SAMEN TER WEGHE
St. Barnabas
Grote Haven 8
te Haastrecht
www.barnabasparochie.nl

9 maart
tot en met
10 mei 2019

H. Bartholomeus
Wal 61
te Schoonhoven
www.bartholomeusparochie.nl

Pastoor: J.E.M. van der Mee
0182-382455
9/10 april verschijnt de Paasspecial
30 april/ 1 mei verschijnt de volgende Samen ter Weghe

Al ken ik de weg niet die God mij leidt,
Ik ken wel mijn Gids
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VOORBEREIDING OP EEN NIEUW LEVEN
In het begin van de kerk werden de mensen die tot geloof
kwamen in de paasnacht gedoopt. Er ging een lange tijd
van voorbereiding aan vooraf. Het leven van de mens
veranderde immers geheel, maar een mens verandert niet
zo snel. Men ging een lange weg van geloof en bekering;
deze vond zijn voltooiing in de initiatie sacramenten, doopsel, vormsel en
Eucharistie. Het doopsel was al een ingrijpend gebeuren. Men ontdeed zich
van zijn (oude) kleding, als symbool van de oude mens, die ten onder ging
en eenmaal gedoopt werd men bekleed met het witte kleed, als teken van
het nieuwe leven. Steeds opnieuw moeten wij die weg gaan. Mensen gaan
gemakkelijk mee in de stroom van deze wereld, terwijl wij geroepen zijn
om te leven als kinderen van God, zoals Jezus. Voortdurend moet ons
witte doopkleed gereinigd worden. Daarom is er voor ons de 40dagentijd;
deze eindigt met het hernieuwen van onze doopbelofte met de paaswake.
Daarom is de 40dagentijd een intense tijd, die we ook intens moeten
beleven, die mag eindigen met een vernieuwd geloof en leven voor in
de paastijd. Laten we samen deze tijd zo beleven.
ACTIE KERKBALANS
In januari hebben alle parochianen een envelop ontvangen vanwege de Actie
Kerkbalans, met de vraag om ook in 2019 weer mee te doen. We hebben de
bijdragen van velen nodig om ook in 2019 goed door te gaan. Iedereen is
gevraagd om eens extra naar zijn of haar bijdrage te kijken. Zoals veel zaken
waar we aan deelnemen ons elke maand geld kosten, zo zou het goed zijn
om elke maand of elk kwartaal aan de kerk bij te dragen. We komen er niet
alleen met de wekelijkse collecte; ook is een bijdrage van
€ 25,00 of € 50,00 per jaar eigenlijk te weinig voor wie betrokken is bij de
kerk. Natuurlijk staat het iedereen vrij te geven wat men wil, maar het is
voor de parochie van belang om de inkomsten in balans te houden met de
uitgaven; en die zijn fors. Daarom: “Draag uw steentje bij” en geef voor uw
kerk. Mogen we op uw (maandelijkse) bijdrage rekenen?
VASTENACTIE
Opnieuw willen we de zusters van het arme Kind Jezus
ondersteunen bij hun werk in de missie in verschillende
landen, zoals Kazachstan, Letland, Colombia en Peru.
Deze zusters zetten zich heel concreet in.
Uw steun is van harte welkom voor de hulp die de zusters
bieden aan degenen die lijden, de armen en de hulpbehoevenden.
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PAROCHIE ST. BARNABAS
Opbrengst collecte in januari - februari € 799,80
Stand van zaken kerkbalans
€ 11.559,85

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE

Overleden
 Op 23 januari 2019 in Medan, Indonesië, is plotseling na een kort ziekbed
overleden Pater Arie van Diemen OFM Cap, geboren 3 februari 1942 te Vlist.
21 augustus 1960 is Hij ingetreden bij de orde van de Minderbroeders
Kapucijnen en op 8 juli 1968 priester gewijd. Op 14 juli 1968 heeft hij zijn
eerste H. Mis opgedragen in onze parochiekerk. Op 2 september 1969 is hij
vertrokken naar het missiegebied in het noorden van het Indonesische
eiland Sumatra. Pater Arie is gedurende bijna 50 jaar pastoor geweest in
zeven verschillende parochies. Hij heeft zich met hart en ziel ingezet voor de
missie en de mensen in het Batak gebied rond het Tobameer. Op zondag 8
juli 2018 heeft hij, omringd door vele parochianen, een aantal familieleden
en andere belangstellenden zijn gouden priesterfeest gevierd. De
uitvaartdienst voor Arie heeft op 25 januari 2019 plaats gevonden te
Pematang Siantar, waarna hij is begraven op het Kapucijnenkerkhof aldaar
(waar ook zijn priesterbroer Wiro begraven is). Op 2 maart is voor hem een
afscheidsviering gehouden in de Kapucijnenkerk te Tilburg.
Moge hij rusten in vrede.
 Op 4 februari is in de leeftijd van 87 jaar overleden Maria KosterDongelmans.
Op 8 februari is er afscheid van haar genomen in Concordia, waarna ze
begraven is op de algemene begraafplaats bij haar man, Henk Koster.

