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   INFORMATIEBLAD  
 
                           

  
 

 
              
RK parochie St. Barnabas 
Grote Haven 8 
2851 BC Haastrecht    Voor u ligt het eerste Informatieblad.  

Het Pastoraal Team is te bereiken  Dit Informatieblad verschijnt maandelijks naast  
via tel.: (0182) 513056 van 9-12 uur  de Voorloper die zes keer per jaar verschijnt. 
                                                                              De Voorloper ontvangt u in de brievenbus, per                   
Pastor van dienst:                                         mail of kunt u op de site lezen. Dit informatieblad  
Mocht u dringend pastorale hulp                   ligt achter in de kerk om mee te nemen en is  
nodig hebben, belt u naar de                          beschikbaar op de website.    
‘pastor van dienst’ tel.: (0182)-586036 De vorm en inhoud van dit blad zijn in                  
                                                                              ontwikkeling. Heeft u ervaring en/of ideeën en  
Secretariaat     wilt u die inzetten, meldt u zich dan alstublieft 
Di- en do- ochtend  9.30 – 12.00 uur             bij het secretariaat.  
Telefoon 0182 – 3822455                                Wilt u meedenken, ook heel fijn!    
Email: info@barnabasparochie.nl              Laat graag van u horen. 
site    : www.barnabasparochie.nl 
                                                                              In dit Informatieblad staan de vieringen met de 
      misintenties en andere bijzonderheden voor zover 
Bankrekeningen    bekend op de datum waarop de copy binnen 
Actie Kerkbalans         moet zijn: steeds de 15de van de voorafgaande 
NL44 RABO 0118 5024 17     maand. 
Overige giften     Daarnaast melden we actuele activiteiten, bijeen- 
NL71 RABO 0361 4102 04                                komsten en andere zaken die voor u van belang  
                                                                              kunnen zijn. 
      Er kunnen altijd wijzigingen optreden en    
                                                                              aanvullingen zijn. Daarvoor verwijzen we u naar 
      de parochiesite. 
Vieringen en misintenties 
 
Zondag 27 november 11.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Van Klaveren m.m.v. Inbetween. 
Emil Wolff, Piet van Zuilen en Marie Streng-Verkleij 

Vrijdag 2 december 9.00 uur: Woord -en communieviering met pastor Lijesen. 
Wij bidden voor Peter Stolwijk 

Zondag 4 december 11.00 uur: Eucharistieviering met pastoor van Klaveren m.m.v. Caeciliakoor. 
Sjaan Baars-Hoogenboom, Bep Faaij-van der Nol, Lies Koning-de Craen; Peter Stolwijk. 
 
Vrijdag 9 december 9.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Van Klaveren. 
 
Zondag 11 december 11.00 uur: Eucharistieviering met pater Hoogland m.m.v. Inbetween. 
Emil Wolff, Cor van Zuijlen, Ries Dekker en Cor en Tiny de Vroom-Faaij 
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Donderdag 15 december 10.00 uur: Woord- en communieviering in het Hof van Stein. 
met pastor Lijesen. 

Vrijdag 16 december 9.00: Eucharistieviering met pater Hoogland. 

Zondag 18 december 11.00 uur: Eucharistieviering met pastor Kuipers met samenzang. 
Jo en Mien Borst – Van Schaaik; bij gelegenheid van een 50-jarig huwelijksjubileum van Aad en 
Nelleke van de Sande 

Dinsdag 20 december 19.30 uur in Schoonhoven: Viering van Barmhartigheid met sacrament 
van Verzoening met o.a. pastoor Van Klaveren, pastor Kuipers. 

Vrijdag 23 december 9.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Van Klaveren. 

Zaterdag 24 december 21.00 uur: Nachtmis met pater Hoogland m.m.v. Caeciliakoor. 
overleden ouders Stolwijk-Lut en Peter en Letta Stolwijk, overleden fam. Steenkamer – van Eijk; 
overleden fam. Hooenboom-Houdijk; overleden fam. Hoogenboom- Steekamer; Frans Spruijt; 
Marie Streng-Verkleij en Jan Streng; Jan Schalkwijk en overleden familie 

Zondag 25 december 11.00 uur: Eucharistieviering met pastor Kuipers met m.m.v. Inbetween. 
Jan en Corrie Tollenaar-van Rijn; Mariska van Vliet; Cor van Zuijlen, Emil Wolff. 

Maandag 26 december 11.00 uur: Eucharistieviering met pastor Kuipers met samenzang. 
Ria Hoogland-Rentinck; Sjaan Baars-Hoogenboom; Niek,To, Leo, Henk, Bart en Daan Stolwijk. 

Vrijdag 28 december 9.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Van Klaveren. 

