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THUIS ADVENT EN KERST VIEREN

THUIS ADVENT EN KERST VIEREN
De tijd van advent en Kerstmis zelf vieren we graag thuis, en met anderen.
Nu kan dat met anderen moeilijker; er is beperkter contact mogelijk
vanwege de coronamaatregelen. We zullen er nog wel even mee te maken
hebben. We moeten ook de winter nog door. Wat kunnen we thuis doen?
In deze tijd van advent en kerst willen we ook graag contact maken. Er
worden kaarten verstuurd en we bellen met elkaar of we sturen een app.
Dat kunnen we blijven doen. Misschien ook naar mensen die wat alleen
zijn. We mogen ook als parochie naar elkaar omzien.
Laten we niet vergeten dat in deze tijd ook God zelf graag contact met ons
zoekt en ons wil ontmoeten. Advent is een tijd waarin we God in Jezus
verwachten en met Kerstmis horen dat Jezus voor ons is gekomen. We
kunnen onze huizen vullen, niet alleen met allerlei kerstversiering en een
grote kerstboom, maar toch zeker ook met een adventskrans en een
mooie kerststal! En wij kunnen dat op een goede plaats zetten. God wil er
voor ons zijn. God zoekt ons in Jezus, maar hebben wij oog voor deze
kleine en arme God? Hij is er! Wie dat ontdekt, krijgt een ander leven,
minder eenzaam. Hij is er echt. Hij maakt ons leven zinvol, ook bij alle
moeilijkheden en tegenslagen. Heet Hem meer welkom thuis en geef hem
een vaste plaats in uw dagelijkse leven.
Cadeaus Deze tijd geven we elkaar graag cadeaus. Er is waardering en
liefde voor elkaar. We verwennen elkaar. God geeft ook iets kostbaars. Zijn
Zoon en met hem heel zijn liefde! Hij wil alles weer goed maken; dat geeft
vrede! Ontvang Hem; maak ruimte voor Hem.
DIGITALE KERK
In deze tijd is het niet zo gemakkelijk om naar de kerk te gaan; 30 mensen
was/is even de limiet. Ook Kerstmis kunnen we niet met iedereen in de
kerk vieren. Velen vinden andere mogelijkheden. Er is de TV of men
luistert via internet naar onze eigen kerkdiensten (of naar die van andere
kerken). Er is het idee om een livestream met beeld en geluid voor onze
zondagse parochievieringen op te zetten. Dat vraagt natuurlijk een
investering en organisatie. De eerste vraag is of parochianen dit wensen en
er gebruik van willen (en kunnen) maken. Er is al veel te vinden op internet
en we horen hoe mensen daarin hun weg vinden. Als u het op prijs stelt via
internet met beeld en geluid met onze eigen parochie verbonden te zijn;
laat ons weten a.u.b. Het is belangrijk dat u de weg blijft vinden, om God
meer te vinden in uw leven.

