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Het kruis blijft  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

maar de Heer is verrezen! 
 



 
2 

DE HEER IS VERREZEN, MAAR HET KRUIS BLIJFT; DE BEPROEVINGEN OOK. 
We leven uit Pasen. Hoe belangrijk! Dat wordt in deze tijd wel duidelijk. Wij zijn 
niet zonder hoop en leven. Het perspectief is veranderd, want God keert alles 
steeds ten goede.  Wij hebben  Pasen dit jaar anders gevierd. We moesten het 
vooral thuis doen en op afstand van elkaar. Dat kan best moeilijk zijn. Je mist de 
kerk als gemeenschap. Je mist de kerk die ons veel aanreikt. Velen zijn ook op 
zoek gegaan naar uitzendingen via internet en velen waren verbonden met 
onze parochie (via kerkdienstgemist.nl).  
Nu zijn we op weg naar Pinksteren. Deze Geest van Jezus moet ons steeds 
vervullen met geloof en liefde om de moed niet te verliezen; dan kunnen we 
steeds verder. Pinksteren is het begin van de kerk. In deze tijd zal de kerk  
missionair moeten zijn wil ze door kunnen gaan (lees de column op onze site). 
We moeten misschien weer opnieuw beginnen en steeds verder gaan als 
leerlingen van de Heer.  
 
 
 P.S. Wie op de hoogte wil blijven: volg onze site!  
 Als u geen berichten van ons ontvangt via de mail:  
 geef dan uw mailadres aan ons door via  
 info@barnabasparochie.nl  of info@bartholomeusparochie.nl. 
 
 
MEIMAAND 
In deze paastijd met de meimaand eren we Maria. Misschien 
kunnen we de rozenkrans ter hand nemen en tot Maria 
bidden. Zij heeft altijd de hoop levend gehouden, ook toen ze 
onder het kruis stond. Zij is de vrouw van geloof.  We roepen 
haar  voorspraak in.  
In onze beide parochies wordt deze gebeden:  
in Schoonhoven op maandagavond om 19.00 uur in de kerk en in Haastrecht op 
vrijdagavond om 19.30 uur (en dat al vele tientallen jaren!).  
In Schoonhoven is er achter de kerk de Lourdesgrot; In Haastrecht maken veel 
mensen gebruik van onze Mariakapel; we kunnen daar ook altijd terecht. 
 
KLUSSEN BIJ DE KERK 
Er is altijd genoeg te doen in en rond de kerk. Misschien heeft u in deze tijd 
van de coronacrisis wat tijd vrij om in en rond de kerk te klussen. Er is 
bijvoorbeeld enig schilderwerk en werk in de tuin. Wie zich verdienstelijk wil 
maken voor de parochie door wat kluswerk te doen, meldt u aan. Met dank. 
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       PAROCHIE ST. BARNABAS 
 
       Vastenactie                        €       955,00 
        Opbrengst actie kerkbalans   € 18.500,91 
 

 
WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE 

 
Overleden 
  Op 10 februari is in de leeftijd van 79 jaar overleden Johanna Maria 
Gerarda, Jopie, Steenkamer – de Jong. Op 15 februari is er van haar afscheid 
genomen in het crematorium te Gouda.  
  Op 19 februari is in de leeftijd van 74 jaar overleden Cornelis Johannes, 
Kees, Hoogeveen. Op 26 februari is hij na een afscheidsviering op de 
begraafplaats IJsselhof in Gouda begraven. 
 Op 26 maart is in de leeftijd van 84 jaar overleden Cornelis, Cor, Slootjes. 
Op donderdag 2 april is in besloten kring afscheid van hem genomen in het 
crematorium te Gouda. 

                                   VIERINGEN EN MISINTENTIES in Haastrecht 

       Ook in de maand mei zijn de vieringen helaas besloten. 
  De pastoor viert de Mis op zondag in de kerk van Haastrecht om 11.00 uur; 

deze is te volgen via  https://kerkdienstgemist.nl/stations/399. 
                         Er is begeleiding met een organist en cantor. 

        Door de week is de viering op vrijdag om 9.00 uur. 
 
3  mei:  4e zondag van Pasen  
Zo 11.00 uur: Om roepingen tot priesterschap en religieuze leven; 
  Bep Faaij-van der Nol; Rinus Klever; Corrie Nobel; Cor van Eijk. 
10  mei:  5e zondag van Pasen  
Zo 11.00 uur:  Cor en Tiny de Vroom-Faaij; Corrie Nobel; Cor van Eijk;  
   Cornelis Wolff; Wil Haagen-Boom ; Kees Hoogeveen. 
 
17 mei:  6e zondag van Pasen 
Zo 11.00 uur: Corrie Nobel; Steef van Drimmelen; Cor van Eijk; Bertus en 

Annie Verkleij-Straver. 
 
