
SAMEN TER WEGHE 
 

     St. Barnabasparochie                  6 juli               H. Bartholomeusparochie 
          Grote Haven 8 Haastrecht         tot en met              Wal 61, Schoonhoven  
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        2019 

 
                                         pastoor J.E.M. van der Mee 
           tel. 0182-382455 
 
 
 
 

Als God ons rotsachtige bergen  
laat gaan, 
 
zorgt Hij ook voor stevige 
wandelschoenen.  
 



 2 

EEN NIEUWE PRESENTATIEFOLDER 
U treft met deze Samen ter Weghe onze nieuwe presentatiefolder voor 
onze beide parochies. Het is niet eenvoudig om je als parochie goed te 
presenteren. Wat doen we allemaal? Wie zijn we en waar staan we voor? 
Tegenwoordig kun je alles op internet vinden; we hebben een goede site, 
waar u o.a. actuele informatie en de mistijden vindt. 
(zie: www.barnabasparochie.nl of www.bartholomeusparochie.nl (of 
onder de verzamelnaam van beide parochies: 
www.parochiedeblijdeboodschap.nl).  
Toch is het ook goed om een goede presentatiefolder te hebben. Zo kun je 
als parochie ook iets geven aan nieuwe parochianen of aan parochianen 
die wat meer op afstand staan. We willen laten zien dat we er nog steeds 
zijn en een goede Boodschap hebben. Ook vindt men er de belangrijkste 
gegevens. 
Het is een folder die ons ook bevraagt: wat willen we, want we worden 
vaak geleefd. Vinden we het belangrijk om samen ons geloof te beleven en 
komen we daarom ook samen? En als laatste: Willen we ook meer inhoud 
geven aan ons geloof door mee te doen aan wat er georganiseerd wordt. 
Neem er kennis van en doe mee. 
 
WEES WELKOM IN CHRISTUS KERK 
De titel van de folder is: Wees welkom in Christus’ Kerk.  
We zijn geroepen om als kerk gastvrij te zijn. Vaak komen 
mensen kijken hoe het er aan toe gaat in onze kerk. Ook 
komen mensen als nieuwkomers naar de kerk. Onder 
hen zijn er steeds meer mensen uit verschillende landen.   
De Katholieke kerk is een wereldkerk, die ter plaatse haar geloof viert. 
Zelf gaan we misschien ook naar een kerk als we in een ander land zijn. 
Dan kijken we en proeven we de sfeer en we willen ons graag welkom 
voelen. Als u nieuwe mensen in onze  kerk ziet, groet ze en wijs ze de weg, 
bijv. in wat ze nodig hebben om de liturgie te vieren, een boekje en een 
blaadje. Dat is het minste wat we kunnen doen. Mensen mogen zich 
welkom weten. 
 
MISINTENTIES   
In deze Samen ter Weghe zijn de misintenties voor een periode van twee 
maanden opgenomen. Wilt u in deze periode nog een mis laten lezen dan 
kunt u deze via de envelop, die achter in de kerk ligt‚ aan de pastoor of aan 
de koster doorgeven. De misintenties wordt dan ‘bijgeschreven’. Mocht er 
iets niet goed zijn gegaan, meldt u het dan even. 
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                        PAROCHIE ST. BARNABAS TE HAASTRECHT 
 
         Opbrengst collectes van 
            26 mei tot en met 23 juni                  €    1.033,90 
         Collecte missionarissen                         €       259,15    
         Collecte PCI                                              €       150,35 
         Stand Actie Kerkbalans per 31 mei      €  25.588,70 

 
 
OPENING MARIAKAPEL 
Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe Mariakapel. Het is mooi om te 
volgen wat er gedaan wordt. Het is handwerk. Een aantal vrijwilligers 
stoppen er heel veel tijd in. We mogen ons er rijk mee weten. 
We willen aan de ingebruikneming van de Maria kapel een bijzonder tintje 
geven. Dat doen we niet in de vakantietijd, maar op zondag 8 september. 
Na de Mis van 11.00 uur is er de inzegening.  Dan kunnen we ook weer 
samen koffie drinken, zoals bij het Barnabasfeest. Noteer alvast de datum.  
 