DE VERWARMING IN DE KERK
Vanwege het coronavirus moeten we bedacht blijven op goede ventilatie.
Allereerst moeten we regelmatig de lucht in de kerk verversen. Die is
immers altijd wat vervuild door vocht, geurtjes en ziekteverwekkers.
Daarom zijn de (kerk)deuren veelvuldig open. In de winter geeft dat meer
kou. Wij kunnen niet (of minder) stoken, want in Schoonhoven is er
luchtverwarming waarbij de lucht van de kerk circuleert en in Haastrecht is
er een cv-verwarming, maar door de verwarming ontstaat ook een
luchtcirculatie. We proberen de kerk voorafgaand aan de Mis wat warmer
te krijgen. In Haastrecht zal de warmte meer blijven hangen vanwege de
cv, in Schoonhoven is deze zo verdwenen. Kleed u er dus goed op!
KERSTMIS VIEREN
We gaan zeker kerstmis vieren, allereerst kan dat vooral thuis, met de
adventstijd vooraf en ook de kerstijd erna, die 2 weken duurt. Zorg voor
een goede huiskerk.
Hoe doen we het in de kerk? Op dit moment weten we nog niet wat de
mogelijkheden zijn. Dat er beperkingen zullen zijn is zeker en dat u zich
moet aanmelden is ook zeer voor de hand liggend. De kerstvieringen zullen
dus niet zomaar toegankelijk zijn. We gaan werken met een reservering.
Dat vergt de nodige organisatie. Er geldt niet dat wie zich het eerst
aanmeldt, dan ook kan komen. We proberen het goed te verdelen over
meerdere dagen. Op kerstavond is er in Haastrecht een extra viering met
Inbetween en in Schoonhoven is er een kerstwandeling in de kerk.
Op eerste kerstdag (en andere dagen) zal de kerk open zijn voor wie de
kerststal wil bezoeken (wie wil daarvoor gastvrouw of gastheer zijn?)
U kunt zich al aanmelden voor de vieringen van kerstmis, maar u moet
afwachten op een bericht of en wanneer u kunt komen.
(info@barnabasparochie.nl of info@bartholomeusparochie.nl of tel.
382455)
Mondkapje dragen Ook in de kerk wordt het dragen van een mondkapje
verplicht. Bij het ontvangen van de Communie kan dat even
afgedaan worden (dus niet al bij het naar voren lopen!).
ADVENTSACTIE
Ook dit jaar willen we de opbrengst van de adventsactie
bestemmen voor de vele vondelingen in China. Onze steun blijft
nodig en bereikt zusters en (vaak arme) gezinnen die de vondelingen
liefdevol opnemen en verzorgen. Uw bijdrage is zeer welkom. Achter in de
kerk ligt de nodige informatie over de stichting die hier zorg voor heeft.

KOOP UW KERSTKAARTEN BIJ DE KERK
Achter in de kerk is er weer de mogelijkheid om kerstkaarten te kopen.
Verstuur een afbeelding met het kindje Jezus.
KERST WOORD- en GEBEDSVIERING in Haastrecht
Op 24 december, om 16.30 uur, is er in Haastrecht een
kerstviering met Woord en Gebed voor met
name gezinnen. We lezen het Kerstverhaal en
leden van Inbetween zingen bekende kerstliederen.
Kinderen mogen meedoen in deze viering; we denken
aan het dragen van de toortsen of om Jezus zelf in
processie naar de stal brengen. Kinderen kunnen hun eigen gebedje bij
Jezus brengen, waar we dan samen voor bidden. Ook mogen zij en
anderen hun gaven als geschenk bij de stal brengen.
Tenslotte zijn Maria en Jozef arme mensen en zij kunnen
alles goed gebruiken. Alles wat zij over hebben geven we
aan de zusters van moeder Teresa of anderen want: “wat
je aan de armen geeft, heb je aan Hem gegeven”. Ze
kunnen alles gebruiken, voedsel, kaarsen, of een envelopje met wat geld.
Maar mooie tekeningen zijn ook prachtig natuurlijk.
Vanwege coronamaatregelen moet u van tevoren reserveren. Bij voorkeur
per email: els.ackema@tracoin.nl. Laat u dan weten met hoeveel kinderen
u wilt komen? Bellen naar Els mag ook: 06 456 08 393.

KERSTWANDELING IN DE KERK NAAR DE STAL
in Schoonhoven
Op 24 december is de kerk van 18.00 – 20.00 uur open
voor een kleine kerstwandeling in de kerk.
Een heraut stuurt u op pad en langs een route met verschillende ‘taferelen’
uit het Bijbelse kerstverhaal (o.a. paleis van de drie koningen, herdersveld en
herberg) Tenslotte wordt u door de engelen onthaald bij de kerststal, met
Jozef, Maria en het kindje Jezus.
Voor gezinnen, maar ook voor iedereen is dit een goede gelegenheid om
Kerst in te luiden met een bezoek aan de kerk en het kindje Jezus in kerststal.
De kerk zal in ‘kerstsfeer’ zijn met kerstliederen en kaarsen.
U hoeft zich voor een bezoek niet aan te melden! Het kan hooguit zijn dat u
even moet wachten omdat we er voor moeten zorgen dat er niet teveel
mensen tegelijk in de kerk zijn. Kom met uw (klein)kinderen!

! Deze bijlage bewaren tot en met 19 februari 2021 !
U vindt hier de vieringen en de misintenties.
Mocht u een misintentie missen, laat het ons weten a.u.b.!
De misintenties voor de 40dagen- en de paastijd
kunt u tot 15 januari doorgeven.