21 mei:  Het feest van Hemelvaart  vieren we in  Schoonhoven! 
Zo 9.30 uur: Corrie Nobel; Kees Hoogeveen. 
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24 mei:   7e zondag van Pasen 
Zo 11.00 uur: Overleden ouders Boere-van Vuuren; Niek en Annie Mulder-

van Rossum; Corrie Nobel; Cor van Eijk; Wil Haagen-Boom; 
Kees Hoogeveen. 

 

 
  Kerktelefoon 
  In deze tijd dat men niet naar de kerk kan, kunnen parochianen veel missen.    
  Wie thuis de vieringen wil mee volgen, kan dat gemakkelijk doen via    
  internet. Er is ook kerktelefoon. Er zijn nog genoeg kastjes beschikbaar;  
  deze kunnen bij u thuis geïnstalleerd worden. Mocht u belangstelling  
  hebben, neem dan contact met ons op. 
 
 
  Collecte en Vastenactie 
  Ook de kerk leidt onder deze Coronacrisis. De kerk is soms open buiten de    
  besloten vieringen. Alle activiteiten zijn stil komen te liggen, zoals    
  kinderclubjes en parochieavonden. Het parochiehuis “De Overkant” is    
  gesloten. Zo is er dus ook een verlies aan inkomsten. Er zijn geen collecte-   
  inkomsten en ook hebben we geen inzameling kunnen houden voor onze    
  Vastenactie. Een aantal parochianen heeft daar geld voor overgemaakt. 
  Wie de kerk in deze tijd nog wil steunen, kan dat doen. Maak een bijdrage   
  over naar:   NL 71 RABO 03 61 41 02 04 RK kerk H. Barnabas Haastrecht  ofwel 
  Nl 10 INGB 0000 11 38 15 RK kerkbestuur H. Bartholomeus, Schoonhoven 
  Onder vermelding van collecte of Vastenactie. Dank u wel! 
 
 
ACTIE KERKBALANS 
Begin dit jaar hebben we alle parochianen 
aangeschreven voor de actie Kerkbalans. Velen 
hebben meteen hun bijdrage gegeven. Anderen 
hebben een jaarlijkse machtiging af gegeven. In de paastijd willen we nog 
eens herinneren aan deze actie. Daarvoor vragen we eenieder om weer bij te 
dragen. Het werk van de kerk kost geld.  Wilt u uw bijdrage overmaken?  Wie 
iets meer kan geven: heel graag.  De kerk mist in deze 3 maanden ook 
inkomsten, zoals de wekelijkse collectes.  Blijf ook uw kerk steunen 
Voor Schoonhoven: NL79 INGB 0001 4600 00   t.n.v. RK  Kerkbestuur,  
afdeling Gezinsbijdrage Schoonhoven.  
Voor Haastrecht: NL44 RABO 0118 5024 17  t.n.v.  R.K. Kerk H. Barnabas 
Haastrecht. 
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                   PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS 
   
 
        Vastenactie                          €     1.150,05 
         Opbrengst actie kerkbalans   €  25.644,45 
 
 

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE 
Overleden 
  Op 18 februari is overleden in de leeftijd van 77 jaar Nelly, Nel Elshof-Stigter. 
Op 24 februari is zij na een afscheidsviering bij haar man begraven op de 
algemene begraafplaats. 
  Op 24 februari is overleden in de leeftijd van 99 jaar Hans Messie. Op 2 maart 
is hij na een afscheidsviering bij zijn vrouw begraven op onze begraafplaats. 
  Op 6 april is  overleden in de leeftijd van 89 jaar Krijn van Arkel. Op 
paaszaterdag, 11 april hebben wij in besloten kring afscheid van hem 
genomen en hem begraven op ons kerkhof. 
 
  VIERINGEN EN MISINTENTIES in Schoonhoven 

       Ook in de maand mei zijn de vieringen helaas besloten. 
               De pastoor viert de Mis op zaterdag in de kerk om 17.30 uur; 
            deze is te volgen via  https://kerkdienstgemist.nl/stations/220 

        Door de week is de viering op woensdag om 9.30 uur 
 
2 mei: 4e  zondag van Pasen  
Za 17.30  uur: Voor de parochie; Riet Murk-Brands; Jan Stekelenburg en 

overleden ouders Stekelenburg en Dekkers; Jozef Jans; 
Johanna Bartels-Florentinus; Jos Bulle; Henk  en Geertruida  

  de Groodt-van Neerijnen; Ria Bulle-Veld; Julian,  
Zelda en Errol de Jongh; Joop en Dora Elbertse-Vermeer; 

                           Nel Elshof-Stigter. 
 
9 mei: 5e zondag van Pasen  
Za 17.30 uur: Voor de parochie; Markan Geertruida Maria Hartmann-

Selamat; Joop en Toos van Os-van der Pauw en overleden 
familie; Gé Looman; Chris van der Horst; overleden familie 
Drost-Spaan; overleden ouders De Jong-van Eijk; Henk en 
Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Johanna Bartels-
Florentinus; Herman Mensch; Krijn van Arkel. 
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16 mei: 6e zondag van Pasen 
Za 17.30 uur:  Voor de parochie; Johanna Bartels-Florentinus; Henk en 

Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Ria Bulle-Veld; Julia 
Jeltje Postma-Brandsma; Nel Elshof-Stigter; Hans Messie. 