3

VIERINGEN EN MISINTENTIES in Haastrecht
9 en 10 maart: 1e zondag van de veertigdagentijd
Za 19.00 uur: Voor een overleden opa.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.
Pater Penning de Vries; Leny Stolwijk-Steenkamer; Bertha van
Rijst-van Breukelen; fam. Boere-Moons; Cornelia StrengVreeswijk; Uit dankbaarheid voor een 97e verjaardag.
Di 9.30 uur: Eucharistieviering in het Hof van Stein.
Cornelis Wolff.
16 en 17 maart: 2e zondag van de veertigdagentijd
Za 19.00 uur: Zuster Ludovica Luijben.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het Caeciliakoor.
Gerard van Dijk; Cor en Riet Verkley-Verdel; overleden fam.
Sprinkhuizen; Rinus Klever; overleden fam. Van Doorn-Baars;
Jan Schalkwijk.
Di 9.00 uur: Hoogfeest H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria.
23 en 24 maart: 3e zondag van de veertigdagentijd
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween
Cornelia Streng-Vreeswijk; Cor en Tiny de Vroom-Faaij;
Cornelis Martinus Mouris (jaargetijde); Chris van der Horst.
Ma 9.30 uur: Viering van Maria Boodschap, in Schoonhoven.

30 en 31 maart: 4e zondag van de Veertigdagentijd: zondag “Laetare”
Za 19.00 uur: Om roepingen tot het priesterschap en religieuze leven;
Matthé Moons.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Barnabaskoor.
Rinus Klever.
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6 en 7 april: 5e zondag van de Veertigdagentijd
Za 19.00 uur: Om roepingen tot het priesterschap en religieuze leven.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.
Voor een jarige; Gerard van Dijk; Cor en Riet Verkley-Verdel;
Cornelia Streng-Vreeswijk; Bep Faaij-van der Nol; overleden
ouders Boere-Van Vuuren.
Di 9.30 uur: Eucharistieviering in het Hof van Stein.
Voor een jarige; Cornelis Wolff.
19.30 uur: Viering van Verzoening in Schoonhoven.
13 en 14 april: PALM-PALMZONDAG, Palmwijding met het lijdensverhaal
Za 19.00 uur: Voor een jarige; Rinus Klever; Matthé Moons (jaargetijde)
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het Caeciliakoor.
Leny Stolwijk-Steenkamer; Cor en Tiny de Vroom-Faaij;
Marie Streng-Verkleij en Jan Streng.
Ma 19.00 uur: Boeteviering.
PAASTRIDUUM, met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake
Do 19.30 uur: Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het
sacrament van het priesterschap en van het gebod van de
naastenliefde. Eucharistieviering met het Caeciliakoor.
Vr 15.00 uur: Kruisweg van onze Heer Jezus Christus.
19.30 uur: Goede Vrijdag van het lijden en sterven van de Heer,
met samenzang, in Schoonhoven.
Za 21.00 uur Heilige Paasnacht, Paaswake met Inbetween
Overleden moeder Sprinkhuizen; Matthé Moons.
21 april:
Hoogfeest van Pasen
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het Caeciliakoor.
Voor twee jarigen; Maarten en Emmy van Zuijlen-Sluis;
overleden fam. Boere-Moons; Jeanne Boere-Leliveld; Cor en
Riet Verkley-Verdel; Cornelia Streng-Vreeswijk; Niek en Annie
Mulder- van Rossum; Mariska van Vliet; Jan Schalkwijk;
Marjan Faaij.
Ma 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Barnabaskoor.
Nog geen intentie.
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27 en 28 april: 2e zondag van Pasen;
Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
Za 19.00 uur: Petrus van Arendonk; Rinus Klever.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Barnabaskoor.
voor een jarige; Cor en Tiny de Vroom-Faaij.
4 en 5 mei:
3e zondag van Pasen
Za 19.00 uur: Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.
Gerard van Dijk; Cor en Riet Verkley-Verdel;
Cornelia Streng-Vreeswijk; Bep Faaij-van der Nol.