VIERINGEN EN MISINTENTIES in Haastrecht
Zondag is er zang door enkele zangers van één van onze koren.
Vrijdag om 19.30 uur wordt in de kerk de rozenkrans gebeden.
Door de week is de Eucharistieviering op vrijdag om 9.00 uur.
Voor de andere dagen kan men navraag doen bij de pastoor.
28 en 29 november: 1e zondag van de Advent
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Caeciliakoor.
Corrie Nobel; Marie Streng-Verkleij; Jan Streng;
Rinus Klever; Ina Duits; Piet van Zuilen.
5 en 6 december: 2e zondag van de Advent
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van Inbetween.
Corrie Nobel; Ina Duits; Bep Faaij-van der Nol.
Di 9.30 uur: Eucharistieviering in het 'Hof van Stein'.
Cornelis Wolff; Jaap en Wil Haagen-Boom; Johan Jansen.
12 en 13 december: 3e zondag van de Advent; Zondag “Gaudete”
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Caeciliakoor.
Corrie Nobel; Cor en Tiny de Vroom-Faaij; Ries Dekker;
Ina Duits; Henk van Straaten; Reinier Hoeboer; Cor van
Zuijlen.
19 en 20 december: 4e zondag van de Advent
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van Inbetween.
Corrie Nobel; Ina Duits; Gerard van Dijk.

24 en 25 december Kerstmis – Geboorte van de Heer
Do 16.30 uur! Kerstviering met Inbetween.
20.00 uur! Eucharistieviering met leden van het Caeciliakoor.
Voor een jarige; Maarten en Emmy van Zuijlen-Sluis;
Frans Spruijt; Marie Streng-Verkleij; Jan Streng; overleden
familie Spruit-Stoutenburg; Matthé Moons; overleden familie
Steenkamer-van Eijk; overleden familie HoogenboomHoudijk; Marjan Faaij-Kaptein; overleden ouders Faaij-Streng;
overleden familie Houdijk-Steenkamer; Jan Schalkwijk en
overleden familie.
Eerste Kerstdag
Vrij 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van Inbetween.
Voor een jarige; Jan en Corrie Tollenaar-van Duyn;
overleden familie Sprinkhuizen; Mariska van Vliet; Riek en
Anna Faaij; Niek en Annie Mulder-van Rossum; Cor van Eijk;
Coenradus en Jacoba Mulder-van Vliet; Johannes en Bertha
Roest-Kemp; overleden ouders Mimpen-Visser; Reinier
Hoeboer; Henk van Straaten; Henk van Os; Cor van Zuijlen.
26 december Tweede Kerstdag: Feest van de heilige Stefanus
Zat 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Caeciliakoor
Voor een jarige; Niek, To, Leo, Henk, Bart en Daan Stolwijk;
Henk van Os; Henk van Straaten; Piet van Zuilen.
27 december Feest van de heilige familie
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Caeciliakoor.
Cor van Eijk; Corrie Nobel; Cor en Tiny de Vroom-Faaij; Jaap en
Wil Haagen-Boom; Rinus Klever; Ina Duits; Reinier Hoeboer.
Oudejaarsavond + Nieuwjaarsdag: Maria, Moeder Gods (Dag v.d. vrede)
Do 19.00 uur: Eucharistieviering met leden van Inbetween.
Mariette van Arendonk.
Vrij 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Caeciliakoor.
Nog geen intentie.
2 en 3 januari Hoogfeest Openbaring des Heren (Driekoningen)
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van Inbetween.
Corrie Nobel; Ina Duits; Henk van Straaten; Cor van Zuijlen.
9 en 10 januari
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Caeciliakoor.
Corrie Nobel; Ina Duits; Naomi Starken; Piet van Zuilen.

