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DE KERKEN ZIJN WEER OPEN

GOD VERWACHT U
OP HET BRUILOFTSMAAL VAN HET LAM

DE KERKEN ZIJN WEER OPEN
We mogen blij zijn; de kerken zijn weer open. 100 mensen mogen er komen.
Dat is voor ons goed mogelijk. Men hoeft zich niet aan te melden. Registratie
wordt nog wel gedaan. De meesten parochianen die komen kennen we wel;
mensen die minder bekend zijn vragen we even naar naam, adres , telefoon
e.d. Belangrijk is om steeds op tijd te komen en aan het einde rustig de kerk
uit te gaan. Anderhalve meter afstand blijft belangrijk! Dat vraagt iets meer
tijd en aandacht.
Men zegt dat men na drie maanden gemakkelijk een nieuwe gewoonte kan
aannemen. Het was bijna drie maanden dat de kerken dicht waren, want de
laatste maand juni was het ook nog niet voor iedereen mogelijk te komen.
Sommigen zullen er misschien opnieuw aan moeten wennen. Het is gelukkig
zondag en dan zijn we vrij; dat is dus niet het probleem! De viering van de
zondag is niet iets voor als ik tijd heb of als het past in mijn planning. We
mogen als gelovigen onze agenda eerder invullen vanuit de zondagse
Eucharistie (of die van zaterdagavond). Het is goed om op de 1e dag van de
week zo te beginnen en eruit te leven. We mogen er steeds naar verlangen,
zoals we het misschien ook gemist hebben. God zelf nodigt ons uit. Het is het
bruiloftsmaal van zijn Zoon; Hij geeft zijn leven op het kruis en geeft ons zo
zijn leven. Hij wil met ons verbonden zijn. U wordt verwacht!
Er is tijdens de Mis geen collecte. We mogen onszelf steeds geven en
toevertrouwen aan de Heer, zoals Jezus het deed aan zijn Vader.
Er staan wel collecteschalen bij het verlaten van de kerk en er liggen kaartjes
met het verzoek uw bijdrage over te maken via de bank.
Er is geen intentieschrift; intenties kunt u vooraf kenbaar maken of via een
briefje aan de pastoor geven.
MARIA TEN HEMELOPNEMING
Op zaterdag 15 augustus vieren wij het grote feest van Maria
die ten hemel is opgenomen. De heilige Mis vieren we in
Schoonhoven om 17.30 uur. Er is een kleine processie met
bruidjes naar de Lourdesgrot. Wij houden goed afstand. Bij
goed weer is er een samenzijn in de tuin van de pastorie.
MISINTENTIES
In deze Samen ter Weghe zijn de misintenties voor een periode van
2 maanden opgenomen. Wilt u in deze periode nog een heilige 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 het dan even.
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PAROCHIE ST. BARNABAS
Stand Actie Kerkbalans per 11 juni

€ 25.332,25

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Overleden
 5 juni is overleden Edwina Schenk - Mackenzie, in de leeftijd van 88 jaar.
Er is in besloten kring afscheid van haar genomen.
VIERINGEN EN MISINTENTIES in Haastrecht
Elke vrijdagavond om 19.30 uur wordt de rozenkrans gebeden
In principe is er elke vrijdag om 9.00 uur een H. Mis.
4 en 5 juli
Za 19.00 uur: Eucharistieviering.
Voor roepingen tot het priesterschap en religieuze leven;
Kees Hoogeveen.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering.
Bep Faaij-van der Nol; Corrie Nobel; Steef van Drimmelen;
Bertus en Annie Verkleij-Straver; Reinier Hoeboer.
11 en 12 juli
Za 19.00 uur: Eucharistieviering: Kees Hoogeveen.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering.
Cor en Tiny de Vroom-Faaij; Corrie Nobel; Ina Duits.
Di 9.30 uur: Eucharistieviering in het Hof van Stein
Jaap en Wil Haagen-Boom; Cornelis Wolff; Johan Jansen
18 en 19 juli
Za 19.00 uur: Eucharistieviering: Kees Hoogeveen.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering.
Corrie Nobel; Gerard van Dijk; overleden familie Sprinkhuizen;
Reinier Hoeboer.
25 en 26 juli
Za 19.00 uur: Eucharistieviering: Kees Hoogeveen.

