ontwikkelingen door in de kerk,  
zoals elektriciteit, waterleiding en verwarming. 
Het schilderij van pastoor Oudejans is gemaakt door 
de Warmondse schilder Pieter Geraedts  
voor een bedrag van 850 gulden. 
Omdat de benodigde gelden niet op tijd binnen waren  
(de vicaris gaf slechts toestemming tot een bedrag van 350 gulden!), 
kon pas na een inzamelingsactie door opvolger Gussenhoven in 
1950 opdracht worden gegeven het schilderij te maken. 
 
 
 

Coronakunst 
De mensen die al in de kerk geweest zijn, hebben 
hem vast al zien hangen…Wat? vraagt u zich 
misschien af. Nou, die mooie poster  
van de hand van Rudy Heemskerk  
(ja precies, dat is een dochter van..). 
Oftewel de appel valt niet ver van  
de boom. Rudy heeft op een heel  
eigen manier invulling gegeven aan  
wat wij met elkaar als parochie kunnen doen om 
op een verantwoorde manier liturgie te vieren. 
Een Warmonds staaltje coronakunst dus, 
waarmee Rudy de hele parochie Sint Maarten 
een glimlach op het gezicht bezorgt. Dankjewel,  
namens de hele parochie Sint Maarten! 
 

 

De prijsvraag uit de vorige Dobbelsteen: 
Het was geen gemakkelijke opgave de vorige keer; 
‘best moeilijk om de reliëfs te zien als de gordijnen altijd dicht 
zijn!’ aldus een inzender. Want de houten reliëfs op de foto zijn 
te vinden in de doopkapel. 
Het zijn twee van de vier evangelisten. De andere twee hangen 
links en rechts van de ingang naar de doopkapel. 
Een andere inzender had nog een leuke anekdote: ze weet heel 
goed waar die reliëfs hangen, want ze heeft ze vroeger altijd af 
moeten stoffen.  En dat is wel eens niet helemaal goed gegaan… 
Eén van de reliëfs viel en Jan de koster ging helemaal uit z’n dak! 
Gelukkig wist zij hem van repliek te dienen… 
Uit alle goede inzendingen hebben we een winnaar getrokken en 
dat is mevr. van Grieken uit de Warmundastraat geworden! 
Zij heeft het bloemetje inmiddels ontvangen. 
De prijsvraag van deze week:  
Waar is dit ronde raam te vinden? 
En voor bonuspunten: 
welke Warmondse kunstenaar 
heeft dit raam ontworpen? 
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. 
U kunt het antwoord vóór 17 juli doorbellen aan Margo de Rooij 
(071 301 02 33)of in de brievenbus van de pastorie doen. Succes! 
 
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. 

 