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE 
 
Gefeliciteerd 
Alle jongeren die geslaagd zijn voor hun examen willen we van harte 
feliciteren. Ook dit is zeker iets waarvoor we de Heer mogen danken. 
Mocht je met al je werken een teleurstellende uitslag gekregen hebben,  
houd dan goede moed en kracht om verder te gaan. 
 
 
Overleden 
 Op Hemelvaartsdag, 30 mei jl,  is Reinalda Marianne Lambertina 
Rudolphia, Reen, Meyer overleden in de leeftijd van 91 jaar. Op vrijdag 7 
juni is zij begraven op de begraafplaats te Gouda, waar een dochter 
begraven is. 
 

 

VIERINGEN EN MISINTENTIES in Haastrecht 
Elke vrijdagavond om 19.30 uur wordt de rozenkrans gebeden 

In principe is er op vrijdag om 9.00 uur een H.Mis. 
Zie voor actuele situatie www.barnabasparochie.nl 
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6 en 7 juli 
Za 19.00 uur: Nog geen intentie. 
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het Caeciliakoor. 
  Cornelia Streng-Vreeswijk; Cor en Tiny de Vroom-Faaij. 
 
13 en 14 juli 
Za 19.00 uur: Marie-Jose Wijdicks; Betsie Veraart 
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween. 
  Cornelia Streng-Vreeswijk; Cor en Tiny de Vroom-Faaij. 
Di  9.30 uur:  Eucharistieviering in het Hof van Stein.  

Cornelis Wolff. 
 
20 en 21 juli 
Za 19.00 uur: Rinus Klever. 
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het Caeciliakoor.  
  Cor en Riet Verkley-Verdel; Jan Schalkwijk;  

Steef van Drimmelen; overleden fam. Sprinkhuizen 
 
27 en 28  juli 
Za 19.00 uur: Nog geen intentie. 
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween. 
  Niek en Annie Mulder-van Rossum; Cornelia Streng-

Vreeswijk; Cor en Tiny de Vroom-Faaij. 
 
3 en 4 augustus 

 Za  19.00 uur:  Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven; 
              Rinus Klever. 
Zo  11.00 uur:  Eucharistieviering met het Caeciliakoor. 
  Gerard van Dijk; Bep Faaij-van der Nol; ; Cor en Riet 

Verkley-Verdel; Jan Schalkwijk; Steef van Drimmelen. 
 
10 en 11 augustus 
Za  19.00 uur:  Nog geen intentie. 
Zo  11.00 uur:  Eucharistieviering met Inbetween. 
  Cor en Tiny de Vroom-Faaij; Riek en Anna Faaij;  

Cornelia Streng-Vreeswijk.    
Di  9.30 uur:  Eucharistieviering in het Hof van Stein.  

Cornelis Wolff. 
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17 en 18 augustus 
Za  19.00 uur:   Voor een jarige; Antonio Spandri; Rinus Klever. 
Zo  11.00 uur:   Eucharistieviering met het Caeciliakoor 

Cor en Riet Verkley-Verdel; Jan Schalkwijk; 
Steef van Drimmelen; overleden familie Sprinkhuizen. 

 
24 en 25 augustus 
Za  19.00 uur:  Voor een jarige.  
Zo 11.00 uur:   Eucharistieviering met Inbetween. 
  Cor en Tiny de Vroom-Faaij. 
 