3

Zo 11.00 uur: Eucharistieviering.
Corrie Nobel; Jaap en Wil Haagen-Boom; overleden ouders
Hoogenboom-Houdijk; Ina Duits.
1 en 2 augustus
Za 19.00 uur: Eucharistieviering.
Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven;
Kees Hoogeveen.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering.
Niek en Annie Mulder-van Rossum; Bep Faaij-van der Nol;
Corrie Nobel; Steef van Drimmelen; Bertus en Annie VerkleijStraver; Reinier Hoeboer.
8 en 9 augustus
Za 19.00 uur: Eucharistieviering. Kees Hoogeveen.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering.
Cor en Tiny de Vroom-Faaij; Marie Streng-Verkleij; Jan
Streng; Corrie Nobel; Ina Duits.
15 augustus Maria Tenhemelopneming
Za 19.00 uur: Eucharistieviering Voor een jarige; Antonius Spandri; Riek en
Anna Faaij; Corrie Nobel; Kees Hoogeveen.
16 augustus
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering.
Steef van Drimmelen; overleden familie Sprinkhuizen;
Reinier Hoeboer.
Di. 9.30 uur: Eucharistieviering in het Hof van Stein.
Cornelis Wolff; Jaap en Wil Haagen-Boom; Johan Jansen.
22 en 23 augustus
Za 19.00 uur: Eucharistieviering.
Voor een jarige; Kees Hoogeveen.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering.
Corrie Nobel; Gerard van Dijk; Jaap en Wil Haagen-Boom; Ina
Duits.
29 en 30 augustus
Za 19.00 uur: Kees Hoogeveen.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering.
Corrie Nobel; Joop en Greet Wolff-Schweigmann; Reinier
Hoeboer.
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PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS
Stand Actie Kerkbalans per 11 juni

€ 33.986,40

KOFFIE DRINKEN
Bij goed weer zal er op de 1ste zondag van de maand
buiten een kopje koffie geschonken worden.

VIERINGEN EN MISINTENTIES in Schoonhoven
Elke maandagavond om 19.00 uur wordt de rozenkrans gebeden.
Door de week is de Eucharistieviering op woensdag om 9.30 uur.
4 en 5 juli
Za 17.30 uur: Eucharistieviering. 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: Eucharistieviering. Voor de parochie; overleden ouders De
Jong-van Eijk; Jos Bulle; Johanna Bartels-Florentinus; Carina
Hastrich-Postma; Julian, Zelda en Errol de Jongh; Joop en Dora
Elbertse-Vermeer; Herman Mensch.
11 en 12 juli
Za 17.30 uur: Eucharistieviering.
Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; Hans Messie.
Zo 9.30 uur: Eucharistieviering. Voor de parochie; Johanna BartelsFlorentinus; Nel Elshof-Stigter; Krijn van Arkel; Ria Bulle Veld;
overleden familie Drost-Spaan.
18 en 19 juli
Za 17.30 uur: Eucharistieviering. Joop en Toos van Os-van der Pauw en
overleden familie; Theo (als 1e jaargetijde) en John Mulder;
Sjaak Fransen.
Zo 9.30 uur: Eucharistieviering. Voor de parochie; Johanna BartelsFlorentinus; overleden ouders De Jong-van Eijk; overleden
ouders De Kruijf-van Rooijen en Arie; Gé Looman.
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25 en 26 juli
Za 17.30 uur: Eucharistieviering. Markan Geertruida Maria HartmannSelamat; Riet Murk-Brands.
Zo 9.30 uur: Eucharistieviering.
Voor de parochie; Johanna Bartels-Florentinus; Annie
Okhuijzen-van Zuilen; Ria Bulle-Veld; Nel Elshof-Stigter; Krijn
van Arkel; Henk en Geertruida de Groodt-van Neerijnen.
1 en 2 augustus
Za 17.30 uur: Eucharistieviering. 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: Eucharistieviering.
Voor de parochie; Johanna Bartels-Florentinus; overleden
ouders De Jong-van Eijk; Jos Bulle; Julian, Zelda en Errol de
Jongh; Joop en Dora Elbertse-Vermeer; overleden ouders Van
Veen; Herman Mensch.
8 en 9 augustus
Za 17.30 uur: Eucharistieviering.
Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat.
Zo 9.30 uur: Eucharistieviering. Voor de parochie; Johanna BartelsFlorentinus; Nel Elshof-Stigter; Krijn van Arkel; Ria Bulle-Veld.
15 augustus Maria Tenhemelopneming
Za 17.30 uur: Eucharistieviering.
Joop en Toos van Os-van der Pauw en overleden familie.
16 augustus
Zo 9.30 uur: Eucharistieviering.
Voor de parochie; overleden ouders De Jong-van Eijk; Johanna
Bartels-Florentinus; overleden familie Drost-Spaan; Gé Looman.
22 en 23 augustus
Za 17.30 uur: Eucharistieviering. Markan Geertruida Maria HartmannSelamat; Riet Murk-Brands.
Zo 9.30 uur: Eucharistieviering.
Voor de parochie; Henk en Geertruida de Groodt-van
Neerijnen; Johanna Bartels-Florentinus; Ria Bulle-Veld; Nel
Elshof-Stigter; Krijn van Arkel.
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29 en 30 augustus
Za 17.30 uur: Eucharistieviering.
Joop en Toos ven Os-van der Pauw en overleden familie; Gé
Looman; familie Nagtegaal-van Putten.
Zo 9.30 uur: Eucharistieviering.
Voor de parochie; overleden ouders De Jong-van Eijk; Johanna
Bartels-Florentinus; Annie Okhuijzen-van Zuilen; Herman
Mensch.

