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Hij had de moed
Hij had de moed:
de moed om zich met zachte krachten
te weren tegen aardse machten,
te spreken onder barre spot
over het koninkrijk van God.
Hij had de moed
om van zijn Vader te getuigen,
om voor geen botte kop te buigen,
een man met opgeheven hoofd
die doen wil waar Hij in gelooft.
Hij had de moed,
Jezus, om trouw te laten blijken,
om met zijn dwaasheid af te wijken,
zelfs tegen geschriftgeleerden in,
en alles schijnbaar zonder zin.
Hij had de moed,
Hij wou desnoods zijn jonge leven
met liefde voor de waarheid geven,
Hij durfde, om recht voor God te staan,
de schande van een kruisdood aan.
God, wat een moed,
en wat een moed om ons te vragen,
zijn weg te gaan, zijn kruis te dragen,
Hem na te leven, vogelvrij,
een dwaas te worden zoals Hij.

Michel van der Plas

GA NAAR CHRISTUS EN LAAT HEM BINNEN KOMEN
De 40dagentijd begint steeds met de oproep: “Keer terug tot de Heer,
met heel uw hart”. Dat zijn geen loze woorden. Steeds mogen we ons
ervan bewust zijn dat we van God afdwalen en in ons dagelijks leven
vaak ver van Hem zijn. Deze tijd met het Coronavirus mag ons daarom
extra oproepen: Zoekt de Heer!
Er is ook een andere kant. God zelf wil steeds naar ons toe komen. De
kerk reikt ons ook Christus aan, deze gekruisigde en verrezen Heer.
Jezus staat aan onze kant met zijn lijden en dood, met zijn angst in de
Hof van Olijven en met zijn overgave aan God zijn Vader. God laat Hem
niet in de steek, ook al moet Hij door de dood heen.
Jezus beleeft de Godsverlatenheid van deze wereld op het kruis in het
geloof dat God er is!
Dit is de kern van ons christelijke geloof. Het gaat niet zozeer om
oplossingen of genezingen, maar om er steeds doorheen te komen,
met Hem en door Hem.
We kunnen dit jaar de vieringen van de Goede Week, die zo belangrijk
voor ons zijn, niet samen in de kerk vieren. Als priester vier ik ze in de
kerk, verbonden met u. (zie veder de info op onze site)
Het niet samen kunnen vieren in de kerk raakt ons zeer. Maar, als er
iets niet is, kan het verlangen ernaar groeien. Afstand en gemis maken
de liefde zuiverder. De vraag komt naar voren: Verlangen wij nog wel
naar onze Heer? Kunnen we leven vanuit ons geloof nu we dat niet in
de kerk kunnen voeden? We kunnen andere mogelijkheden ter hand
nemen. Zo is er de mogelijkheid van een geestelijke Communie.
We worden in deze dagen op onszelf terug geworpen. Velen blijven
binnen. Misschien slaat de verveling toe. Je bent wat alleen. Daarom
zijn er andere contacten nodig. De moderne communicatiemiddelen
(telefoon en internet) worden volop gebruikt. Gelukkig! Het is goed om
met elkaar contact op te nemen.
Ook een openheid naar Christus toe, door ons gebed en door te
luisteren naar het Woord van God kunnen ons helpen. U kunt de
Eucharistie op de TV volgen, luisteren via kerkdienstgemist.nl.
2020 wordt een andere Pasen, maar Christus is er niet minder voor ons.
Zoek Hem en laat Hem binnen komen.
Sterkte, goede moed en houdt de hoop levend, als een gave van God.

Viering van palmzondag, de goede week en Pasen
Dit jaar vieren we de dagen van de palmzondag, de Goede week en
Pasen thuis. Ofwel alleen, ofwel samen als echtpaar, ofwel als gezin!
Er zijn helaas geen publieke vieringen in de kerk. Er wordt wel gevierd
in de kerk en men kan verbonden zijn, in gedachte of via
www.kerkdienstgemist.nl. (zoek naar Haastrecht of Schoonhoven en
klik op de parochie). U kunt meeluisteren tijdens de viering, en ook
terugluisteren.
Er wordt nu meer van onszelf gevraagd. Bereid je voor, maak een
paastafel, met een kruisbeeld, met een Mariabeeld en een kaars en
een bloemetje. Wilt u met ons verbonden vieren? U kunt
liturgieboekjes ophalen in de kerk (of we kunnen ze brengen).
Ook kan in sommige gevallen voor ouderen en zieken de Communie
thuis gebracht worden.
Christus is gestorven (en deelde zo ons bestaan ten einde toe)
en Hij is verrezen en geeft een nieuw leven vanuit God.

Vieringen in Schoonhoven en Haastrecht
te volgen via internet (www.kerkdienstgemist.nl)
Palm- en Passiezondag van de Heer
Zaterdag 4 april
17.30 uur: Eucharistieviering in Schoonhoven

beide keren met palmwijding en het lijdensverhaal
Zondag 5 april

11.00 uur: Eucharistieviering in Haastrecht

Witte Donderdag Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van
het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de
naastenliefde
Donderdag 9 april om 19.30 uur in Schoonhoven
Goede Vrijdag Viering van het lijden en sterven van de Heer
Vrijdag 10 april
15.00 uur: Kruisweg in Haastrecht
19.30 uur: Viering in Schoonhoven
Paaswake
Zaterdag 11 april
21.00 uur: Paaswake in Schoonhoven
Paaszondag – verrijzenis van de Heer
Zondag 12 april
11.00 uur: Viering van Pasen in Haastrecht
Tweede Paasdag
Maandag 13 april
9.30 uur: Eucharistieviering in Schoonhoven