 
 
31 augustus en 1 september 
Za 19.00 uur: Rinus Klever. 
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Caeciliakoor. 
  Uit dankbaarheid ter ere van Maria; Bep Faaij-van der Nol. 
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RICHTINGAANWIJZERS VOOR DE TOEKOMST VAN DE PAROCHIE 
Leo Fijen horen en zien we vaak spreken. Hij geeft een aantal 
richtingaanwijzers voor de toekomst van de parochie. 
 
1. Stop met klagen. Een klagende gemeenschap heeft geen toekomst; 
straal het visioen uit, laat zien dat je wilt horen bij een gemeenschap. 
 
2. Kerk gebeurt niet alleen op zondag. Maak je zichtbaar in de 
samenleving. Zorg dat je steeds weer nieuwe energie krijgt van de 
vieringen op zondag, en zet op beslissende momenten de deuren van je 
hart open, en biedt troost als dat nodig is. 
 
3. Durf missionair te zijn. Komen we voor ons geloof uit als het er echt over 
gaat? Durven we het gesprek over het geloof aan, met al onze twijfels, op 
het werk, met de kinderen of met de buurvrouw? 
 
4. Verwelkom de mensen die als gast komen. Wees een plek waar mensen 
ook na 30 jaar weer welkom zijn, en waar ze ook tijdelijk thuis zijn op een 
plek. 
 
5. Zorg voor samenbinders. Niet alleen de priester heeft een belangrijke 
functie ook anderen. 
 
6. God gaat alle begrip te boven. Het gevaar is dat we daarom blijven 
zwijgen over alles. Probeer de sprakeloosheid te verbreken, zoek met 
elkaar naar woorden en beelden en praat erover. 
 
7. Een kerk is ook een spiritueel centrum. Geef ruimte voor God in het 
dagelijks bestaan. Kerk is er niet alleen op zondag maar ook op andere 
dagen. Een kerk wordt door de meeste mensen en zeker door jong 
volwassenen, verbonden met stilte. Maak ruimte voor de stilte! 
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                                            PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS 
 

       Opbrengst collectes van 
                      12 mei tot en met 10 juni                   €         976,85 
             Collecte missionarissen                       €         266,80   
            Collecte PCI                                            €         119,50 
            Stand Actie Kerkbalans per 31 mei    €    30.030,02 
 
            KOFFIE DRINKEN 
            Op zondag 7 juli en 4 augustus  willen we met                              
                              elkaar koffie drinken in "De Overkant".  
  
 

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE 
 

Gefeliciteerd 
Alle jongeren die geslaagd zijn voor hun examen willen we van harte 
feliciteren. Ook dit is zeker iets waarvoor we de Heer mogen danken. 
Mocht je met al je werken een teleurstellende uitslag gekregen hebben,  
houd dan goede moed en kracht om verder te gaan. 
 

Overleden 
 Op 22 juni is, in de leeftijd van 83 jaar, overleden Maria Francisca Murk-
Brands. Op 28 juni is er een afscheidsviering gehouden, waarna zij is 
gecremeerd. 
 

VIERINGEN EN MISINTENTIES in Schoonhoven 
Elke maandagavond om 19.00 uur wordt de rozenkrans gebeden. 

Door de week is er de Eucharistieviering op woensdag om 9.30 uur. 
Zie voor actuele situatie www.bartholomeusparochie.nl 

 

6 en 7 juli 
Za 17.30 uur: Joop en Toos van Os-van der Pauw en overleden familie; Jan 

Nagtegaal; Jozef Jans; Jan Stekelenburg en overleden ouders 
Stekelenburg en Dekkers; Gé Looman. 

Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Voor de parochie; overleden ouders De 
Jong-van Eijk; Jos Bulle; Johannes Elbertse; Ria Bulle-Veld; Henk 
en Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Carina Hastrich-
Postma; Hans en Nel Steeman-van der Pluijm; Johanna Bartels-
Florentinus.  
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13 en 14 juli  
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; Sjaak Fransen. 
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Voor de parochie; Johanna Bartels-

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

20 en 21 juli 
Za 17.30 uur: Joop en Toos van Os-van der Pauw en overleden familie. 
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Voor de parochie; Henk en 

Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Johanna Bartels-
Florentinus; overleden ouders De Jong-van Eijk;  
Sjaan Murk-Overbeek; Ria Bulle-Veld; Hans en Nel Steeman-
van der Pluijm; overleden familie Drost-Spaan; overleden 
ouders De Kruijf-van Rooijen en Arie; Gé Looman. 

27 en 28 juli 
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat. 
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Voor de parochie; Henk en  

Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Herman Mensch; 
Johanna Bartels-Florentinus; Julian, Zelda en Errol de Jongh; 
Leo Elshof. 

 

3 en 4 augustus 
Za 17.30 uur: Joop en Toos van Os-van der Pauw en overleden familie; 

Jozef Jans; Jan Stekelenburg en overleden ouders 
Stekelenburg en Dekkers; Gé Looman. 

Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Johannes Elbertse; Johanna Bartels-
Florentinus; overleden ouders De Jong-van Eijk;  Henk en 
Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Hans en Nel Steeman-
van der Pluijm; Ria Bulle-Veld; Jos Bulle. 

 

10 en 11 augustus  
Za 17.30 uur:  Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat.  
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Voor de parochie; Johanna Bartels-

Florentinus; Henk en Geertruida de Groodt-van Neerijnen; 
Leo Elshof; overleden ouders. 

Do 15 augustus:  Maria Tenhemelopneming 
Do  19.00 uur:  H. Mis met Sursum Corda. 
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17 en 18 augustus  
Za 17.30 uur: Joop en Toos van Os-van der Pauw en overleden familie.  
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Voor de parochie; Henk en Geertruida 

de Groodt-van Neerijnen; overleden ouders De Jong-van Eijk; 
Johanna Bartels-Florentinus; Ria Bulle-Veld; Gé Looman. 

 

24 en 25 augustus 
Za 17.30 uur:  Markan Geertuida Maria Hartmann-Selamat. 
Zo 9.30 uur: H. Mis met Sursum Corda. Voor de parochie; overleden 

familie Drost-Spaan; Henk en Geertruida de Groodt-van 
Neerijnen; Johanna Bartels-Florentinus; Herman Mensch; 
Albert van Doorn (jaargetijde); Henk en Geertruida de 
Groodt-van Neerijnen; Julian, Zelda en Errol de Jongh; Hans 
en Nel Steeman-van der Pluijm; Sjaan Murk-Overbeek.  

31 augustus en 1 september 
Za 17.30 uur: Joop en Toos ven Os-van der Pauw en overleden familie;  

Gé Looman. 
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Voor de parochie; Johannes 

Elbertse; overleden ouders De Jong-van Eijk; Henk en 
Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Jos Bulle; Ria Bulle-
Veld; Johanna Bartels-Florentinus; Pank van Baaren.  
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MARIA TEN HEMELOPNEMING 
Midden in de vakantie, op donderdag 15 augustus, vieren wij 
het grote feest van Maria die ten hemel is opgenomen. De 
heilige Mis vieren we in Schoonhoven om 19.00 uur. Het koor 
Sursum Corda zingt en er is een processie met bruidjes naar 
de Lourdesgrot. Bij goed weer is er een  samenzijn in de tuin 
van de pastorie. Heeft u vanuit Haastrecht vervoer nodig? 
Laat het weten! 
 

MIVA BRENGT MENSEN IN BEWEGING 
Het weekend van 24 en 25 augustus staat  in het teken van de 
MIVA, de Missie Verkeersmiddelen Actie.  
Wij mogen middels de deurcollecte mensen helpen met 
allerlei vervoers- en communicatiemiddelen zodat zij hun           

                             missiewerk zo goed mogelijk kunnen vervullen.  
 
