
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

de Dobbelsteen 
contact in corona-tijd 

nr. 8: van 13 augustus tot en met 3 september 

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 09-12 uur 

071 301 01 54 
sintmatthias@parochiesintmaarten.nl 

 

Goed nieuws: 
Voor u ligt weer een nieuwe editie van de Dobbelsteen, nummer 8 alweer.  
Zo gaandeweg is er heel wat informatie via de verschillende Dobbelstenen 
naar u toegekomen de afgelopen tijd.  
Nieuwsbrieven: ze informeren mensen, houden mensen op de hoogte.  
In de Schrift is er ook een grote brievenschrijver actief geweest.  
Zijn naam is Paulus. Hij was  goed in brieven schrijven om zo in contact te 
blijven met de eerste christengemeenten die hij bezocht.  
Maar hij was ook een kei  in wandelen.  
Hij is namelijk vanuit Israël helemaal naar Rome  
gewandeld om de boodschap van het Evangelie,  
van goed nieuws te verspreiden. 
Goed nieuws wil ook deze Dobbelsteen zijn, want 
zo langzaam aan wordt hij overbodig en dat is precies  
het goede nieuws. 
Het is namelijk een corona- maatregel geweest om u  
op de hoogte te houden, om met u in contact te blijven 
in deze rare tijd.  En doordat er nu weer gevierd mag  
worden kunt u weer naar de kerk komen voor uw  
wekelijkse portie goed nieuws! 
Durft u het wandelingetje naar de kerk al weer  
een keertje aan? Het is best wel spannend,  
maar weet u van harte welkom.     diaken Bertijn                 

 

 
 

Mededelingen: 
Overleden:  op maandag 3 augustus is 
overleden mw. Corrie Heemskerk-
Groen in ‘t Woud. Zij woonde in de 
Burg. Ketelaarstraat en is 88 jaar 
geworden. Op zaterdag 8 augustus 
was haar uitvaart, waarna zij is 
begraven bij haar man Piet. 
Viering op vrijdagmorgen: 
We hebben besloten hier nog even 
mee te wachten. Pastor Spruit en de 
kerkgangers zijn een kwetsbare groep, 
het koor mag nog niet zingen en ook 
de koffie kan nog niet worden 
geschonken. Kortom: nog maar niet 
starten met de ‘Spruitjesmis’. 
Gebedsintenties: 
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. 
 

Gebedsintenties: 
zaterdag 15 augustus: 
-Corrie Heemskerk-Groen in ’t Woud 
-Kitty vd Poel-van Winsen 
-ov. ouders de Vroomen-Meijer 
-Theo en Antonius C. de Vroomen 
-Ina de Vroomen 
-Theo van der Beek 
-Arie en Theo van Moorsel 
-zaterdag 22 augustus: 
-Corrie Heemskerk-Groen in ‘t Woud 
-Kitty vd Poel-van Winsen 
-ov. ouders de Vroomen-Meijer 
-Theo en Antonius C. de Vroomen 
-Ina de Vroomen  
-Theo van der Beek 
-Jan Heemskerk en ov. familie 
-zaterdag 29 augustus: 
-Corrie Heemskerk-Groen in ‘t Woud 
-ov. ouders de Vroomen-Meijer 
-Theo en Antonius C. de Vroomen 
-Ina de Vroomen 
-Theo van der Beek 
-Gerard Sikking 
-Kees Heemskerk 
 