Achter de pastorie liggen enkele tuintjes die
worden verhuurd.
Op dit moment is er een tuintje vrij.
Als tuinieren uw liefhebberij is en u heeft
belangstelling voor een stukje grond,
dan kunt u contact opnemen met
dhr. Adriaan Houdijk 06 53486033
of via info@barnabasparochie.nl.

Uit het boek “Nieuwe wijn” van karmeliet Wilfried Stienissen:
Als we het moeilijk vinden om te bidden,
is dat onder andere omdat we gewend zijn zo gedachtenloos te leven.
De mens is niet geschapen om zijn leven te ondergaan,
maar om het te geven.
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PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS
Opbrengst collecte in januari - februari € 808,75
Stand van zaken kerkbalans
€ 13,499,85

KOFFIE DRINKEN
Op zondag 7 april en 5 mei is er
koffie drinken in "De Overkant".

SECRETARIS KERKBESTUUR
Het bisdom heeft Giovanni Mores, wonende in Bergambacht, met ingang van
1 februari 2019 voor een eerste termijn van 4 jaar benoemd tot secretaris
van het kerkbestuur. Wij danken hem voor zijn bereidheid om deze taak op
zich te nemen, ten dienste van onze parochie gemeenschap.

EEN NIEUWE DIRIGENT VOOR ONS KOOR
Ons koor Sursum Corda heeft snel een nieuwe dirigent gevonden. Dhr. Marcel
Florax uit Rotterdam komt het koor dirigeren. Hij heeft de liefde voor het
dirigeren van zijn vader gekregen, die als hoofdonderwijzer ook dirigent van het
kerkkoor werd. Toen hij zijn vader een keer moest vervangen, kreeg hij
voorgoed de smaak te pakken. Wij wensen hem een goede start en een
welkom in onze parochie.

WIST U DAT …
Er wordt elke maandagavond om 19.00 uur in de Benedictuszaal de rozenkrans
wordt gebeden. Een goed initiatief, want bidden is nodig en helpt ons om het
geloof levend te houden.
Een groep van 20 parochianen verzamelt zich daar elke maandagavond. Men
kan zich erbij aansluiten. De ingang is niet via de kerk, maar via de zij-ingang
(tussen kerk en pastorie) bij de sacristie van de kerk. Maria vraagt ons altijd om
te blijven bidden, en dat kan heel concreet met de rozenkrans.
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WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Overleden
 Op 14 januari is in de leeftijd van 87 jaar overleden Johannes Hendrikus
Leonardus Jozephus, Jan, Stekelenburg. Op 22 februari hebben we hem, na een
afscheidsviering, begraven op ons kerkhof.
 Op 25 januari is in de leeftijd van 90 jaar overleden Henriëtta Augusta
Gerarda, Jetty, van de Noort-Hoes. Op 2 februari is er een afscheidsviering voor
haar geweest in Linquenda.
 Op 30 januari is in de leeftijd van 30 jaar op een tragische wijze verongelukt
Maarten Marinus van der Poel. 7 februari is er voor hem een afscheidsviering
geweest in het crematorium te Gouda.