Di

9.30 uur: Eucharistieviering in het 'Hof van Stein'.
Voor een jarige; Cornelis Wolff; Jaap en Wil Haagen - Boom;
Johan Jansen.
16 en 17 januari
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Caeciliakoor.
Corrie Nobel; Ina Duits; Henk van Straaten;
Reinier Hoeboer; Cor en Tiny de Vroom-Faaij.
23 en 24 januari
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van Inbetween.
Corrie Nobel; Niek en Annie Mulder-van Rossum.
30 en 31 januari
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Caeciliakoor.
Corrie Nobel; Ina Duits; Henk van Straaten; Jaap en Wil
Haagen-Boom; Rinus Klever; Cor van Zuijlen.
6 en 7 februari
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Ceciliakoor
Corrie Nobel.
Di 9.30 uur: Eucharistieviering in het 'Hof van Stein'.
Voor een jarige; Cornelis Wolff; Jaap en Wil Haagen-Boom.
13 en 14 februari
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van Inbetween.
Corrie Nobel; Ina Duits; Reinier Hoeboer Cor en Tiny de
Vroom-Faaij; Cor van Zuijlen; Piet van Zuilen.
WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Overleden
 Op 29 oktober is in de leeftijd van 91 jaar overleden Cornelis Laurentius,
Cor van Zuijlen. Op 6 november is hij na een kerkdienst begraven op ons
kerkhof.
 Op 1 november is in de leeftijd van 80 jaar overleden Petrus Anthonius,
Piet van Zuilen. Op 9 november is hij na een kerkdienst begraven op ons
kerkhof.

! Deze bijlage bewaren tot en met 19 februari 2021 !
U vindt hier de vieringen en de misintenties.
Mocht u een misintentie missen, laat het ons weten a.u.b.!
De misintenties voor de 40dagen- en de paastijd
kunt u tot 15 januari doorgeven.
VIERINGEN EN MISINTENTIES in Schoonhoven
Op zondag is er alleen zang door enkele zangers van ons koor.
Maandag om 19.00 uur wordt in de kerk de rozenkrans gebeden.
Door de week is de Eucharistieviering op woensdag om 9.30 uur.
Voor de andere dagen kan men navraag doen bij de pastoor.
28 en 29 november
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; overleden
ouders Driesen-Fiddelaar en Ria.
Zo 9.30 uur: Voor de parochie; Johanna Bartels Florentinus; Krijn van
Arkel; overleden familie Drost-Spaan; Ria Bulle Veld;
Marietje Murck-Regnery; Jan Stouthart.
5 en 6 december: 2e zondag van de Advent
Za 17.30 uur: Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven;
Jozef Jans; Joop en Toos van Os-van der Pauw en overleden
familie; Jan Stekelenburg en overleden ouders Stekelenburg
en Dekkers; overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria.
Zo 9.30 uur: Voor de parochie; Jos Bulle; Joop en Dora ElbertseVermeer; overleden ouders De Jong-van Eijk; Johanna
Bartels Florentinus; Julian, Zelda en Errol de Jongh;
Gé Looman; Annie Overbeek; Wijnie Murck-Toor.
12 en 13 december: 3e zondag van de Advent; Zondag “Gaudete”
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat;
overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria.
Zo 9.30 uur: Voor de parochie; Ria Bulle-Veld; Krijn van Arkel;
Johanna Bartels-Florentinus; Cees Murck; Theo en John Mulder.
19 en 20 december: 4e zondag van de Advent
Za 17.30 uur: Joop en Toos van Os-van der Pauw en overleden familie;
Gé Looman; overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria.
Zo 9.30 uur: Voor de parochie; Corrie Koren (jaargetijde);

