
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

de Dobbelsteen 
contact in corona-tijd 
nr. 9: november 2020 

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 

 

Iets minder goed nieuws: 
Begin september ontving u Dobbelsteen nummer 8, waarvan we 
hoopten dat het de laatste zou zijn. We hebben de vieringen weer 
opgestart, zij het met de nodige coronamaatregelen. Een team van 
gastvrouwen en –heren zorgt ervoor dat alles in goede banen verloopt:  
mondkapje op bij binnenkomst, genoeg afstand houden, de handen 
ontsmetten en van te voren aanmelden. Met 70 bezoekers in de kerk 
was dat goed te doen. Maar vanaf 10 oktober is dit aantal teruggebracht 
naar 30 personen en dat is echt krap! Hoe gastvrij we ook zouden willen 
zijn, we moeten nu echt streng zijn: heeft u zich niet van te voren 
gemeld, dan geldt de onsympathieke regel: vol is vol. 
Misschien bent u zelf ook weer wat huiveriger geworden, nu we midden 
in de tweede corona-golf zitten. En kijkt u liever thuis naar de viering, 
die nog steeds wordt uitgezonden via kerkdienstgemist.nl.  
Het groene icoon vindt u ook nog op de website van  
Sint Maarten:parochiesintmaarten.nl 
Kijkt u thuis mee met de vieringen en  wilt u daarbij graag het misboekje 
om mee te lezen, dan kunt u dit aanvragen bij ons secretariaat. 
Met een boekje erbij bent u meer betrokken bij de online viering en 
voor ons is het een kleine moeite er één te bezorgen.  
Diaken Prins zei in Dobbelsteen 8: 
Nieuwsbrieven: ze informeren mensen, houden mensen op de hoogte. 
Goed nieuws wil ook deze Dobbelsteen zijn, want zo langzaam aan 
wordt hij overbodig en dat is precies het goede nieuws. 
Omdat het nieuws nu weer iets minder goed is, hebben we een  nieuwe 
Dobbelsteen voor u gemaakt. We hopen dat u hem in gezondheid 
ontvangt en met een glimlacht leest. 

De pastoraatgroep 
 

 

Mededelingen: 
M25 krijgt Elizabeth-certificaat: 
onze jongerengroep M25 heeft op 14 
november een mooie erkenning 
gekregen voor hun pannenkoeken-actie 
in het begin van de corona-tijd.  
Bisschop Van den Hende ‘overhandigde’ 
deze waardering voor diaconale 
activiteiten via een digitale bijeenkomst. 
Overleden:  op woensdag 11 november 
is Riet van der Voort-van Kempen 
gestorven. Zij was 89 jaar. 
De viering bij het afscheid was op 
maandag 16 november in onze kerk. 
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 bij het secretariaat of 
overmaken op rek.nr. NL24INGB 0000 
2875 81 t.n.v. parochie Sint Maarten, 
kern Sint Matthias ovv naam en datum. 

Kerkvieringen: 
Er is elke zaterdagavond om 19.00 uur 
een viering in onze kerk. U dient zich  
van te voren aan te melden,  
via de website of het secretariaat van  
maandag 10 uur tot uiterlijk  
vrijdagmorgen 10 uur. We mogen 
maximaal 30 bezoekers toelaten.  
Bij binnenkomst wordt uw aanmelding  
gecheckt door een gastvrouw. 
Zaterdag 21 november:  
woco: voorganger: diaken J. Lamberts 
Zaterdag 28 november: 
 woco: voorganger Lia Spiegeler 
Zaterdag 5 december: 
woco: voorganger diaken B. Prins 
                                  
 