Zondag 1 januari 11.00 uur: Eucharistieviering met pastor Kuipers m.m.v.Caeciliakoor. 
Piet van Zuijlen; Lies Koning-de Craen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jarigen in deze periode: 80 jaar en ouder: 
10 december wordt mw. F. Moerings-Hendrikman 80 jaar;  13 december wordt mw. A. van Zuijlen-
Faaij 92 jaar; 19 december wordt mw. W. Vianen - van der Zwet 94 jaar; 22 december wordt dhr. G. 
Houdijk 83 jaar; 24 december wordt mw. J. Schalkwijk-van Doorn 83 jaar;  
26 december wordt dhr. G. Verkleij 85 jaar. 
Van harte proficiat! 
 
Overleden 
  19 oktober: Anna Maria Geertruida (Annie) Mouris – van Leeuwen, in de leeftijd van 100 jaar. 
Zij is bijgezet in het graf van haar man in Schoonhoven. 
 

ADVENT 
27 november start de Advent, de tijd van voorbereiding op Kerstmis. In de kerk zien we dan weer 
de mooie grote Adventskrans bij het altaar. U kunt thuis ook zo’n krans maken en steeds zondags 
een kaarsje méér aansteken. Elke zondag dichter bij Kerstmis, wordt het iets lichter totdat in de 
nacht van 24 december het Licht van de wereld, Jezus Christus, mens wordt. Een onbegrijpelijk 
mysterie, een teken van de overgrote liefde van God de Vader voor alle mensen. 
Om u wat te helpen in de voorbereiding op Kerst is er een klein boekje dat achter in de kerk zal 
liggen met voor elke dag een gedachte, woord of gedichtje.  
Op dinsdagavond 20 december is er in Schoonhoven om 19.30 uur  een Viering van 
Barmhartigheid. Het is een woordviering waarbij u ook de gelegenheid heeft het sacrament van 
Verzoening te ontvangen. Daarvoor zijn een aantal priesters aanwezig die aan de zijkanten van 
de kerk plaatsnemen. U kunt ook gewoon komen voor het Woord, een gewetensonderzoek en 
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luisteren naar de liederen. 
Het is mooi om de Advent intensief te beleven en je niet al te veel te laten afleiden door ‘inkopen 
en feestdrukte’. Hoe intenser de voorbereiding, hoe dieper de beleving dat Christus voor u naar 
de wereld kwam en komt! 

 

Met ingang van deze adventsperiode is de opbrengst van de Adventsactie 
bestemd voor het gezamenlijke doel dat binnen de geloofsgemeenschappen 
onder het pastoraal team van St. Jan de Doper wordt gekozen (dat zal ook de 
Vastenactie gaan gelden). De Bisschoppelijke Adventsactie verdubbelt de 
opbrengst voor ons goede doel. Het project waarvoor is gekozen is 
omschreven in “De Voorloper”. 
Binnen elke geloofsgemeenschap wordt er door enkele parochianen ‘werk 
gemaakt’ van deze acties vanuit de werkgroep MOV (Missie, 
Ontwikkelingssamenwerking en Vrede). Voor onze parochie zijn we op zoek 
naar één of meerdere personen die deel willen nemen in deze werkgroep. 
Voelt u zich aangesproken voor deze belangrijke onderwerpen in de huidige 
samenleving? Laat van u horen want er is ook hier ‘werk aan de winkel’.  

 

Gabrielkoor 
Vanwege de sluiting van het klooster heeft het Gabriel onderdak gekregen voor haar repetities in 
onze St. Barnabaskerk. Zij zullen gaan repeteren op de maandagavond en beschikbaar zijn voor de 
muzikale ondersteuning van een aantal vieringen in onze kerk en in andere kerken van de parochie 
Sint Jan de Doper. Ten tijde van het opstellen van dit Informatieblad is daarover nog geen verdere 
informatie, maar u zult ongetwijfeld van hen gaan horen. 
Wij wensen het koor een warm welkom toe. 

Kerstwandeling: “Op weg naar vrede” 
Dit is de titel van de Kerstwandeling die op vrijdag 16 december gehouden zal worden in 
Haastrecht. De kerken van Haastrecht, die samenwerken in het Hapis (Haastrechts Platform voor 
Interkerkelijke Samenwerking) organiseren deze tocht. Onderweg wordt u verrast met live-
scenes uit het Kerstevangelie, muziek en zang, fakkels en boodschappers. Als u het Kind van de 
Vrede gevonden hebt, is er na afloop chocomel en glühwein in een van de kerken en kunt u nog 
even napraten en nagenieten. 
U kunt starten vanaf 18.00 uur tot en met 19.30 uur op het Concordiaplein bij gebouw 
Concordia in Haastrecht. Iedereen is van harte welkom.  
 
Op weg naar Pasen: Wie beschildert de Paaskaars 2023? 
In de aanloop naar Pasen zal door een parochiaan de Paaskaars 2023 beschilderd kunnen 
worden. Eén van onze parochianen kan dit gaan doen in Gouda onder de leiding van 
iconenschilder Jan de Frankrijker. Het is belangrijk enige schilderervaring te hebben om niet 
tegen (onbekende) grenzen aan te lopen. Een pré is als u al wat ervaring heeft met acryl of 
aquarel. Is dit iets voor u en wilt u dit graag doen … laat van u horen via het secretariaat! 
 
