
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

de Dobbelsteen 
contact in corona-tijd 
nr. 14:  februari 2022 

Parochie Sint Maarten 
Parochiekern Sint Matthias  
Herenweg 78, 2361 ET Warmond 
NL69 RABO 0367 7026 30 
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Kerkvieringen in de Matthias 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 12 februari: 
19.00 uur woord- en communieviering: diaken Prins 
waar de Vormelingen zich voorstellen en Papillon zingt 
Zaterdag 19 februari: 
19.00 uur eucharistieviering: pater Wehlin 
Zaterdag 26 februari: 
19.00 uur eucharistieviering: pastoor Straathof 
Woensdag 2 maart: Aswoensdag  
19.00 uur: Lia Spiegeler   
Zaterdag 5 maart: 
19.00 uur woord- en communieviering: Lia Spiegeler 
Zaterdag 12 maart: 
19.00 uur eucharistieviering: pater Wehlin 

 

Er gelden nog een paar regels: 
-maximaal 70 kerkgangers 

-bij binnenkomst en naar buiten gaan mondkapje dragen 
-handen ontsmetten bij binnenkomst 

-plaatsnemen in de aangegeven banken op 1,5 m van elkaar 
-de collecteschalen staan achter in de kerk, u kunt uw gift  

na de viering daar deponeren. 
 
 

Aandacht 
Het kost zo weinig, het is zo veel, 
een woord, een uitgestoken hand: 
zomaar met je hart iets voor iemand doen 
met wie je ergens plotseling bent verwant. 
 

De liefde is het allerhoogste goed, 
niet het verstand, maar de warmte van ’t gebaar 
een beetje nodig zijn en openstaan, 
gewoon een beetje aandacht voor elkaar. 
 

Het kost zo weinig, het is zo veel, 
begrip, er zijn wanneer het moet, 
luisteren naar de woorden van een mens 
die ’t nodig heeft, dat is alleen maar goed. 
 

De liefde is de allerhoogste kracht, 
niet het verstand, maar de warmte van ’t gebaar 
een beetje goed zijn en dat laten zien: 
gewoon een beetje aandacht voor elkaar! 

Het ene been voor het andere… 
Het is al weer een poosje geleden dat de laatste  Dobbelsteen bij u  
op de deurmat landde. Het was de bedoeling dat de laatste was.. 
Want u weet, de Dobbelsteen is een coronamaatregel geweest 
om u te informeren over wat er speelde in de geloofsgemeenschap  
van onze Sint Matthias. 
Hoewel sommige maatregelen nog voortduren, lijken er langzaamaan 
steeds meer versoepelingen te komen. Ook wat betreft de vieringen 
in onze kerk wordt alles weer bijna normaal. 
Maar… de loop is er wel een beetje uit geraakt. En die loop mag er best  
weer in komen. Beentjes strekken dus, het ene been voor het andere en  
voor u het weet zit de loop er weer helemaal in. Kwestie van doen! 
Beste parochianen van de parochiekern van Sint Matthias: u bent weer  
van harte uitgenodigd  in de vieringen.  
Tot gauw!                                                   
diaken Bertijn 

Wist u dat: 
*de Matthias dit kerkelijk jaar 
de hoofdkerk van de parochie is? 
*het Paastridium daarom in onze 
kerk zal worden gevierd? 
*we hopen een aantal  bijzondere 
vieringen en activiteiten in dit jaar 
voor u te organiseren? 
*we heel blij zijn dat ons kinderkoor 
Papillon weer enthousiast aan het 
zingen is geslagen? 
*we hopen dat ook de andere koren 
er weer plezier in krijgen? 
*we ontzettend dankbaar zijn dat 
we de afgelopen tijd steeds op vier 
cantores konden rekenen? 

