
1 
 

 
INFORMATIEBLAD  

 
                           

  
                
 
RK parochie H. Bartholomeus 
Wal 61 
2871 BC  Schoonhoven    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 bij  
Di- en do- ochtend  9.30 – 12.00 uur              bij het secretariaat.   
Telefoon 0182 – 382455   Wilt u meedenken, ook heel fijn!   
Email: info@bartholomeusparochie.nl Laat graag van u horen.  
site    : www.bartholomeusparochie.nl  
                                                                              In dit informatieblad staan de vieringen met de 
Bankrekeningen    misintenties en andere bijzonderheden voor zover 
Actie Kerkbalans         bekend op de datum waarop de copy binnen 
NL79 INGB 0001 4600 00   moet zijn: steeds de 15de van de voorafgaande 
Overige giften     maand.      
NL10 INGB 0000 1138 15                                  Daarnaast melden we actuele activiteiten, bijeen- 
                                                                              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 9.00 uur: Eucharistieviering met pater Hoogland, met samenzang 
Overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Julia Jeltje Postma-Brandsma; Johanna Bartels-
Florentinus; overleden ouders de Kruijf-van Rooijen en Sjaan, Arie en Joop. Jos Elshof; Joop van 
Vliet; overleden familie Drost-Spaan; voor een jarige. 

Woensdag 30 november 9.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Van Klaveren 

Zondag 4 december 9.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Van Klaveren m.m.v. Susum Corda 
Overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Paula van Arendonk; Henk en Geertruida de 
Groodt-van Neerijnen; Gé en Freddie Looman; Jozef Jans; Jos Elshof; Ria Bode-Vendrig; Johanna 
Bartels-Florentinus. 

13.00 uur: Viering van de doop van Senna Nagtegaal. 
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Woensdag 7 december 9.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Van Klaveren. 
Ruud Kocken. 

Zondag 11 december 9.00 uur: Eucharistieviering met pater Hoogland met samenzang. 
Overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Anton Veraart; Diny van Buren-van der Klugt; 
Johanna Bartels-Florentinus; Jos Elshof; voor een jarige. 

Woensdag 14 december 9.00 uur: Eucharistieviering met pater Hoogland. 

Vrijdag 16 december 11.00: woord- en communieviering voor Kerstmis met pastor Lijesen 
met leden van de KBO 

Zondag 18 december 9.00 uur: Eucharistieviering met pastor Kuipers met samenzang. 
Overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Johanna Bartels-Florentinus; Jos Elshof; voor een 
jarige. 

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

Woensdag 21 december 9.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Van Klaveren. 

Donderdag 22 december 10.00 uur: Kerstviering voor de leerlingen van de Krullevaar met 
pastor Lijesen 

Zaterdag 24 december 23.00 uur: Nachtmis met pater Hoogland m.m.v. Sursum Corda 

Zondag 25 december 9.00 uur: Eucharistieviering met pastor Kuipers met samenzang. 
Overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Pastoor Hans Vergeer (jaargetijde) Johanna Bartels-
Florentinus; overleden familie Sprinkhuizen; Joop van Vliet; Theo Driesen; Jos Elshof; Herman 
Mensch; Ton Avontuur; overleden familie Drost-Spaan ; overleden ouders de Kruijf-van Rooijen 
en Sjaan; Arie en Joop; voor een jarige; Theo en John Mulder; Annie Mouris-van Leeuwen. 

Maandag 26 december 9.00 uur: Eucharistieviering met pastor Kuipers met samenzang. 
Theo en John Mulder; voor een jarige. 

Woensdag 28 december 9.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Van Klaveren 

Zondag 1 januari 9.00 uur: Eucharistieviering met pastor Kuipers met samenzang. 
Overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Mariette van Arendonk; Jozef Jans; Ria Bode-
Vendrig; Johanna Bartels-Florentinus; Jos Elshof; Henk en Geertruida de Groodt-van Neerijnen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Doop 
 Op zondag 4 december zal worden gedoopt Senna Nagtegaal, dochter van Hayo  en Denice 
Nagtegaal-van den Heuvel. 
 

