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Het is niet anders 
Pasen 2021 vieren we wederom online. 
Helaas geen bezoekers in de kerken van Sint Maarten. 
Een jaar onderweg met corona. Iedereen is er klaar mee 
en tegelijk zijn we er nog een poosje zoet mee.  
Eerste Heilige Communie, het  H. Vormsel, alles  
schuift maar op en door. Je zou er bijna niet meer in  
geloven, dat het ooit nog weer eens wordt zoals 
‘vroeger’ toen je gewoon naast elkaar in de kerkbank  
kon zitten. Het lijkt nog steeds ver weg en tegelijk 
is het niet anders. Belangrijk is dat we er in blijven  
geloven, ook nu, halverwege de vasten.  
De woestijn is een taaie plek; om even de parallel naar 
het Joodse volk te trekken. En 40 jaar is lang. Bij ons kan 
het ook taai voelen zo lang in de woestijn van de  
coronatijd.  
Maar weet u wat u er door heen kan trekken? Humor!  
Ik hoop dat u er om kunt lachen, want het is niet anders.  
En dan kunnen we er toch echt maar beter even om 

lachen.                                                            😊 Diaken Bertijn 

Blik op de Matthiaskerk deel 2 
N.a.v. het stukje in de vorige Dobbelsteen over de 
communiebank  hebben wij een mooie handgeschreven 
brief ontvangen van een van onze trouwe lezers. 
Daar zijn wij heel erg blij mee, want dat betekent dat de 
Dobbelsteen leeft! 
Deze parochiaan is zelf op onderzoek uitgegaan naar 
aanvullende informatie. 
Zij vertelde ons over een soortgelijke communiebank, die 
bij onze ‘buren’ in de Sint Willibrordkerk in Oegstgeest 
staat. Beide communiebanken zijn op initiatief van  
Mgr.de Wijkerslooth gekocht en hierheen gehaald,  
omdat de Walburgiskerk in Antwerpen werd afgebroken. 
Meer geschiedschrijving hierover is te vinden in  
‘Matthias te kijk’, het boek waar 
wij ons op gebaseerd hebben. 
Wordt (hopelijk) vervolgd… 
 

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. 
Zaterdag 6 maart: 
eucharistieviering: pastoor Straathof 
Zaterdag 13 maart: 
eucharistieviering: pater Wehlin 
Zaterdag 20 maart: 
woord- en communieviering: Lia Spiegeler 
Zaterdag 27 maart: Palmpasen 
online gezinsviering: diaken Prins  
Helaas dus zonder kerkbezoek.! 
Op zondag 28 maart kunt u tussen 11.00 en 
12.00 uur een gewijd palmtakje ophalen bij de 
kerkdeuren.  
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.  
 
 

Mededelingen 
Overleden: Op zondag 21 februari is Cees Nieuwveen overleden.  
Hij werd 84 jaar. Op 26 februari was zijn uitvaart, waarna hij is 
begraven op ons kerkhof. 
Pastoraal praatje: elke zaterdagavond wordt om 18.00 uur een kort 
praatje gehouden door één van de voorgangers. U kunt dit volgen via 
kerkdienstgemist.nl. (de groene knop…) 
Palmpasen: onze kerk is op 27 maart gesloten voor kerkgangers. Wel 
kunt u in één van de andere kernen terecht, mits u zich aanmeldt. 
Omarmband: u kunt nog steeds een omarm-band bestellen om zelf 
te knopen of kant en klaar. U kunt er iemand mee verrassen en u 
steunt de voedselbank. Verkrijgbaar via Palliam of ons secretariaat. 
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. 
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Vieringen in de Goede Week 
Het pastorale team heeft samen met het corona-crisis- team besloten dat er in de 
Goede Week alleen online vieringen gehouden worden in onze parochie Sint Maarten. 
De huidige situatie rondom het coronavirus geeft nog te veel onzekerheid voor de 
toekomst. Doordat we vroegtijdig duidelijkheid willen scheppen naar alle 
parochiekernen zijn we nu al tot deze beslissing gekomen. De online-vieringen zullen 
plaatsvinden in de Sint Matthiaskerk te Warmond. 
Parochianen zijn tijdens deze vieringen niet welkom, maar kunnen via een link op de 
website de viering thuis volgen. 
Wat betreft de muzikale invulling wordt er gekozen om materiaal van cd’s te 
gebruiken. Het is niet mogelijk om een juiste keuze te maken tussen alle koren die 
onze parochie rijk is. De Goede Week zal er als volgt uit komen te zien: 
 