Parochiesite en mail
Wilt u op de hoogte blijven? Voor de beide parochies vindt u het laatste
nieuws op de site: www.parochiedeblijdeboodschap.nl
Geef uw mailadres door
Wilt u per mail informatie ontvangen en heeft u dit
in de afgelopen weken nog niet gekregen, mailt u dan naar
info@barnabasparochie.nl of info@bartholomeusparochie.nl
U wordt dan in de mailgroep opgenomen.
Kerk open in de Goede week
Voor gebed, voor het ophalen van een gewijd palmtakje en
liturgieboekjes voor de vieringen van het Paastriduüm en Pasen.
(Voor de biecht kunt u de pastoor aanspreken of een afspraak maken
of aanbellen bij de pastorie)
Maandag:
in Schoonhoven van 9.00-11.30 uur
Dinsdag:
in Haastrecht
van 9.00-11.00 uur
Woensdag:
in Schoonhoven van 9.00-11.30 uur
Donderdag: in Schoonhoven van 9.00-11.30 uur
Vrijdag
in Schoonhoven van 9.00-11.30 uur
in Haastrecht
van 13.00-16.00 uur
Zaterdag:
in Schoonhoven van 9.00-11.30 uur
In Haastrecht is dagelijks de Mariakapel open voor gebed en het
opsteken van een kaarsje.
“Jezus hangt aan het kruis om bij de schuldigen te zijn:
Door deze nabijheid biedt Hij hun de redding aan.
Op deze wijze wordt de goede rover getuige van de genade Gods.”

(Paus Franciscus)

Vergeven kan alleen als men de ander liefheeft (CKK)
Omwille van Jezus ben ik helemaal van Maria
Door Maria ben ik helemaal van Jezus (Marthe Robin)

De 7 kruiswoorden van Jezus
Jezus werd op Golgotha aan het kruis gehangen. Hij werd daar
bespot door de mensen. Jezus bad zelfs aan het kruis nog voor hen.
Voordat Jezus stierf heeft Hij zeven keer iets gezegd.
Deze uitspraken staan hier onder.

Ik zeg u: Heden
zult u met Mij in
het paradijs zijn.

Vader, vergeef het
hun, want ze weten
niet wat ze doen.

Mijn God, mijn God,
waarom hebt Gij Mij
verlaten?
Vrouw, ziedaar
uw zoon.

Ik heb dorst!

Het is
volbracht.

Vader, in uw
handen beveel Ik
mijn Geest!

Jaar van het Woord van God
Christenen, en dus ook katholieken,
zijn mensen van het Woord van God.
Elke week wordt dat verkondigd vanuit de
Schrift. Het Woord van God is daar neergeschreven, maar reikt verder
dan de Schrift. Het moet als een levend woord tot ons komen vanuit
de levende gemeenschap van de kerk. Het Nieuwe Testament is
immers binnen de levende kerk ontstaan en de kerk heeft alle boeken
van de heilige Schrift (oude en nieuwe testament) vastgesteld. Met de
heilige Geest, die de kerk heeft ontvangen van de Heer, kon zij
bepalen welke boeken tot de heilige Schrift behoren.
De kerk heeft altijd geleefd met het Woord van God. Het is de vraag
aan ons in dit jaar van het Woord:
Hoe kunnen we zelf meer de Schrift lezen en ons in het Woord van
God verdiepen?
Paus Franciscus schrijft: “We hebben de Geest nodig, die ons
ontvankelijk maakt, anders is het onmogelijk de Schrift diepgaand te
begrijpen”. De Emmaüsgangers, die uit teleurstelling weggingen van
Jeruzalem, werden de ogen geopend en hun hart werd toegankelijk
gemaakt door de Heer, die hun de Schrift ontsloot terwijl Hij met hen
sprak en het brood brak. Zo leren wij God meer kennen door Christus.
Hieronymus zegt heel treffend: “De Schrift niet kennen, is Christus
niet kennen.”
Daarom: Leef met het Woord van God, zoals de kerk
het elke dag geeft vanuit de liturgie. Het zijn hapklare brokken, die
ons op weg helpen en een licht bieden voor ons leven. Neem en lees.

Het hart van de heilige Schrift
is het Evangelie,
de Blijde Boodschap van Jezus:
HIJ LEEFT !!

Algemene informatie
Pastoor J.E.M. van der Mee  0182-382455
 vandermee@kerkmail.nl

St. Barnabasparochie
Pastorie

Grote Haven 8
2851 BM Haastrecht
 info@barnabasparochie.nl
www.barnabasparochie.nl

Rekeningnummers:
Actie Kerkbalans
NL44 RABO 0118 5024 17
Misintenties e.d.
NL71 RABO 0361 4102 04
Restauratiefonds
NL10 RABO 0191 9790 74

t.n.v. R.K. Kerk
H. Barnabas
Haastrecht

Kerkbestuur
Voor informatie over zaken die het kerkbestuur betreffen kunt u
contact opnemen met: Dhr. A. Houdijk
Bredeweg 23
2851 VB Haastrecht
tel: 06 53486033

H. Bartholomeusparochie
Pastorie

Wal 61
2871 BC Schoonhoven
 0182-382455
info@bartholomeusparochie.nl

Rekeningnummers:
Actie Kerkbalans
NL79 INGB 0001 4600 00 t.n.v.
Misintenties e.d.
NL10 INGB 0000 1138 15
Glas-in-lood
NL97 RABO 0305 4888 48

R.K. Kerkbestuur
H. Bartholomeus
Schoonhoven

Kerkbestuur:
Voor informatie over zaken die het kerkbestuur betreffen kunt u
contact opnemen met: Dhr. H. Hagenaars
Lopikerweg 42
2871 AV Schoonhoven
tel: 06 53641430

