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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 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: 
 
 
 

PASEN 
Wanneer de natuur ontwaakt uit 
haar winterslaap,  
als de kale takken weer groen 
worden,  
wanneer de dagen lichter worden 
en de lucht vol is van vogels,  
dan is het tijd om Pasen te vieren. 
 

Schijnbaar was alles dood.  
Maar diep onder de grond 
en in het verborgene bloeit nieuw 
leven op: 
overwinning op de dood, nieuwe 
schepping. 
 

Zo was het ook met  
Jezus van Nazareth: 
schijnbaar was het  
met Hem afgelopen  
en was alles grondig mislukt; 
maar toch: tot op vandaag leeft Hij 
opnieuw bij God en temidden van 
ons, en Hij leidt alles naar zijn 
vervulling. 
 

En zo is het uiteindelijk met alles en 
allen: 
wat echt is en goed, overleeft,  
ondanks de schijn van het tegendeel.  
Pasen: feest van het nieuwe leven. 

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 
 

Bidden in onzekere tijden 
Graag bieden wij u, op weg naar het Paasfeest, het boekje ‘Bidden in tijden van 
afstand en verwachting’ aan dat u bij deze Dobbelsteen aantreft.  
Dit boekje is als een teken van hoop om thuis het geloof te vieren nu het in de 
kerken nog vaak niet mogelijk is. Het is bedoeld als een geschenk maar ook als 
bemoediging om thuis te kunnen bidden in de tijd van Vasten, de Goede Week, 
Hemelvaart en Pinksteren.  
 

We lazen laatst in een viering de volgende gedachte van Henri Nouwen: 
Vaak zouden we in de toekomst willen kijken, om erachter te komen hoe  
het er volgende week, de volgende maand of over een jaar, voor ons bij staat. 
Op vragen over de toekomst is geen antwoord mogelijk.  
Meestal schijnt er net genoeg licht om de volgende stap te kunnen zetten:  
het volgende uur of de volgende dag. Levenskunst is blij te zijn met wat we 
kunnen zien en niet te klagen over wat nog in het duister ligt. Als we de 
volgende stap zetten in het vertrouwen dat er ook voor de daaropvolgende stap 
genoeg licht zal zijn, dan kunnen we blijmoedig door ons leven gaan.  
We zullen verbaasd zijn hoe ver we het brengen. Wees blij met het lampje  
dat je bij je draagt en vraag niet om de felle lichtstraal die elke schaduw 
verdrijft.”    
 

Op de achterkant van dít boekje wordt aangegeven dat, zeker in  
deze onzekere tijden, het goede fluistert. Juist daarom willen we  
met u het wonder van de goedheid in dit gebedenboek delen.   
 

Zalig Pasen, pastoraatgroep: Annette, Fifi, Margo, Lia en Wilma 
 
 

De Paaskaars, 
symbool van de 
Verrezen Heer, 
wordt tot en met 
Pinksteren bij alle 
vieringen 
aangestoken. 
Daarna wordt hij 
bewaard in de 
Doopkapel, om nog 
bij doopjes, 
huwelijken en 
uitvaarten op het 
altaar geplaatst te 
worden en daar het 
licht van Christus uit 
te stralen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Puzzelen 
Evenals de voorgaande keren is er uit alle 
goede inzendingen van de puzzel weer een 
winnaar geloot. 
De goede oplossing was: 
 ‘De natuur loopt uit maar is nooit te laat’ 
Deze speciale Paaseditie is gewonnen door 
een heel blije Rebecca Westdorp, een 
trouwe kerkganger en misdienaar, die in de 
Haven in de Dorpsstraat woont.  
Zoals u op de foto ziet, is ze helemaal 
vereerd met de eerste prijs die bestaat uit 
een bos paasnarcissen en wat lekkere 
paaseitjes!  
Rebecca, van harte gefeliciteerd! 
 
 

Mededelingen 
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…) 
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 van de intentie. 
Vastenactie 2021 
In 2021 steunt Vastenactie een project in Zambia, dat jongeren de kans  
biedt een beroepsopleiding te volgen. Deze opleidingen geven hen de  
zicht 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 een gift, in de vorm van geld  
of houdbare etenswaren doneren. 
U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening:  
NL21 INGB000 0005850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. 
 
 
 

Op ons kerkhof bloeit 
het bollenhart: 
Met Allerzielen 

in liefde herdacht, 
met Pasen 

een troostrijke bloemenpracht! 

Kerkvieringen 
Na Pasen mogen we weer 30 bezoekers 
ontvangen in onze kerken van Sint Maarten. 
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. 
Zolang ons eigen 
secretariaat nog 
gesloten is, kunt u  
bellen met het 
centrale secretariaat: 
0252-255077  
 
Bij binnenkomst wordt uw aanmelding 
gecheckt door een gastvrouw. 
Zaterdag 10 april: 
woord- en communieviering: diaken Lamberts 
Zaterdag 17 april: 
woord- en communieviering: diaken Prins 
Zaterdag 24 april: 
eucharistieviering: pastoor Straathof 
Zaterdag 1 mei: 
woord- en communieviering: diaken Prins 
 

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.  
 
 
                                  
 

Opstaan: we doen het de hele dag door! 
Soms gaat bij mij de wekker op mijn telefoon en dan  
denk ik: Oh nee hè, nu al? Moet ik nu al opstaan?  
Een ander moment lig ik juist te wachten op de wekker totdat ik eindelijk 
mijn bed uit mag. Eén en ander hangt een beetje af van hoe de nacht 
geweest is . En waarschijnlijk herkent u dit wel.  
Tijdens de hele dag staan wij mensen dan continue op, misschien zelfs zo 
vaak dat het ons pas opvalt, wanneer het niet zo makkelijk meer gaat.  
Aan het eind van ons leven nemen wij definitief een liggende houding 
aan en is er van bewegen helemaal geen sprake meer.  

Rest ons dan niets dan rust 😊.  
Ware het niet dat voor ons allemaal er toch weer een keer een Wekker 
zal gaan die ons doet opstaan. Het is de grote opWekker die dan naast 
ons graf gaat lopen rinkelen en zegt: ‘Jullie hebben wel lang genoeg 
geslapen zo!’ Als die Wekker gaat, dan is het voor iedereen Pasen! 

😊 Diaken Bertijn 

Op vrijdag 26 maart werd 
Gerard Kipping, één van 
onze supervrijwilligers,  

80 jaar! 
Dat verdient natuurlijk 

een bloemetje.  
Gerard (en Ine) veel dank 

voor alle inzet voor de 
Matthias. 