 
 

Puzzelen 
We hebben een heleboel goede 
oplossingen ontvangen van de 
puzzel in de vorige editie.  
Die was: GENADE. 
Uit de inzendingen hebben we een 
winnaar geloot, dit is mevrouw Riet 
de Vroomen. Zij heeft een heerlijk 
ruikertje ontvangen! Ook deze keer 
een woordzoeker, geïnspireerd 
door de lente. We kijken weer uit 
naar uw oplossingen! 
Lever ze in bij 
het secretariaat 
of bel het  
even door.. 
Succes! 
De pastoraat- 
groep, Annette, 
Fifi, Margo, Lia 
en Wilma 
 
 

Gebed 
Maria, 
Het trof U, 
dat uw Zoon Jezus  
als volwassen man,  
U alleen liet. 
U leed eronder dat  
velen Hem niet begrepen, 
dat vooraanstaanden van  
uw volk Hem veroordeelden 
 en lieten kruisigen. 
In uw lijden voelde U zich alleen. 
Zo kunt U het begrijpen 
als eenzaamheid ons zwaar valt. 
Blijft U met uw Zoon bij ons 
als het goed is dat wij 
momenten van eenzaamheid 
doorworstelen. 

Vastenactie 2021 
In 2021 steunt Vastenactie een  
project in Zambia, dat jongeren  
de kans biedt een beroepsopleiding te volgen. 
Deze opleidingen geven hen de kans op werk en 
inkomen, dus op een betere toekomst. 
Dichtbij huis willen we in deze Veertigdagentijd 
ook de voedselbanken van Teylingen en 
Noordwijk steunen. 
U kunt uw gift, in de vorm van geld of houdbare 
etenswaren, tijdens de vieringen achter in de 
kerk doneren in de daarvoor bestemde  
doos en kratten. U kunt uw bijdrage ook 
overmaken op rekening:  
NL21 INGB000 0005850 t.n.v.  
Vastenactie, Den Haag 

donderdag 1 april - Witte Donderdag 
19.00 uur Eucharistieviering  pastoor Straathof 
vrijdag 2 april - Goede Vrijdag 
15.00 uur  Kruisweg  Lia Spiegeler 
19.00 uur  Stabat Mater Schola Gregoriana 
zaterdag 3 april – Paaswake 
21.00 uur  Eucharistieviering  pastor Owel 
zondag 4 april- Eerste Paasdag 
10.00 uur  Eucharistieviering pastoor Straathof 
maandag 5 april- Tweede Paasdag 
geen viering 
 

BinnensteBuitenTuin 
In het souterrain van de  Matthiaskerk is de BinnensteBuitenTuin 
gevestigd. Dit is een dagbesteding voor jongeren van 11 tot 18 jaar 
die vastlopen in het middelbaar onderwijs. Het vastlopen kan dan 
bijvoorbeeld te maken hebben met angst, somberheid en/of 
autisme. Met een klein enthousiast team werken wij samen met de 
jongeren aan diverse doelen en werken zij stap voor stap 
uiteindelijk toe naar passend onderwijs. Wij bieden therapie, 
individuele begeleiding, dagbesteding en de klas zonder muren . 
Bij de BinnensteBuitenTuin werken jongeren aan de samen 
bedachte doelen en volgen zij een gezamenlijk dagprogramma. We 
zijn veel buiten te vinden in onze moestuin, maken  wandelingen 
door de mooie omgeving en helpen zo af en toe de kerk met het 
doen van klusjes. 