VIERINGEN EN MISINTENTIES in Schoonhoven
9 en 10 maart 1e zondag van de veertigdagentijd
Za 17.30 uur: Jan Stekelenburg en overleden ouders Stekelenburg en
Dekkers; Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat.
Zo 9.30 uur: H. Mis met Sursum Corda. Voor de parochie; Henk en
Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Johanna BartelsFlorentinus; Julian, Zelda en Errol de Jongh; Hans en Nel
Steeman-van der Pluijm; Pank van Baaren; Hayat Sleman
Hanu
16 en 17 maart: 2e zondag van de veertigdagentijd
Za 17.30 uur: Joop en Toos van Os van der Pauw en overleden familie.
Zo 9.30 uur: H. Mis met kinderen; 2de presentatieviering communicantjes.
Voor de parochie; Johanna Bartels-Florentinus; overleden
ouders De Jong-van Eijk; Henk en Geertruida de Groodt-van
Neerijnen; Leo Elshof; Chris van der Horst; Ria Bulle-Veld.
Di 9.30 uur: Hoogfeest van Sint Jozef, in Haastrecht.
23 en 24 maart: 3e zondag van de veertigdagentijd
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat.
Zo 9.30 uur: H.Mis met Sursum Corda. Voor de parochie; Johanna BartelsFlorentinus; Sophie Paalvast; Henk en Geertruida de Groodtvan Neerijnen; overleden familie Drost-Spaan; Sjaan MurkOverbeek; Julian, Zelda en Errol de Jongh; Hans en Nel
Steeman-van der Pluijm; Hayat Sleman Hanu; overleden
ouders De Kruijf-Van Rooijen en Arie.
Ma 8.00 uur: Viering van Maria
8Boodschap

30 en 31 maart: 4e zondag van de veertigdagentijd
Za 17.30 uur: Joop en Toos van Os-van der Pauw en overleden familie.
Overleden familie Nagtegaal-van Putten.
Zo 9.30 uur: H.Mis met samenzang. Voor de parochie; Johanna BartelsFlorentinus; Henk en Geertruida de Groodt-van Neerijnen;
Ria Bulle-Veld; Leo Elshof; Herman Mensch; overleden ouders
De Jong-van Eijk.
6 en 7 april: 5e zondag van de veertigdagentijd
Za 17.30 uur: Jozef Jans.
Zo 9.30 uur: H. Mis met Sursum Corda. Voor de parochie; Henk en Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Johannes Elbertse; Jos Bulle;
Johanna Bartels-Florentinus; Julian, Zelde en Errol de Jongh;
Hans en Nel Steeman-van der Pluijm; Hayat Sleman Hanu.
Di 19.30 uur: Viering van Verzoening.
13 en 14 april: PALM-PALMZONDAG, Palmwijding met het lijdensverhaal
Za 17.30 uur: Joop en Toos-van Os en overleden familie; Markan
Geertruida Maria Hartmann-Selamat; Jan Stekelenburg en
overleden ouders Stekelenburg en Dekkers.
Zo 9.00 uur: Palmwijding in “De Overkant”, met aansluitend de
Eucharistieviering met het Lijdensverhaal.
Voor de parochie; overleden ouders De Jong-van Eijk;
Henk en Geertruida de Groodt-van Neerijnen;
Johanna Bartels-Florentinus; Ria Bulle-Veld; Leo Elshof.
Ma 19.00 uur: Boeteviering, in Haastrecht.
18, 19, 20 en 21 april: Paastriduüm,
met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake
Do 19.30 uur: Eucharistieviering in Haastrecht met dames- en herenkoor
Vr 13.30 uur: Kruisweg van onze Heer Jezus Christus.
19.30 uur: Goede Vrijdag van het lijden en sterven van de Heer (samenzang).
Za 9.00 uur: Stille zaterdag met morgengebed.
21.00 uur: Heilige Paasnacht, in Haastrecht, met dames- en herenkoor.
21 april:
Hoogfeest van Pasen
Zo 9.30 uur: H. Mis met het koor Sursum Corda. Voor de parochie; Johanna
Bartels-Florentinus; Theo Driesen; Herman Mensch; Henk en
Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Leo Elshof; overleden
familie Drost-Spaan; Julian, Zelda en Errol de Jongh; Sjaan Murk
-Overbeek; Hans en Nel Steeman-van der Pluijm; Hayat Sleman
Hanu; overleden ouders De Kruijf-Van Rooijen en Arie.
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27 en 28 april: 2e zondag van Pasen;
Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; Joop en Toos
van Os-van der Pauw en overleden familie.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang.
Voor de parochie; overleden ouders De Jong-van Eijk; Henk en
Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Johanna BartelsFlorentinus; Gerard van Gent; Ria Bulle-Veld; Pank van
Baaren.
4 en 5 mei: 3e zondag van Pasen
Za 17.30 uur: Jozef Jans.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Voor de parochie; Johanna BartelsFlorentinus; Johannes Elbertse; Henk en Geertruida de
Groodt-van Neerijnen; Jos Bulle; Leo Elshof; Julian, Zelda en
Errol de Jongh; Hayat Sleman Hanu.
40DAGENTIJD: TIJD VAN MEER TOELEG OP HET BIDDEN
De 40dagentijd wordt genoemd een tijd van meer toeleg op het bidden. We
kunnen thuis bidden; ook de kerk helpt ons met bidden. Er zijn de psalmen die
Jezus en Maria gebeden hebben, die nu in de kerken en in kloosters gebeden
wordt. Het geeft inhoud aan ons bidden. Al enige tijd bidden wij het
getijdengebed na de Mis op woensdag en vrijdag en voor de Mis op maandag
en donderdag. De mensen die werken kunnen daar niet aan deel nemen. De
parochianen van de neokatechumenale gemeenschap in Schoonhoven willen in
de 40dagentijd met allen die willen, van maandag tot en met vrijdag steeds om
6.00 uur, in “De Overkant” samenkomen voor het morgengebed. De psalmen
worden gezongen; er is een lezingendienst en 15 minuten stil gebed. We
beginnen op maandagmorgen 11 maart.
FILMAVONDEN
In de 40-dagentijd zullen er enkele filmen worden vertoond in
“De Overkant”.
We beginnen 7 en 21 maart met een documentaire/film over de Lijkwade van
Turijn, die als relikwie wordt vereerd omdat het de lijkwade is waarin na zijn
dood het lichaam van Jezus is gewikkeld.
Op 28 maart is er de film “Het lied van Bernadette” over het meisje Bernadette
Soubirous aan wie Maria in Lourdes is verschenen.
De avonden beginnen om 20.00 uur. Koffie en thee vanaf 19.45 uur
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PAASTRIDUUM
De belangrijkste dagen van het kerkelijk jaar vormen het paastriduüm; het is
één lange viering, van Witte Donderdag, doorheen de Goede vrijdag, naar
Pasen met de paaswake. Deze dagen vieren we met beide parochies samen. De
Witte Donderdagviering zal dit jaar in Haastrecht zijn (om 19.30 uur), met
medewerking van het dames- en herenkoor uit Haastrecht. De viering op
Goede Vrijdag, van het lijden en sterven van de Heer, is om 19.30 uur in
Schoonhoven. Wel wordt die dag in Haastrecht om 15.00 uur en in Schoonhoven om 13.30 uur de kruisweg gebeden. De Paaswake is in Haastrecht om 21.00
uur. Het Hoogfeest van Pasen wordt in beide parochies gevierd, zoals we op de
zondagen gewend zijn. * Wie vervoer nodig heeft om naar de andere parochie
te gaan, wordt verzocht zich te melden.
MISINTENTIES
In deze Samen ter Weghe staan ook de misintenties voor de Goede week en de
eerste 3 weken van Pasen (tot en met 10 mei). Als er iets niet klopt, of als we
een misintentie vergeten zijn, laat het ons weten; als u wilt dat er nog een
misintentie gelezen wordt, laat het ons ook weten.