AFWEZIGHEID PASTOOR 
In juli ben ik afwezig van 22 juli tot en met 30 juli vanwege mijn jaarlijkse 
retraite.  Verder zal ik in de komende twee maanden enkele dagen door de 
week weggaan. In september ben ik een week weg voor de 
wereldconferentie van biddende moeders in Spanje en in oktober hoop ik 
een week op bedevaart te gaan naar zuid Italië vanwege de dienares 
Louise Piccaretta (voor meer informatie over haar leven een mogelijk zalig- 
verklaringsproces zie www.luisapiccarreta-goddelijkewil.org. 
In de meeste gevallen zal pater Spruit mij vervangen (met veel dank). 
 
KERK OPEN 
Veel mensen vinden het fijn als de kerk open is. Het zou mooi zijn als onze 
kerk tijdens de vakantiemaanden meer open kan zijn. We zoeken daarom 
mensen die bezoekers willen ontvangen, om te beginnen op de zaterdag, 
afhankelijk van de tijd dat mensen beschikbaar zijn; we denken van 
ongeveer 11.00 tot 16.00 uur. Voelt u zich geroepen, meldt u dan aan. 
 
WERKERS GEZOCHT 
Altijd zijn we op zoek naar mensen die wat willen helpen, bijv. in de tuin; 
er is altijd onderhoud nodig. Men kan een gedeelte van de tuin onder zijn/ 
haar hoede nemen. Ook zijn er steeds klusjes te doen, zoals in de kerk wat 
schoonmaken, enig zilverwerk poesten of gewoon wat te klussen, zoals 
schilderwerk.  Als u mogelijkheden ziet om zo de parochie van dienst te 
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zijn, laat het ons weten (tel 382455 of info@ bartholomeusparochie.nl of 
info@barnabasparochie.nl. 
Vertrouwen 
God, U kent mij zoals ik ben.  
U kijkt diep in mijn hart en kent mij beter dan ik mijzelf ken.  
Alles weet U van mij: waar ik ben, waarheen ik ga, wat ik doe, wat ik zeg,  
U bent zo dicht bij mij dat, als U een mens was,  
ik uw hand zou voelen op mijn schouder. 
U bent ook als een vriend die mij aankijkt.  
 
Ik adem uw adem. Heer, ik ben het leven niet zelf,  
Uw leven leeft in mij, het is uw adem, niet de mijne.  
Ik adem uw adem slechts in en uit.  
Laat mij dit elke dag overwegen, om u altijd dank te zeggen. 
 
Heer, U bent alles voor mij. 
Wat een man is voor zijn vrouw, Heer, dat bent U voor mij. 
Wat een fontein is in de tuin, wat een schat is in de kist,   
en het brood in de woestijn, dat alles, Heer, bent U voor mij. 
 
Wat een robijn is in de ring, de honing in de raat, het licht in de lantaarn,   
en de moeder in het huis, dat alles, Heer, bent U voor mij. 
Wat de zon is in de schaduw, en het beeld is in de spiegel,  
wat de vijg is aan de tak, wat de dauw is op het gras,  
dat alles, Heer, bent U voor mij. 
 
Ik draag U in mijn hart. Mijn God, ik hoef niet naar de hemel te klimmen   
om met U te spreken en bij U mijn vreugde te vinden.  
Ik moet mijn stem niet verheffen om met U te praten.  
Al fluisterde ik al heel zacht, Gij hoort mij reeds:  
want Gij zijt in mij. Ik draag U in mijn hart.  
 
Om U te zoeken, heb ik geen vleugels nodig, 
ik heb me enkel stil te houden, in mezelf te kijken  
mij niet te verwijderen van een zo hoge Gast.  
Als bij mijn broeder, mijn beste vriend,  
mag ik bij U vertoeven,  
U zeggen wat mij kwelt, U vragen mij te helpen:  
ik weet dat Gij mijn God en Vader zijt  
en ik - hoe onwaardig ook - uw kind. 