 
21 mei:  Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer  
Zo 9.30 uur: Corrie Nobel; Krijn van Arkel:;Hans Messie; Kees Hoogeveen. 
 
23 mei:   7e zondag van Pasen 
Za  17.30 uur:  Voor de parochie; Markan Geertruida Maria Hartmann-

Selamat; Joop en Toos van Os-van der Pauw en overleden 
familie; Carina Hastrich-Postma; Henk en Geertruida de 
Groodt-van Neerijnen; Johanna Bartels-Florentinus; overleden 
ouders De Jong-van Eijk; Gé Looman; Kees van Engelen 
(jaargetijde). 

 
 
 
 
DE WAARDE VAN DE GEESTELIJKE COMMUNIE 
Ineens klonk dat woord weer. De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid van 
de geestelijke Communie: “Door het verlangen om Christus te ontvangen, 
schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke Communie’ zijn genade”. 
 
Wanneer de geestelijke Communie? 
De heilige Communie is natuurlijk de sacramentele Communie, de Eucharistie 
ontvangen, Jezus’ Lichaam en Bloed, Hemzelf. De Eucharistie is weliswaar 
een van de zeven Sacramenten, maar tegelijk ook het “Sacrament der 
Sacramenten”(Catechismus van de Katholieke Kerk, 1211). In de andere zes 
Sacramenten geeft de Heer een speciale genade, in de Eucharistie geeft Hij 
Zichzelf. Maar er kunnen omstandigheden zijn dat wij de heilige Communie 
niet kunnen ontvangen. Bijvoorbeeld door ziekte of doordat we ons bewust 
zijn van een zeer zware zonde en eerst willen gaan biechten. Of wanneer een 
catechumeen zich voorbereidt en wel in de Mis aanwezig is, maar nog niet 
ter Communie kan gaan. Of - en daarover ging het bericht van de 
bisschoppen van 13 maart - als er zeer speciale omstandigheden zijn. 
Dan is er deze kostbare mogelijkheid van de geestelijke Communie. 
 
Wat is de geestelijke Communie? 
Wanneer iemand de sacramentele Communie zou willen ontvangen, maar 
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dat nu niet mogelijk is, kan diegene door een kort gebed aan Jezus vragen in 
zijn/haar hart te komen. ‘Communio’ betekent verbondenheid, vereniging en 
de geestelijke Communie kan dan ook ‘ontvangen’ worden als een diepe 
verbondenheid met de Heer, een vereniging met Hem. 
 
Hoe kan ik de geestelijke Communie ontvangen? 
Er bestaan vaste gebeden voor de geestelijke Communie. Maar 
men kan ook met eigen woorden bidden. Bijvoorbeeld: “Jezus, ik 
kan U niet in de Eucharistie ontvangen, maar kom met uw liefde 
en genade nu in mijn hart.” Een heel mooie vorm is de heilige 
Naam van Jezus ‘binnensmonds’ uit te spreken en die even ‘op 
de tong’ te houden en dan ‘in te slikken’ als was het de heilige Hostie. Het is 
dus een heel eenvoudige vorm.  
Na de geestelijke Communie nemen we tijd om, zoals na de sacramentele 
Communie, te bidden tot de Heer die geestelijk in ons hart is gekomen. En 
Jezus schenkt dan de genade die we nodig hebben. In deze zin bestaan er 
géén communie-loze zondagen, ook al kunnen we op de Dag des Heren om 
welke geldige reden dan ook de Eucharistie niet ontvangen. Het is natuurlijk 
geen ‘alternatief’ wanneer ik ‘geen zin’ heb om naar de kerk te gaan. 
 
De sacramentele en geestelijke Communie 
Hierboven is vooral de nadruk gelegd op de geestelijke Communie wanneer 
de sacramentele Communie niet mogelijk is. Maar heiligen als Teresa van 
Avila, Franciscus van Sales, Alphonsus Liguori, benadrukken hoe mooi het is 
om door de dag heen, door de week heen vaak de geestelijke Communie te 
‘doen’. Zo kan de sacramentele Communie ‘doorwerken’. Ook is het 
waardevol om de eucharistische aanbidding af te sluiten met de geestelijke 
Communie. In ons hart zal het verlangen toenemen naar Jezus in de 
Eucharistie en ook de vruchtbaarheid van de sacramentele Communie zullen 
we in onze verbondenheid met de Heer merken.  Onvoorziene 
omstandigheden die een wereld en in zekere zin ook ons liturgisch kerkelijk 
leven stilleggen, kunnen helpen om oude schatten uit de Traditie naar boven 
te halen. Want de Heer wil immers in alle omstandigheden bij ons zijn.  
                                                                                                    Pastoor Smith. 