DE AGENDA
Bidden van de kruisweg
Elke vrijdag in de 40dagentijd
14.30 uur in Schoonhoven.
(Vanwege de kruisweg zal de aanbidding
van 13.30 uur tot 14.15 uur zijn).
Op Goede Vrijdag bidden we de Kruisweg in
Schoonhoven 13.30 uur en in Haastrecht 15.00 uur.
Filmavonden in “De Overkant” 20.00 uur.
7 en 21 maart: De Lijkwade van Turijn.
28 maart: Het lied van Bernadette.
Sobere maaltijdvieringen
In Schoonhoven: 15, 22 en 29 maart vanaf 18.00 uur.
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KBO
Schoonhoven

Jaarvergadering met bingo
Donderdag 14 maart, 14.00 uur in “De Overkant”.

Viering van St. Jozef
Dinsdag 19 maart om 9.00 uur in Haastrecht.
Viering van Maria Boodschap
Maandag 25 maart om 8.00 uur !! in Schoonhoven.
Viering van Verzoening
Dinsdag 9 april om 19.30 uur in Schoonhoven.
Boeteviering
Maandag 15 april om 19.00 uur in Haastrecht .
Woensdag 10 april Palmpasenstok maken in
'De Overkant' in Schoonhoven.
Vrijdag 31 mei
Bedevaart naar Banneux: wie gaat er mee??
Meld u aan of schrijf u in.
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