MET DANK AAN ALLEN DIE HUN INZET GEVEN
In beide kerken wordt er veel gedaan; er zijn ook altijd klusjes te doen. Zo heeft
Gert de Kruijf in Schoonhoven het toegangshek naar het kerkhof geschilderd.
Dhr. Hans Droog, die altijd meewerkt met de Ark, heeft in deze tijd met zijn
vrouw en zoon hard gewerkt in de tuin van Schoonhoven. Ben Bakker heeft
daarbij vaak geholpen. Bij het verspreiden van de brieven voor de actie
kerkbalans helpen de dames Annie Overbeek uit Schoonhoven en Nel Janmaat
altijd mee (vouwen en de brieven in de enveloppen doen; ze doen meer van dit
soort klusjes op aanvraag). In Haastrecht houden Ria en Tinus Streng met hun
dochter Esra het kerkhof op orde en in Schoonhoven Rob Rietkerk en Gerard
Mouris, geholpen door Beppie, die de Lourdesgrot bijhoudt. Diana Kruse heeft
de kerk in Haastrecht ‘Corona-proef’ gemaakt en ook het materiaal geleverd
voor Schoonhoven. Er zijn meer mensen die helpen en trouw op hun post
blijven, zoals Ton Faaij, de koster in Haastrecht. Deze keer wilde ik hen
bijzonder danken. Zij zijn altijd bereid. Veel dank. Fijn dat we op mensen
kunnen rekenen.
WOESTIJNVADERS
De woestijnvaders maken zich ook druk over de deugden van
rechtvaardigheid en liefdadigheid. Deze deugden zijn goed, maar de vraag is
hoe zichtbaar ze zijn. De zichtbaarheid kan tot complimenten leiden en die
kunnen dan weer afbreuk doen aan de intenties. Het is ook een vraag of een
deugd en de bijbehorende daad nog wel goed zijn als de intentie niet zuiver
is. Ook omgekeerd: de intentie achter je gedrag is belangrijk. Het
uiteindelijke resultaat is niet maatgevend. Het gaat er niet om een ander te
helpen omdat dat jezelf een goed gevoel geeft of omdat je dan geprezen
wordt. De onbaatzuchtigheid is niet vanzelfsprekend. Mensen zoeken of
willen toch complimenten (al zegt men van niet).
De monniken sporen aan om in het geheim goed te doen. Dat heeft ook zijn
consequenties voor hoe we naar elkaar kijken. Want we oordelen snel over
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iemand die een fout maakt. Je weet niet alles van een ander. Iemands
onzichtbare goede daden kunnen wel eens belangrijker zijn dan iemands
fouten. Zo kom je eerder tot verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid dan
steeds met het opgeheven vingertje te wijzen.
Woestijnmonnik Antonius zei eens: Al zie je iemand een ernstige fout maken
op het moment dat hij sterft, zelfs dan is het niet gepast om te oordelen.
Want wie weet hoe God naar iemands leven kijkt. Sommigen hebben
publiekelijk grote fouten gemaakt, maar zij hebben in het geheim nog
grotere daden verricht. Zo worden mensen die kritiek hebben, verblind door
de rook van hun eigen oordeel, in plaats van dat hun geest verlicht wordt
door de zon van de kennis en wijsheid, die van God komt.