Herfstgebed:  
Als de bomen kaler en kaler worden, 
als we door de bomen heen kunnen kijken, 
als we weer verder kunnen kijken, 
zien we wat verborgen lag. 
Als het grijzer en donkerder wordt, 
de winter zich aankondigt, 
als we de gordijnen vroeger sluiten 
meer naar binnen gericht leven, 
als we zoeken naar geborgenheid 
en saamhorigheid, zien we elkaar meer. 
Als het kaler en kaler wordt in ons eigen leven, 
mensen om ons heen wegvallen, als het rammelt 
aan de ramen van ons levenshuis, 
zien angst en onzekerheid hun kans. 
Als de dagen grijzer, de avonden langer  worden, 
als levensmoeheid ons soms overvalt, 
dan groeit het verlangen om verder te kunnen 
kijken, dan beginnen we uit te zien naar nog 
verborgen licht. 
Dan ontspruit de knop van hoop, die ons zegt:  
‘Geef je maar over, maak je geen zorgen,  
het komt goed, ook al zie je zelf niet hoe.’ 
Dan kunnen we verwachten en ons openstellen 
voor wat komt.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allerzielen 2020: 
Het was een heel raar jaar, zeker ook voor de mensen die afscheid moesten nemen 
van een dierbare. We hebben geprobeerd er steeds een zo mooi mogelijk, persoonlijk 
afscheid van te maken voor alle overledenen. 
We hoopten dat Allerzielen alles een beetje ‘goed’ zou maken, met een mooie warme 
viering en de rituelen op het kerkhof. Helaas mocht ook dit niet doorgaan. Het 
pastoraal team verzorgde op 2 november online een viering waarin alle namen van de 
overledenen in de Sint Maarten-parochie zijn genoemd. Pastoor Straathof zei: ’We 
zouden nu schouder aan schouder in een overvolle kerk aanwezig willen zijn. Wat ons 
allemaal verbindt is dat we allemaal dit afgelopen jaar van dichtbij iemand verloren 
hebben. We kennen allemaal het verdriet, het gemis, van iemand waar we van hielden.  
Een uitvaart met vele aanwezigen helpt bij het verwerken. We ervaren dit bij het 
verwerken van onze rouw als een groot gemis. 
Weet: God heeft alle namen in zijn hand geschreven. Ieder is geborgen in Gods hand. 
We bidden dat God al deze mensen opneemt in zijn huis van licht en vrede.                                                          
Met ons gebed verbinden wij, mensen die nu leven met hen die ons in de dood zijn 
voorgegaan. Als kerkgemeenschap mogen wij beseffen dat we één gemeenschap zijn 
van levenden en gestorvenen. We zijn verbonden door Christus, de verrezen Heer die 
ons verbindt, die onze toekomst is, die onze weg is naar het eeuwig leven’ 
 

In onze Matthiaskerk herdenken wij: 
 
 

Als ik je naam 
in het zand had 
geschreven 
hadden de golven hem 
na korte tijd uitgewist. 
 

Als ik je naam 
in een boom had gegrift 
was de schors 
met de tijd vergaan. 
 

Als ik je naam 
in marmer had gekapt 
was de steen 
na veel tijd gebroken. 
 

Maar ik heb je naam 
in mijn hart geborgen 
en daar wordt hij 
voor de eeuwigheid 
goed bewaard. 
                                  
 40-DAYS CHALLENGE FOR PANAMA 

De Vastenactie voor Panama is al snel na het begin door Corona een halt toegeroepen. Ook in september 
hebben we de actie helaas niet kunnen voortzetten. 
Vanwege het succes van 2019 gingen we er vanuit dat het ook in 2020 zou lukken een aardig bedrag bij elkaar 
te krijgen. We wilden de mensen in Panama graag zo snel mogelijk helpen en hebben al een bedrag naar hen 
overgemaakt. Wij willen daarom nog één keer een beroep op u doen om het project in Panama te steunen! 
  
In onze kerk stonden de jongeren van M25 met een winkeltje achter in de kerk. Die winkel is nog niet 
leeggekocht. U kunt de artikelen die uw interesse hebben, alsnog kopen door ze op een briefje te schrijven met  
uw naam, adres en telefoonnummer. Die bestellijst met het geld in een envelop inleveren bij het secretariaat.   
De jongeren van M25 zullen uw bestelling dan binnenkort bij u thuisbezorgen.  
Ze bellen aan en zetten het op de stoep zodat u het veilig kunt aanpakken. 
Een hele makkelijke manier om leuke december-presentjes in huis te halen!  
 
O   Eierwekker   €  6,00   
O   Juten tas  €  8,00   
O   Witte wijn   €  8,00   
O   Zadelhoesje  €  4,00   
O   Opvouwbaar tasje €  4,00   
 
Wit u niets kopen maar toch de actie steunen, dan kunt uw gift over maken naar:  
NL72 INGB 0000 0236 53 Stichting Gezelschap de Kruisvaarders van Sint Jan  
o.v.v. 40-days Challenge for Panama. Elke bijdrage is welkom! 
 

Jan Heemskerk 94 jaar

Aad Heemskerk 77 jaar

Hans Zandbergen 82 jaar

Trees van der Hulst-Heemskerk 92 jaar

Kitty van der Poel-van Winsen 72 jaar

Corrie Heemskerk-Groen in 't Woud 88 jaar

Bep van Stijn-Langezaal 86 jaar

Jan Heemskerk 84 jaar

Eef Sprünken-Straver 94 jaar

Wim van den Berg 86 jaar

Kees Heemskerk 87 jaar

Vincent Groenendijk 92 jaar

Wim van Dijk 79 jaar

Els van Bentem-Elferink 75 jaar


