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WE HEBBEN WEER GOED KERSTMIS GEVIERD 
We mogen terug zien op een goede Kerstmis. We mogen dankbaar zijn met 
de inzet van velen. Zoveel parochianen doen hun uiterste best. 
Intussen is het nieuwe jaar weer begonnen. Er is eerst een kleine tussentijd, 
tot de 40dagentijd begint, met Aswoensdag op 6 maart. In die week 
verschijnt de volgende Samen ter Weghe Extra, met ook alle misintenties tot 
en met Pasen! Geef uw intenties bijtijds door (en bij voorkeur voor het gehele 
jaar!). 
De kerk reikt ons door de vieringen in de kerk het geloof aan, want we vieren 
het geloof. Zo onderhouden wij het en kunnen we het versterken. We 
hebben dat hard nodig in een steeds sterker ontkerkelijkt Nederland.   
Onze bisschop heeft dit jaar uitgeroepen tot jaar van onze roeping. Iedere 
mens heeft een roeping. Die mogen we ontdekken. We hebben de kracht van 
Gods geest nodig om deze goed in te vervullen, in ons gezin, in de kerk en in 
de maatschappij. We leven immers niet voor onszelf alleen.  Zo wens ik ieder 
een gezegend en zinvol 2019. 
 
ACTIE KERKBALANS 2019 
We zijn geroepen om samen kerk te zijn. Ook al zijn 
we een kleine kerk aan het worden; de kerk blijft 
levend door de betrokkenheid van allen die er bij willen blijven horen. 
Het is ook nodig dat daar financiën tegenover staan. Houden we onze vaste en 
steeds terugkerende uitgaven in evenwicht met onze inkomsten?  We hebben 
het jaar 2018 met de actie kerkbalans goed kunnen afsluiten. Velen hebben 
weer trouw mee gedaan. De eindcijfers zijn er nog niet, maar we zijn hoopvol 
gestemd.  
Nu beginnen we weer opnieuw. U treft bij deze Samen ter Weghe een envelop 
aan met de nodige informatie en we vragen iedereen mee te (blijven) doen. 
Dan zijn we samen kerk. Kijk wat u kunt geven; kijk of u meer kunt geven dan 
andere jaren. Vele houden vast aan dezelfde bedragen. Mag het iets meer 
worden? U kunt het ook spreiden over het jaar, per maand of per kwartaal, ook 
middels een machtiging. Blijft u uw kerk goed steunen? Met veel dank! 
 
BESTEL UW GEZINSPAASKAARS  
U kunt weer een huispaaskaars bestellen. De paaskaars kan een plaats krijgen 
aan tafel, op zondag of als u gaat bidden, om te weten dat Christus aanwezig is 
en met zijn Licht over ons wil schijnen. De paaskaars is daar het symbool van. 
Achter in de kerk kunt u intekenen op de lijsten. Beleef het paasgeloof ook 
thuis! 
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KERKEN IN ACTIE:  het product van de maand voor de voedselbank 
Meerdere kerken verzamelen maandelijks een bepaald product als aanvulling 
op wat voedselbank ontvangt van vele winkeliers. Ook wij doen mee. Voor de 
inzameling staat er een krat achter in de kerk. Het product van de maand 
februari is zeep en van de maand maart soep/bouillon. U mag ook andere 
producten geven. 
 
BELASTING INVULLEN 
De komende maanden zal menigeen weer zijn belastingpapieren moeten 
invullen. Zijn er nog aftrekposten? 
Wie vrijwilligerswerk doet, kan dit tot een bedrag van € 1500,- per jaar 
invullen, afhankelijk van het aantal uren. De parochie kan een verklaring 
afgeven dat men dit vrijwilligerswerk gedaan heeft. Altijd mee genomen. Het 
komt voor dat mensen de teruggave ook aan het vrijwilligersdoel geven. Ook 
mee genomen.  
Voor wie trouw aan de kerk geeft, en van plan is dat te blijven doen met 
name via de actie kerkbalans, kan deze gave ook van de inkomstenbelasting 
aftrekken, middels een overeenkomst, die schenker en ontvanger samen 
opstellen. Ook mee genomen. Soms wordt het gebruikt om dan meer te 
kunnen geven. In veel prostentante kerken worden ook collectebonnen 
gebruikt. Alle kleine beetjes tellen immers.  
Ik hoop dat we blijven geven. Er zijn genoeg instanties die het nodig hebben. 
 