MIVA BRENGT MENSEN IN BEWEGING
Het weekend van 29 en 30 augustus staat altijd 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
Van 20 juli tot en met 28 juli ben ik afwezig vanwege mijn jaarlijkse retraite.
De rest is nog onzeker.
KERK OPEN
Veel mensen vinden het fijn als de kerk open is. Het zou dan ook mooi zijn als
onze kerk tijdens de vakantiemaanden meer open kan zijn. Het is moeilijk om
mensen te vinden die toezicht willen houden. Dat probleem is gemakkelijk
op te lossen als meer mensen de gewoonte nemen om zelf af en toe de kerk
te bezoeken als deze open is. Dan is er vanzelf meer toezicht.
LAUDATO SI – JAAR
Tijdens de 5e verjaardag van zijn sociale en ecologische encycliek “Laudato
si”, kondigde de paus, een Laudato si – jaar aan, van 24 mei 2020 tot 24 mei
2021. “Een jaar om zorg te dragen voor het gemeenschappelijk Huis en onze
meest kwetsbare broeders en zusters”. Wie wil er mee aan de slag?
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ZIJN WE VOORBEREID OP DE NABIJE TOEKOMST VAN ONZE BEIDE
PAROCHIES?
Wij zijn twee kleine, samenwerkende parochies met 2
mooie kerken; zij zijn ons gegeven door onze voorouders!
Wat doen we er nu mee? In het verleden konden veel
katholieken met de gemeenschap mee op trekken. We
leven nu in een meer individualistische samenleving,
waarin ook het geloof een meer persoonlijke keuze is.
Waar kiezen we voor? Het is een vraag hoe wij ons
katholieke geloof ter plaatse gestalte geven. Belangrijk is
steeds de openheid voor en een verlangen naar God, voor zijn Zoon Jezus en
de heilige Geest. Onze relatie met de Heer in ons gebed is de basis voor ons
gelovig leven. Centraal staat de viering van de Eucharistie op zondag, als
bron en hoogtepunt voor het christelijke leven.
We komen samen om ons geloof te vieren.
Vorming
Het is ook nodig om ons te vormen, zodat ons geloof verdiept kan worden.
Kunnen we meer leerlingen worden van de Heer? Hij roept ons en nodigt ons
steeds uit om met Hem en met elkaar op weg te gaan. Een omzien naar
elkaar is ook belangrijk bij het samen kerk zijn. Ook een vreemde die binnen
loopt moet zich thuis voelen.
Het is niet meer mogelijk om vanuit één parochie alles aan te bieden. De kerk
is ook groter dan onze 2 parochies. Er gebeurt veel vanuit ons bisdom en ook
landelijk; we kunnen ons erbij aansluiten. We zijn wel gehecht aan ons eigen
kerkgebouw; het is de plaats waar we graag samenkomen maar we moeten
verder kijken dan onze eigen parochie. Dat kan best wennen zijn.
Leiding
Een parochie moet ook bestuurd worden. Het is
goed om samen te werken. Steeds meer
parochies fuseren bestuurlijk tot één parochie,
met goede werkgroepen voor de plaatselijke
geloofsgemeenschappen. Ter plaatste is er dan
de zorg voor het kerkgebouw en wat daar bij hoort. Ter plaatste wordt
liturgie gevierd, voor zover mogelijk want daar is inzet van vrijwilligers voor
nodig. Ter plaatste moet er naar elkaar worden omgezien. Daar zijn steeds
mensen voor nodig; zo niet dan houdt het helaas op!
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Daarom: zijn er genoeg parochianen, die zich geroepen weten om mee te
doen? Het mag duidelijk zijn dat een parochie alleen toekomst heeft als
iedereen zijn of haar steentje bijdraagt vanuit zijn of haar beleefd geloof. De
kerk gaat wel door. Hoe en waar zal afhankelijk zijn van de betrokkenheid
van de eigen parochianen.
Kwetsbaar
Mgr. De Korte zegt in zijn bisdomblad: “Onze geloofsgemeenschappen zijn
overal in den lande kwetsbaar geworden. Er is kerksluiting en krimp. Er is een
grote crisis in de geloofsoverdracht naar onze kinderen. De secularisatie is
zeer sterk. Maar er is genoeg hoop! De heilige Geest begeleidt en vernieuwt
steeds de kerk. Als ons geloof in Christus, de Levende Heer voldoende is,
kunnen we ons ook voldoende inspannen voor het kerkenwerk, op een
ontspannen wijze. We moeten niet klagen, maar de kansen zien die God ons
geeft. Laten we zelf de vreugde van het evangelie beleven”. Zo kunnen we
vertrouwvol aan de slag gaan voor de toekomst van onze parochies.
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