 De prijsvraag uit Dobbelsteen nr. 7  is gewonnen door  
mevr. Jopie Does  en zij was heel blij met het bloemetje! 
Het beeld is inderdaad van de heilige Antonius en het staat 
naast de zij-ingang van de Jozefkapel.  
Hij wordt veel aangeroepen voor  verloren voorwerpen: 
Heilige Antonius, beste vrind,  
maak dat ik mijn …. weer vind! 
Maar hij is ook beschermheilige van vrouwen en kinderen, 
vandaar het kindje aan zijn zijde. En de teunisbloem is naar  
hem vernoemd, omdat deze bloeit rond zijn sterfdag 13 juni.  
Het was echt een moeilijke prijsvraag want dat laatste heeft 
niemand juist beantwoord. 
Alhoewel er een heel origineel antwoord is gegeven: het kindje 
is zijn jongste zoon Tonnie, en de bloem is voor zijn vrouw  Teuntje. 
En daarom deze keer ook een extra bloemetje als 
originaliteitsprijs voor Rina van Leeuwen! 
Omdat dit de laatste dobbelsteen is, 
was het ook de laatste prijsvraag. 
Vindt u dat ook zo jammer? Dan niet getreurd….  
In het Zevenblad dat over 3 weken verschijnt,  
zal nog eenmaal een prijsvraag uitgeschreven  
worden om uw detailkennis over onze  
Matthiaskerk te toetsen.  
We hopen dat iedereen daar weer aan mee gaat doen! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kerkvieringen: 
Er wordt elke zaterdagavond om 19.00 uur een viering 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 15 aug:  09.00 uur: voorganger : Lia Spiegeler, lector: Han Kuiper 
                                 19.00 uur: voorganger: diaken B. Prins, lector: Margo de Rooij 
Zaterdag 22 aug:  09.00 uur: voorganger: diaken B. Prins, lector: Lia Spiegeler 
                                 19.00 uur: voorganger: diaken B. Prins, lector: Lia Spiegeler 
Zaterdag 29 aug:  09.00 uur:  voorganger: John van der Lans, lector: Trees Hogervorst 
                                 19.00 uur: voorganger: diaken J. Lamberts, lector: Hans Does 

(De lauden zal vanaf 1 september weer in de Sint Jeroen worden gehouden, 
en dus niet meer worden uitgezonden.) 

Wie God niet overal ziet, vindt Hem nergens 
Op zekere dag kwamen twee mensen bij een wijze aankloppen. De een was een geleerde,  
de ander een twijfelaar. Beiden kwamen ze met dezelfde vraag naar de wijze toe: 
‘Wie is God nu eigenlijk, en waar is Hij te vinden? Zovelen spreken over Hem maar  
wij vonden Hem nog niet.’ Na een lange stilte vertelde de wijze het volgende verhaal: 
Een paar vissen in een brede rivier zeiden tegen elkaar: ’Men zegt dat ons leven van water  
afhankelijk is, maar we hebben nog nooit water gezien, we hebben geen idee wat water ís.’ 
Ze besloten om samen naar de wijze vis, in de grote zee te zwemmen, misschien kon díe hen vertellen 
wat water was, zodat ze het konden gaan zoeken. Toen de wijze vis hun vragen aanhoorde, was hij 
zéér verbaasd. ‘Domme beesten’ zei hij ,’jullie leven en bewegen ín water, en je ziet het niet? 
Álles wat jullie omgeeft is water.’  
De wijze man was uitverteld en keek de mannen vragend aan. ’Snappen jullie het nú?’ vroeg hij. 
‘Alles wat ons omgeeft ís God, wij leven in God maar we weten het niet,  
alles om ons heen spreekt van God, maar we horen het niet.’   
Open onze ogen Heer, dat wij mogen zien. 
Open onze oren Heer, dat wij mogen horen. 

 

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!' 
De middelste pastoor van het ‘supertrio’ dat de parochie 100 jaar leidde 
was Nicolaas Johannes Smeulders, en hij deed dit van 1892 tot 1920. 
Onder zijn bewind werd de Muziek-, Toneel- en Zangvereniging St Matthias  
opgericht in 1918. Lidmaatschap was voorbehouden aan enkel  Rooms-Katholieken! 
Veel van de gebrandschilderde ramen en ook enkele beelden en schilderijen zijn 
tijdens zijn priesterschap aangeschaft. Ook andere kerkschatten zoals het verzilverd 
koperen altaar-kruis met gevuld koperen corpus, en een verguld zilveren ciborie 
met het monogram N.J.S. zijn uit die tijd. 
Bovendien: wist u dat het Nicolaasbeeld verwijst naar de twee opvolgende pastoors  
Nicolaas Adam Frink en Nicolaas Johannes Smeulders? 
Het portret van N.J Smeulders is, hoewel niet gesigneerd, geschilderd door L. Manceau.  
Tijdens het pastoraat van pastoor Hoogervorst werd aan de parochie een schilderij  
van pastoor Smeulders aangeboden welke een zeer grote gelijkenis vertoont met dit schilderij.  
Dat schilderij werd gesigneerd door L. Manceau. Mogelijk is dit het oorspronkelijke  
schilderij dat door de parochie niet werd aangenomen.  
Pastoor Smeulders overleed op 16 juni 1920 op 83-jarige leeftijd. 

 

Een wijze spreuk: 

Ergert u zich niet, 
verwondert u slechts 