WAT TE DOEN IN 2019 
Film: In de DVD-serie Catholicism zijn vele heiligen naar voren gekomen. Op 
donderdag 7 februari zullen we een DVD laten zien over het leven van de 
grote heilige “Thereria van Lisieux”. In “De Overkant” om 20.00 uur. 
Kerk in Nood: Op donderdag 28 februari is er een avond verzorgd door Kerk 
in Nood over de christenen in het Heilig land. De avond is in “De Overkant” 
en start om 19.45 uur. Koffie en thee vanaf 19.30 uur. 
Banneux: Kunnen we naar Banneux gaan op vrijdag 31 mei? Dat is echt 
afhankelijk van het aantal deelnemers, want met weinig mensen kunnen we 
de bus niet meer betalen. Ik wil vragen wie denkt mee te gaan het tijdig te 
laten weten zodat we de bus kunnen reserveren. 
Israël: Een 2e vraag is: Is er vraag naar een bedevaart naar Israël? Dan kunnen 
we daar eens over spreken en zien of we het kunnen organiseren. We 
hebben in en buiten de parochie mensen die daar de weg weten. 
Paasspel: Al 11 jaar is er met kerstmis het kerstspel. Nu denken we ook aan 
een paasspel. Iemand heeft al aan geboden het script te schijven. Als er 
genoeg kinderen zijn, die mee willen doen, kan dat ook een mooie traditie 
worden. Wat denkt u/jullie, ervan? 
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 PAROCHIE ST. BARNABAS 
   
 De maand december tot en met 6 januari  €          933,95 
 De collecte met Kerstmis   €           860,90 
 Adventsactie     €           712,30 
 Eindstand actie kerkbalans   €     29.739,42 
 Aan alle gevers: dank 
 
 

 
 
 

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE 
 

Overleden 
  14 december 2018 is, in de leeftijd van 88  jaar, overleden Johannes 
Jacobus Gerardus, Jan, Hoogenboom. Op 20 december is er een 
afscheidsviering  geweest in het klooster, waarna hij gecremeerd is. 
  22 december 2018 is, in de leeftijd van 90 jaar, overleden Cornelis 
Franciscus, Cor, de Vroom. Op 2 januari hebben we hem, na een afscheids-
viering, op ons kerkhof begraven. Dhr. de Vroom is jarenlang onze trouwe 
koster geweest. 
 8 januari is, in de leeftijd van 90 jaar, overleden Marinus Hendrik, Rinus, 
Klever. Op 14 januari hebben we hem, na een afscheidsviering, op ons kerkhof 
begraven. Ook dhr. Klever is in het verleden onze trouwe koster geweest. 
                             
 

   VIERINGEN EN MISINTENTIES in Haastrecht 

26 en 27 januari 
Za   19.00 uur:  Nog geen intentie 
Zo   11.00 uur:  Eucharistieviering met Inbetween   

  Riek en Anna Faaij; Jeanne Boere-Leliveld;  
  Cornelia Streng-Vreeswijk. 

 
2 en 3 februari 
Za    19.00 uur:  Om roepingen tot het priesterschap en religieuze leven. 
Zo    11.00 uur: Eucharistieviering met het Caeciliakoor.  
   Overleden fam. Boere-Moons; Cor en Riet Verkley-Verdel;  
   Bep Faaij-van der Nol. 
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9 en 10 februari 
Za    19.00 uur:  Voor een jarige. 
Zo    11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween. 
    Leny Stolwijk-Steenkamer; Cornelia Streng-Vreeswijk;    

  Cor en Tiny de Vroom-Faaij: Anna Marie Moons. 
Di       9.30 uur: Eucharistieviering in het Hof van Stein. 
   Uit dankbaarheid ter ere van Maria; Cornelis Wolff. 
 
16 en 17 februari 
Za    19.00 uur:  Nog geen intentie. 
Zo    11.00 uur: Eucharistieviering met het Caeciliakoor.  
   Cor en Riet Verkley-Verdel; Gerard van Dijk. 
 
23 en 24 februari 
Za    19.00 uur:  Nog geen intentie. 
Zo    11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.  
   Cornelia Streng-Vreeswijk; Bert Straver;  
      Cor en Tiny de Vroom-Faaij. 
 
2 en 3 maart 
Za    19.00 uur:  Voor een jarige; om roepingen tot het priesterschap en     

  religieuze leven; Cornelis Wolff. 
Zo    11.00 uur: Eucharistieviering met het Caeciliakoor. 
   Cor en Riet Verkley-Verdel; Bep Faaij-van der Nol; 

  Cor en Tiny de Vroom-Faaij. 
Aswoensdag 6 maart 
Wo    9.00 uur:  Eucharistieviering met leden van het Barnabaskoor 
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                                      PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS 
 

  De maand december tot en met 6  januari   €         877,80 
  De collecte met kerstmis                               €         939,90 
  Adventsactie                                                    €         872,85 
  Eindstand actie kerkbalans                                   €    45.305,22 
  Aan alle gevers veel dank! 
 

 
 
           KOFFIE DRINKEN 
          Op zondag 3 februari en zondag 3 maart  drinken we  
          weer met elkaar koffie drinken in "De Overkant".   
           