Chauffeur gevraagd 
Zes maal per jaar wordt De Voorloper bezorgd. Deze wordt gedrukt en afgeleverd bij de kerk in 
Boskoop. Wie kan de exemplaren voor Schoonhoven (en Haastrecht) daar ophalen? 
Er is al bekend vanaf welke data er gereden moet worden en het komt niet op één dag. 
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Quote; ‘Waarom zouden we wachten tot het fout gaat? Je auto laat je ook APK keuren, zelfs als die nog 
prima rijdt en je nergens last van hebt.’ deelnemer Marriage Course 
 
Marriage Course 2023 
Wil jij investeren in jouw huwelijk of relatie? Volg dan samen met je partner een Marriage Course 
en neem “Tijd voor elkaar”! 
 

Jullie gaan samen acht avonden uit eten. Onder het genot van een heerlijk diner voor twee 
krijgen jullie toelichting op thema’s zoals Lief en leed delen, Omgaan met verschillen, Vergeving 
en Familie. Met concrete vragen en oefeningen gaan jullie met z’n tweeën in gesprek. De kracht 
van de Marriage Course zit hem erin dat de cursus niet probleemgericht of normatief is, maar 
relaties juist positief benadert. Tijdens de Marriage Course ga je als stel aan de slag met je 
relatie. De Marriage Course wordt door onze parochie, Sint Jan de Doper, in samenwerking met 
de Franciscus en Clara parochie (omgeving Nieuwkoop) en de Heilige Lodewijk te Leiden 
georganiseerd. 
Wanneer: acht vrijdagavonden, 20 en 27 januari, 10 en 17 februari, 3, 10, 24 en 31 maart 2023. 
Tijd: inloop vanaf 18:45 uur, 19:00 uur diner, sluiting uiterlijk 22:00 uur 
Waar: “De Doortocht”, Doortocht 11,  Bodegraven 
Kosten: €200,- per stel voor de gehele cursus (excl. drankjes). 
Opgeven: info@rkgroenehart.nl o.v.v.: Marriage Course + namen, adres, e-mailadres en 
telefoonnummer. 
Meer informatie: marriagecourse@sintjandd.nl, tel: 0182-513056 of op www.marriagecourse.nl  
 
 
Afscheid van Wil van der Paauw – wie wordt onze nieuwe penningmeester? 
Na een aanzienlijk aantal jaren de functie van penningmeester te hebben bekleed, zal Wil van 
der Paauw per 1 december jl. aftreden. Zij heeft er de afgelopen jaren samen met enkele andere 
vrijwilligers zorg voor gedragen dat de financiën netjes werden beheerd en geregistreerd, dat de 
opbrengsten van de Actie Kerkbalans goed werden beheerd en dat de kosten die voor de 
instandhouding en voor het goed functioneren van onze parochiegemeenschap noodzakelijk 
waren tijdig werden betaald of vergoed. Wij zijn Wil daar erg veel dank voor verschuldigd! 

Haar vertrek heeft de parochie voor een probleem gesteld, daar er zich (nog) geen opvolg(st)er 
heeft gemeld, noch is gevonden. Om het werk van de nieuwe penningmeester aanzienlijk te 
stroomlijnen heeft het parochiebestuur inmiddels besloten de financiële administratie bij een 
buiten  de parochie bij een geroutineerde persoon onder te brengen. Zo wordt de continuïteit in 
de vastlegging van alle financiële transacties goed geborgd. De financiële administratie van de 
begraafplaats wordt bij Joanna Dekker ondergebracht en is daarmee in goede handen. Zij is 
reeds sinds ruim een jaar betrokken in de kerkhofadministratie. Maar het bestuur is nog wel op 
zoek naar een bestuurlijk penningmeester, die binnen de bestuurlijke kaders verantwoordelijk 
wordt voor het opstellen van de begroting, de realisatie ervan, het autoriseren van betalingen en 
de controle op de naleving van alle financiële afspraken. Mocht u interesse hebben, neem dan 
contact op met de vicevoorzitter, Frank Marcus, via 06 10814372 of fjmarcus56@gmail.com. 

Bloemetje van de week 
Al enige tijd wordt er wekelijks een bloemetje gebracht bij een parochiaan die een steuntje in de 
rug kan gebruiken, bijv. als hij of zij tobt met een ziekte, een overlijden of ander leed ervaart. 
Ook kan sprake zijn van een kroonjaar of een huwelijksjubileum. Mocht u iemand weten die wel 
een bloemetje kan gebruiken, neem dan contact op met het secretariaat. Uit ontvangen reacties 
blijkt in het algemeen dat deze geste enorm op prijs wordt gesteld. 
Het is ook mooi en dankbaar ‘werk’ om het bloemetje bij iemand te bezorgen. Het zijn vaak 
verassend leuke ontmoetingen. Dus meld u zich daarvoor na de zondagse viering! 
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