Annie Okhuijzen-van Zuilen; Cees Murck; Henk en
Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Johanna BartelsFlorentinus; Marietje Murck-Regnery.
24 en 25 december Kerstmis – Geboorte van de Heer
Do 18.00 uur - 20.00 uur: Kerstwandeling in de kerk.
22.00 uur: Overleden ouders De Kruijf-van Rooijen, Sjaan en Arie;
Kees van Engelen; Theo en John Mulder; Gerard van Gent;
vader en moeder en oma Schrauwers; Jan Stouthart.
Vr 9.30 uur: Voor de parochie; Theo Driesen; Annie Okhuijzen-van
Zuilen; Herman Mensch; Cees Murck; Annie Overbeek;
Pank van Baaren.
26 december Tweede Kerstdag: Feest van de heilige Stefanus
Za 9.30 uur: Voor de parochie; Pastoor Hans Vergeer (4e jaargetijde);
Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; Theo en John
Mulder; overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria.
27 december Feest van de heilige familie
Zo 9.30 uur: Voor de parochie; Ria Bulle-Veld; overleden familie DrostSpaan; Krijn van Arkel; Johanna Bartels-Florentinus;
Wijnie Murck-Toor.
Nieuwjaarsdag: H. Maria, Moeder van God (Dag van de vrede)
Vr 9.30 uur: Nog geen intentie.
2 en 3 januari Hoogfeest Openbaring des Heren (Driekoningen)
Za 17.30 uur: Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven;
Jozef Jans; Joop en Toos van Os-van der Pauw en overleden
familie; overleden ouders Driesen – Fiddelaar en Ria.
Zo 9.30 uur: Voor de parochie; overleden ouders De Jong-van Eijk;
Johanna Bartels-Florentinus; Julian, Zelda en Errol de Jongh;
Gé Looman; Jos Bulle; overleden familie Sprinkhuizen.
9 en 10 januari: doop van de Heer; sluiting Kersttijd
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat.
Overleden ouders Driesen – Fiddelaar en Ria
Zo 9.30 uur: Voor de parochie; Johanna Bartels- Florentinus; Krijn van
Arkel; Ria Bulle-Veld; Maria van Arendonk- Roels.
Annie Overbeek; Marietje Murck-Regnery.

16 en 17 januari
Za 17.30 uur: Jan Stekelenburg (jaargetijde); Gé Looman;
overleden ouders Driesen – Fiddelaar en Ria.
Zo 9.30 uur: Voor de parochie; Johanna Bartels-Florentinus; Henk en
Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Wijnie Murck-Toor.
23 en 24 januari
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat;
overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria.
Zo 9.30 uur: Voor de parochie; Johanna Bartels-Florentinus; Krijn van
Arkel; Annie Okhuijzen-van Zuilen; Sophie Paalvast; Ria
Bulle-Veld; Marietje Murck- Regnery; Paula van Arendonk.
30 en 31 januari
Za 17.30 uur: Voor een jarige; Gé Looman; overleden ouders DriesenFiddelaar en Ria.
Zo 9.30 uur: Voor de parochie; Johanna Bartels-Florentinus; overleden
familie Drost-Spaan; Annie Overbeek; Jan Stouthart.
6 en 7 februari
Za 17.30 uur: Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven;
ter ere van Maria; Jozef Jans; overleden ouders Driesen –
Fiddelaar en Ria.
Zo 9.30 uur: Voor de parochie; uit dankbaarheid; ter ere van Maria;
Johanna Bartels-Florentinus; Krijn van Arkel; Jos Bulle;
overleden ouders De Jong-van Eijk; Ria Bulle-Veld; Julian,
Zelda en Errol de Jongh; Wijnie Murck-Toor.
13 en 14 februari
Za 17.30 uur: Voor en jarige; Markan Geertruida Maria HartmannSelamat; overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria.
Zo 9.30 uur: Voor de parochie; Johanna Bartels-Florentinus; Gé Looman;
Henk en Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Annie
Overbeek; Marietje Murck-Regnery.

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Overleden
 Op 19 oktober is in de leeftijd van 94 jaar overleden Jacob Jan Gerrit,
Jaap Lagerweij. Na een afscheidsdienst in de kerk van Haastrecht is er
verder afscheid van hem genomen in het crematorium.
 Op 14 oktober is in de leeftijd van 88 jaar overleden Mathilda, Tilly
Elshoff-Verweij. Na een besloten viering in Linquenda is zij bij haar man
Theo begraven op ons kerkhof.
 Op 24 oktober is in de leeftijd van 82 jaar overleden Johanna Antonia,
Annie Overbeek. Op 30 oktober is zij na een kerkdienst begraven op ons
kerkhof.
 Op 28 oktober is in de leeftijd van 83 jaar overleden Gustaaf Joannes
Jacobus, Guus Visser. Er is in besloten kring afscheid van hem genomen.
 Op 29 oktober is in de leeftijd van 90 jaar overleden Wijnanda, Wijnie
Murck-Toor. Op 5 november is zij na een kerkdienst begraven op ons
kerkhof.
 Op 30 oktober is in de leeftijd van 93 jaar overleden Maria Antoinette
Wilhelmina, Marietje Murck-Regnery. Op 5 november is er na een
kerkdienst afscheid van haar genomen in het crematorium.