       
 

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE 
 
Overleden 
  2 december 2018 is, in de leeftijd van 86 jaar, overleden Zelda Catharina de 
Jongh-Rog. Op 10 december hebben we haar, na een afscheidsviering,  op 
ons kerkhof begraven. 
  4 december 2018 is, in de leeftijd van 84 jaar, overleden Sebastiana 
Antonia, Sjaan, Murk-Overbeek. Zij is eerst gecremeerd en op 12 december is 
er een afscheidsviering geweest in onze kerk. Sjaan is meer dan 50 jaar lid 
van ons koor geweest. 
   23 december 2018 is, in de leeftijd van 89 jaar, overleden Catrina Maria 
Cornelia, Toos van Os-van der Pauw. Op 29 december hebben we haar, na 
een afscheidsviering,  op ons kerkhof begraven. 
   30 december 2018 is, in de leeftijd van 77  jaar, overleden Emmerinciana 
Catharina Maria, Emmy,  Okhuijzen. Op 4 januari is er een afscheidsviering 
geweest in Linquenda en daarna is ze gecremeerd. 
 9 januari, is in de leeftijd van 89 jaar, overleden Petronella Antonia Cornelia, 
Nel, Steeman-van der Pluijm. Op 15 januari hebben we haar, na een 
afscheidsviering,  op ons kerkhof begraven. 
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VIERINGEN EN MISINTENTIES in Schoonhoven   

26 en 27 januari 
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; Toos van Os- 
                           van der Pauw. 
Zo 9.30 uur: H. Mis met Sursum Corda. Voor de parochie; Cees van der 

Paauw; Johanna Bartels-Florentinus; overleden familie Drost-
Spaan; Sophie Paalvast; Henk en Geertruida de Groodt-van 
Neerijnen; Gerard van Gent; Julian, Zelda en Errol de Jongh; 
Sjaan Murk-Overbeek.  

 

2 en 3 februari 
Za 17.30 uur: Jozef Jans. 
Zo 9.30 uur: H.Mis met samenzang. Voor de parochie; overleden ouders De 

Jong-van Eijk; Jos Bulle; Johanna Bartels-Florentinus;  
Herman Mensch; Johannes Elbertse; Ria Bulle-Veld; Henk en 
Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Leo Elshof; Riet van 
Doorn-Harreveld (1ste jaargetijde). 

 

9 en 10 februari 
Za 17.30 uur: Markan Geerrtuida Maria Hartmann-Selamat. Toos van Os-van 

der Pauw.  
Zo 9.30 uur: H.Mis met Sursum Corda. Voor de parochie; Johanna Bartels-

Florentinus; Henk en Geertruida de Groodt-van Neerijnen; 
Julian, Zelda en Errol de Jongh.  

16 en 17 februari 
Za 17.30 uur: Nog geen intentie. 
Zo 9.30 uur: H.Mis met samenzang. 

Voor de parochie;  Leo Elshof; overleden ouders De Jong-van 
Eijk; Henk en Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Ria Bulle-
Veld; Johanna Bartels-Florentinus. 
  

23 en 24 februari 
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat;  

Toos van Os-van der Pauw. 
Zo 9.30 uur: H. Mis met Sursum Corda. 
  Voor de parochie; Henk en Geertruida de Groodt-van 

Neerijnen; Johanna Bartels-Florentinus; overleden familie 
Drost-Spaan; Gerard van Gent (jaargetijde); Julian, Zelda en 
Errol de Jongh; Sjaan Murk-Overbeek. 
 

2 en 3 maart  
Za 17.30 uur: Toos van Os-van der Pauw. 
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Voor de parochie; Henk en Geertruida 
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de Groodt-van Neerijnen; Jos Bulle; Herman Mensch; Leo 
Elshof; Ria Bulle-Veld; Johannes Elbertse; overleden ouders De 
Jong-van Eijk; Johanna Bartels-Florentinus. 

Wo 19.30 uur: Aswoensdag  H.Mis met samenzang. 
  Ter ere van Sint Jozef; Luis Torres  
 

               DE AGENDA  
 
          KBO                      Donderdag 7 februari in “De Overkant”  14.00 uur                
    Schoonhoven              Optreden Sheperd’s Pie. 
                                            

   
    Donderdag 7 februari in “De Overkant” 20.00 uur 
                  Film over de heilige Theresia van Lisieux. 

 
     Donderdag 28 februari in “De Overkant” 19.45 uur 
     Een avond over christenen in het Heilig land. 

 
    Woensdag 6 maart    
    Aswoensdag, begin van de 40dagentijd 
   9.00 uur in Haastrecht en 19.30 uur in Schoonhoven 
   Eucharistieviering met oplegging van het askruisje. 
 


