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Alle goede dingen gaan in drieën  
Alle goede dingen gaan in drieën, zegt men weleens. En ja, een heleboel 
goede dingen gaan inderdaad in drieën. Beelden voor de drieëne God als 
de overbekende Vader, Zoon en H. Geest laten dit zien. 
Maar niet alles wat in drieën gaat is goed, coronagolven bijvoorbeeld. 
Een derde golf komt op ons af wanneer we de media mogen geloven.  
En dit kan ons best een beetje nerveus maken, nu wij al bijna een jaar 
geplaagd worden door dit virus waardoor we niet gewoon met zijn allen 
naar kerk kunnen.  
Online naar de kerk is natuurlijk heel mooi, maar geloven, samen vieren, 
je verbonden weten met elkaar: dat is wat ons mensen tot mensen 
maakt. Wij zijn relationele wezens. Wij staan in relatie met elkaar.  
En met elkaar staan wij samen en individueel weer in relatie met God. 
Natuurlijk: God is God en valt nooit samen  
met de beelden die wij mensen er aangeven.  
Wat echter blijft staan is de relatie,  
de verbondenheid. Houdt u zich hier dan ook  
aan vast nu er weer een golf aan komt rollen.  
Want samen kunnen we het aan, wanneer we  
blijven werken aan onze relatie. Dit kan door elkaar even op te bellen of 
een kaartje sturen en natuurlijk door een gebedje voor elkaar te zeggen.  
Dan is, voor we het weten, die derde golf voorbij. 

 Diaken Bertijn 

Van het pastorale team 
We blijven zoeken naar mogelijkheden om 
toch met elkaar in contact te blijven: 
-Heeft u behoefte aan pastoraal contact? Dan 
kunt u bellen met het secretariaat, er wordt 
dan gekeken hoe en wanneer dit mogelijk is. 
-Beschikt u over een pc, een laptop, een 
tablet of een smartphone? Het pastorale 
team denkt erover om via ‘Zoom’ in contact 
te komen met wie dat wil.  
In verschillende groepen, op verschillende 
dagen en tijdstippen. Korte bijeenkomsten, 
maximaal 40 minuten. Met hooguit 15 
mensen per keer. In groepen die iets met 
elkaar ‘hebben’. We denken bv. aan 
‘koffiedrinken met de pastoor’. 
Er is van alles mogelijk, digitaal. Lijkt het u 
wat? Wilt u ook wel eens ‘zoomen’ met één 
van de pastores? U kunt deelnemen door uw 
mailadres door te geven aan het secretariaat, 
via de mail of via de telefoon. En geef dan 
daarbij door aan wat voor soort groep u wilt 
deelnemen.  
Het pastorale team hoort graag van u! 
 
 

Kerkvieringen 
De vieringen in onze Matthiaskerk  
beginnen steeds om 19.00 uur. 
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. 
 

Aswoensdag 17 februari: 
woord-en gebedsviering: Lia Spiegeler 
Zaterdag 20 februari:  
eucharistieviering: pastoor Straathof 
Zaterdag 27 februari: 
woord-en communieviering: Lia Spiegeler 
Zaterdag 6 maart: 
eucharistieviering: pastoor Straathof 
 

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.  
 
 

Op weg naar Pasen 
 

Neem de tijd 
ja, neem 40 dagen de tijd. 
Neem de tijd  
om met mensen samen 
te zijn en te voelen: 
‘We hebben elkaar nodig’. 
  

Neem de tijd 
om een blik op de wereld te 
werpen 
en te voelen: 
‘We hebben elkaar nodig’. 
 

Neem de tijd 
om oog in oog met God samen  
te zijn en te voelen: 
‘We hebben elkaar nodig’. 
  

Ja, neem de tijd, 
wel 40 dagen lang 
om te voelen: 
‘Ik leef en Hij leeft in mij’. 
 

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 
tnv. parochie Sint Maarten, 
kern Sint Matthias ovv 
naam en datum. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blik in de Matthiaskerk 
Blikvanger in onze Sint Matthias is de wit marmeren communiebank waar we iedere zaterdag tegenaan zitten te kijken. 
En waar we, sinds corona, ook eindelijk de communie uitgereikt krijgen. 
Volgens de overlevering is ze afkomstig uit de Sint Walburgiskerk in Antwerpen. Waarom en wanneer ze precies naar 
Warmond gekomen is, is nooit duidelijk geworden. Wel dat ze tussen 1838 en 1844 onder pastoor Hoes is geplaatst. 
Het geheel is zo bijzonder en kostbaar omdat de communiebank licht gebogen is, en twee gebogen panelen heeft uit 
één stuk marmer. 
We zien: gevleugelde engeltjes welke verschillende voorwerpen dragen die symbool staan voor geloof en hoop. 
Korenaren, kolven en druiventrossen die verwijzen naar  
de eucharistie. Op het ene paneel staat een pelikaan  
die zijn jongen voedt met zijn eigen bloed, wat in verband 
 wordt gebracht met Christus die door het bloed dat uit zijn  
zijde vloeide de wereld heeft verlost. Het andere paneel toont  
het Lam Gods met kruis en vaan (Agnus Dei), symbool voor  
Christus. Men heeft nooit kunnen achterhalen wie de  
beeldhouwer is die onze communiebank gemaakt heeft. 
Maar prachtig is ie! 

Omarmen schept een band 
Bij Palliam, parochieel netwerk voor zingeving & levenskunst is een nieuw 
initiatief opgestart. Het geeft mensen iets om armen (of handen) in deze 
corona-tijd. De omarm-band is een uniek sieraad dat u zelf kunt k(n)open  
of dat u kant en klaar kunt bestellen bij het secretariaat van de Matthiaskerk. 
Een omarm-band kost 6 euro en daarvan gaat 3 euro naar de voedselbank. 
Wanneer u een kant en klare omarm-band bestelt, is het wel een verassing  

welke kleur u krijgt 😊. Helemaal leuk dus!  
Wanneer u de beschikking heeft over internet kunt u terecht op 
www.palliam.nl voor uw bestelling en een k(n)oopinstructie. Anders is een 
belletje naar Marja van het secretariaat genoeg. U kunt bij haar bestellen en 
het wordt dan zelfs bij u thuis bezorgd.  

 
Doet u mee? Dat schept een band!  

Diaken Bertijn 
 
 
 

 
40-DAYS CHALLENGE FOR PANAMA 
 

Weet u nog de vastenactie die vorig 
jaar zo abrupt werd stopgezet omdat 
we met een pandemie te maken 
kregen?  
In de vastentijd werd in een paar 
weken al € 182,- opgehaald met de 
verkoop door de jongeren van M25 
achter in de kerk. 
In november is er ook nog eens € 130,- 
aan spulletjes op bestelling verkocht 
via de laatste Dobbelsteen.  
Zo konden we de mensen in Panama 
toch nog steunen, waarvoor dank! 

Puzzel 
De volgende woorden vindt u horizontaal of verticaal terug in 
deze puzzel. De overgebleven letters vormen een mooi woord. 
 

bewaker dag  dood  doornen 
engelen God  graf  gevangen 
Heer  kruis  kus  littekens 
Maria  nieuw leven Pasen 
Petrus  Pilatus  rust 
redder  spot  steen 
vergeving vrede  verlosser 
vrouwen wang  zonden 
 
U kunt de oplossing inleveren bij het secretariaat. Onder de 
goede inzendingen verloten we weer een prijsje! 
 
 