de pastoraatgroep 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Afscheid ‘bloemenmeisjes’ 
Ze hebben het ‘vak’ nog geleerd van Jan de 
koster en ontelbare jaren gezorgd voor de 
bloemen in de kerk: 
Corrie van Noort en Bep Heemskerk, ook 
samen met Ine Kipping. 
Nu hebben ze het stokje overgedragen aan 
de jongere generatie, dus het blijft een 
beetje in de familie. 
We zijn Bep en Corrie ontzettend dankbaar 
voor alle kleur, geur en fleur die zij elke 
week weer in de kerk brachten! 
Dat verdiende natuurlijk een bloemetje ;) 

Samen eten 
Heb je er ook zo'n hekel aan om alleen je lunch te eten?  
Kom dan naar de steeds wisselende locatie om dit samen te doen. 
Iedereen neemt zijn eigen brood mee en eventueel iets lekkers 
om met de anderen te delen.  
Er is voldoende koffie en thee voorhanden. 
We beginnen met een moment van bezinning in de vorm 
van een gedicht of een gebed.  
Samen eten, samen afruimen en afwassen is een gemakkelijke 
en leuke manier om elkaar te ontmoeten.  
Op vrijdag 18 februari eten we samen in de  pastorie van Sint Matthias 
 

Tijd: 
Van 12:30 tot 13:15 uur 
Locatie: 
Pastorie  St. Matthias,  Herenweg 78  te Warmond 
Bijdrage: 
Vrijwillig 
Wel even van te voren aanmelden bij Palliam of  
via het secretariaat van de Matthias.  
‘Samen eten’ is een initiatief van 

 

 

 
Andere nieuwe activiteiten van Palliam zijn: 
Bezinnend beginnen, de karakter omarmband en het slotje op de dag.. 

 

 

 

 

 

 

Kern groep 

Iedere week is er wel een lid uit de kerngroep van Palliam 
aanwezig. 
 
Tijd 

Van 12:30 tot 13:15 uur 

Locatie 

Pastorie ~ St. MatthiasHerenweg 78 Warmond 

Bijdrage 

Vrijwillig 

Volgeboekt? 

Indien je niet meer kunt aanmelden is het voldoende 

om een mail te sturen aan info@palliam.nl met het 

verzoek om op de wachtlijst gezet te worden. 

Tweede Vrijdag-vieringen 
Vanaf vrijdag 11 februari worden er weer 
vieringen gehouden op elke tweede vrijdag 
van de maand. 
Pastoor Straathof en gebedsleider Lia 
Spiegeler zullen om en om voorgaan. 
De pastoor bijt 11 februari het spits af. 
De vieringen beginnen steeds om 10.00 uur. 
Na afloop kunt u genieten van een kopje 
koffie in de aangepaste Jozefkapel in de 
kerk. Geen trapjes meer op en af.. 
Mocht u vervoer naar de kerk nodig 
hebben, dan kunt u het secretariaat bellen 
op maandag- en dinsdagochtend. 
Op 11 maart is de volgende vrijdagviering. 

De afgelopen weken zijn er vele 
vrijwilligers op pad geweest om de 
enveloppen bij u op te halen. 
Inmiddels is het resultaat bekend: 
Er is tot nu toe een bedrag van  
€ 54.303 toegezegd. 
Ook u bedankt voor uw bijdrage! 
Het is belangrijk vandaag te geven voor 
de kerk van morgen, zodat we 
overmorgen geen spijt hebben van wat 
we gisteren niet hebben gedaan… 
 
 

Winnaar prijsvraag: 
In Dobbelsteen nr. 13 
(april 2021) stond een 
puzzel die als oplossing 
‘Wees gegroet, Maria’ 
had. Uit de goede 
inzendingen werd als 
winnaar geloot: 
Thijs Sikking!  
Hij is door Fifi  
verrast met  
een leuk  
boeketje. 

Lourdesreis 
Na de viering van 11 februari-  
de dag dat Maria voor het eerst aan 
Bernadette Soubirous verscheen in de grot 
in Lourdes- gaf Ans Hoogervorst informatie 
over de komende Lourdesreis. 
Deze zal worden gehouden van 28 april-  
3 mei 2022. Meer informatie vindt u in het 
laatste Zevenblad op blz. 13. 

http://maps.google.com/maps?saddr=&daddr=Herenweg%2078%20Warmond

