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Secretariaat (Marja van Steijn) 
geopend ma-di-vrij van 09-12 uur 

071 301 01 54 
sintmatthias@parochiesintmaarten.nl 

 

Kerkvieringen: 
Zaterdag 1 mei: 
woord- en communieviering: diaken Prins 
Zaterdag 8 mei: 
eucharistieviering: pater Wehlin 
Donderdag 13 mei: 
Hemelvaart 
10 uur:  
woord- en communieviering:  
diaken Prins 
Zaterdag 15 mei: 
woord- en communieviering: diaken Prins 
Zaterdag 22 mei: 
Pinksteren 
eucharistieviering:  
pastor Owel 
 
 

Gebed: 
Moeder Maria, 
mijn eigen moeder heeft mij 
van u verteld 
toen ik een kind was. 
Sedert die jaren weet ik 
reeds wie gij zijt. 
Ik weet dat gij een bron zijt 
van gaven, 
en dat gij miljoenen mensen 
die u aan hebben geroepen, 
hebt verhoord. 
Als ik naar uw beeltenis kijk, 
gaat er een warmte vanuit, 
alsof gij zeggen wilt: 
'Zeg maar wat je op je hart 
hebt, en ik zal je bijstaan'. 
Men noemt u niet voor niets 
de Moeder van 
Altijddurende Bijstand. 
Sta ons bij, Maria,  
dag in dag uit, 
altijd en overal, 
laat ons niet alleen.  
Amen. 

Een kusje voor het slapen gaan 
Toen ik vroeger klein was, kwam mijn moeder me  
altijd een kusje geven voor het slapen gaan.  
Voor de moeders en oma’s onder u, waarschijnlijk herkent u dit wel.  
In plaats van een kusje wordt ook weleens een kruisje op het voorhoofd gegeven. 

Nu stopt mijn moeder mij al een heel poosje niet meer in 😊  
en het is dan ook al eeuwen geleden dat ik een kusje kreeg voor het slapen gaan.  
Maar weet u: ik heb toch nóg een moeder, die iets vergelijkbaars doet  
voor wat betreft het gevoel.  
Want bij het laatste gebedsuur van de dag , de dagsluiting 
(of in het Latijn de completen) breng ik altijd een groet aan Maria. 
Dit doe ik in het zingen of bidden van bijvoorbeeld het 
Alma Mater of het Salve Regina. 
Door dit afrondend lied/gebed dekt Maria de diaken  
als het ware even warm toe.  
Hij mag dan alle parochieperikelen naast zich neerleggen  
en lekker gaan slapen. Een soort kusje voor het slapen gaan dus 
van mijn en ons aller Moeder Maria.                                                    
diaken Bertijn 

Rozenkrans bidden in de 
Sint Matthiaskerk:  
Op de  woensdagen 
in de maand mei  
bidden we de rozenkrans.  
Dit zal zijn op 5, 12, 19 en 
26 mei om 19.00 uur. 
Gebedsleider Lia Spiegeler 
gaat ons hierbij voor. 
U bent van harte welkom. 
 

Het rozenkransbidden 
wordt ook uitgezonden  
via kerkdienstgemist.nl 

Wist u dat: 
*deze Dobbelsteen als thema ‘Maria’ heeft gekregen, zo vlak voor de meimaand? 
*we u graag de liturgieboekjes bezorgen, zodat u thuis de vieringen mee kunt lezen? 
*er sinds 11 april op de zondag Italiaanse vieringen in onze kerk worden gehouden? 
Er is een samenwerking aangegaan met de MCIO, een groep Italiaanse gelovigen, die 
gebruik maken van ons kerkgebouw. Zij zijn van harte welkom! 
*de viering van de Eerste Heilige Communie voor de kinderen helaas is uitgesteld 
totdat er minimaal 100 bezoekers in de kerk mogen komen? 
*u nog steeds een gebedsintentie kunt aanvragen bij ons secretariaat? Kosten €10,- 
*wij heel erg blij zijn met het groepje van 4 cantores, dat de vieringen opluistert en 
de muzikale begeleiding van Maria, Leonardo en Krijn? 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puzzel: Los deze puzzel op door alle woorden op de goede plek in de rondjes 
te zetten. Lever uw oplossing in bij het secretariaat. Natuurlijk heeft die iets 
met het thema te maken…   U maakt weer kans op een leuk prijsje! 
 

Twee lintjes: 
Op maandag 26 april heeft Marja van het 
secretariaat Gerard Kipping en zijn vrouw 
Ine met een smoes naar de kerk gelokt. 
Zij vertelde hen dat er een organist kwam 
spelen op het grote orgel en daar was 
Gerard wel voor te porren. 
Toen hij samen met Ine in de kerk was 
werd hij gebeld door burgemeester Carla 
Breuer. Zij vertelde hen dat zij samen een 
lintje hebben verdiend. Naast al het werk 
voor de kerk dat zij al jaren doen, hebben 
zij zich ook ingezet voor de Nederlandse 
Schietsport. Hun onderscheidingen zijn dus 
meer dan verdiend. 
Gerard reageert: “Totaal overdonderd zijn 
we door dit telefoontje.  We zijn natuurlijk 
heel dankbaar, maar als je in en bij de kerk 
iets doet, dan struikel je steeds over andere 
vrijwilligers. En wij zijn dus maar een stukje 
van het grote geheel!” 

Maria ‘opgepimpd’: 
Ongeveer 5 jaar geleden sprak pastoor Goumans mij aan bij het Mariabeeld achter in de kerk.  
Hij vond dat Maria er nogal verloren bij stond en vroeg mij of ik daar een kunstzinnige oplossing  
voor kon bedenken. Zomaar een achterwand beschilderen leek mij uit de toon vallen en heb aan 
meneer Versluys gevraagd of hij een passende omlijsting kon maken in de stijl van de Matthiaskerk.  
Daar heeft hij vakkundig iets heel moois van gemaakt.  
 

Nu hoefde ik alleen nog maar het paneel te beschilderen. 
Bovenin heb ik op een gouden sjerp de eenvoudige tekst ‘Wees gegroet Maria’ geschilderd.  
De sjerp wordt door engelen gedragen. Engelen staan symbool voor liefde, verzoening en 
verbintenis tussen het hemelse en het aardse. Zij staan voor bescherming in voor- en tegenspoed. 
Achter de engelen straalt het hemelse licht, de zon. 
 

Het Mariabeeld staat op een slang en een halve bol die de maan voorstelt. 
De slang staat symbool voor het kwaad. De maan is een teken van de nacht, het duistere en dus ook 
van het kwaad. Het kwaad heeft geen vat op Maria. 
Een andere connectie tussen Maria en de maan is dat zij het licht van Christus weerspiegelt, 
zoals de maan het licht van de zon weerspiegelt. De maansikkel is tevens een symbool van kuisheid. 
 

Het was een hele uitdaging om de kleuren rustig te houden, zodat èn Maria goed tot haar recht  
zou komen èn het licht van de maan en de zon echt zou lijken te schijnen.  
Mijn man Aad zorgde voor een mooi glanzend messing blad op de sokkel en hij heeft de aureool van 
Maria gepolijst.  
Het is, denk ik, een rustgevend geheel geworden waarbij het prachtige Mariabeeld goed tot haar 
recht komt. Hopelijk geniet u er van als u een kaarsje bij haar opsteekt. 
 

Hartelijke groet, Nicoline Heemskerk 