Jarigen in deze periode: 80 jaar en ouder: 
5 december wordt dhr. G. Postma 91 jaar; 7 december wordt dhr. J. Houdijk 82 jaar; 9 
december wordt mw. W. van Rhijn-van Mil 82 jaar; 11 december wordt dhr. W. van Schaik 87 
jaar; ook 11 december wordt mw. A. Kuijsters-van der Schoot 85 jaar; 14 december wordt mw. 
M. van Tilborg-Kester 80 jaar; 15 december wordt dhr. Bruin 88 jaar; 22 december wordt dhr. 
N. Houdijk 83 jaar; 25 december wordt mw. C. van Schaik-Broers 85 jaar.  
Allen van harte gefeliciteerd. 
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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. 
 23 oktober Gijsberta Joanna (Bets) Murck – van Elteren, in de leedtijd van 85 jaar. Zij is 
gecremeerd en zal worden bijgezet in de urnenkelder bij haar man. 
  28 oktober Durk van der Zweep, in de leeftijd van 93 jaar. Hij is in Friesland bijgezet in het 
graf van zijn vrouw. 
 12 november: Geerdina Wilhelmina  (Diny) de Paauw – de Vries, in de leeftijd van 86 jaar. Zij is 
bijgezet in het graf van haar man. 

 

ADVENT 
27 november start de Advent, de tijd van voorbereiding op Kerstmis. In de kerk zien we dan 
weer de mooie grote Adventskrans, waar Yvonne de Jong veel tijd in heeft gestoken. 
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.  
De RK Basisschool brengt een bezoek aan de kerk voor haar Kerstviering en er is een 
Kerstviering met de leden van de KBO. Natuurlijk staat bij deze vieringen de deur voor iedereen 
open en kunt aansluiten. 
Op dinsdagavond 20 december is er 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 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’.  
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Kerststallententoonstelling 
U heeft al kunnen zien dat de verzameling kerststallen van Gert de Kruijf is uitgebreid. Voor en na 
de viering kunt u ervan genieten. U kunt er ook voor terugkomen met (klein)kinderen, buren en 
vrienden. De kerk is dagelijks open van ongeveer 9.00 – 16.30 uur.  
 
Christmas Brass 
Op zaterdag 10 december is er om 20.30 uur in onze kerk een concert met kerstliederen en 
andere sfeervolle muziek, uitgevoerd door de Brassband. In de aankomende weken zal er een 
poster/flyer beschikbaar zijn.  
 
Kerstwandeling 
De gezamenlijke kerken van Schoonhoven organiseren op zaterdag 17 december een 
kerstwandeling door de stad. Langs verschillende Bijbelse voorstellingen en korte opvoeringen 
met zang en dans, trekt u in groepjes langs het kerstverhaal. U kunt starten tussen 17.00 en 
20.00 uur bij de Veerpoort en eindigt in onze Bartholomeuskerk. Daar wordt u met liederen 
verwelkomd en kunt u de mooie kerststal bekijken. Het Kindje Jezus zal op deze avond al (even) 
in de kribbe liggen. Voor u naar huis vertrekt is er warme chocolademelk en iets lekkers. Het 
belooft een mooie sfeervolle wandeling te worden voor jong en oud. 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! 
 
“Komt allen Tezamen” 
Ook dit jaar willen we weer een ontmoetingsmoment organiseren in De Ark te Schoonhoven 
onder de naam ‘Komt allen Tezamen’. Het is een bijeenkomst in De Ark op 1e Kerstdag die is 
opgezet voor mensen die er behoefte aan hebben om deze bijzondere dag met anderen door te 
brengen. Nadere informatie volgt via de mededelingen en via de plaatselijke media. 

 

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. 
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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 en De Overkant 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! 

 
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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