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REDACTIONEEL 
Samen met de leden van het nieuw aangetreden parochiebestuur is er 
gewerkt aan deze Samen ter Weghe voor start van het nieuwe seizoen. Er is 
veel te melden en ook gaat het een en ander veranderen. Belangrijk zal zijn 
dat we ter plaatse een zelfdragende parochie zijn en blijven. Met elkaar 
zullen we het moeten doen. Er zal ook steeds (meer) een beroep gedaan 
worden op de (vele) vrijwilligers. Belangrijk is dat we betrokken blijven en dat 
we steeds samenkomen voor de viering van de Eucharistie.  
Er zal in de beide parochies elke zondag de H. Mis gevierd blijven worden. 
Ook blijven er de doordeweekse vieringen en een maandelijkse viering in het 
Hof van Stein. Verderop meer hierover. 
Het is de vraag aan ons allen of we werkelijk mee blijven leven. Zijn we 
voldoende geïnteresseerd in wat er speelt in onze parochies, in ons bisdom 
en in onze kerk wereldwijd. Middels dit parochieblad en onze site houden wij 
u op de hoogte. Zijn er vragen, laat van u horen!  
Met een groet, Monique Stouthart. 
 
 
INSTALLATIE VAN PASTOOR VAN KLAVEREN 
Het hangt al enige tijd in de lucht en nu is het dan zover. Tijdens de viering op 
zaterdag 18 september om 19.00 uur in Haastrecht, zal pastoor Van Klaveren 
door vicaris-generaal Van Deelen geïnstalleerd worden als pastoor van onze 
beide parochies.  
We heten pastoor Van Klaveren van harte welkom. We hopen dat we elkaar, 
over en weer, snel beter leren kennen. Daarvoor proberen we enkele 
momenten te plannen, waarin we met verschillende parochianen en 
(vrijwilligers)groepen bij elkaar kunnen komen.  
 
 
 
  De komst van pastoor Van Klaveren houdt tevens in dat we afscheid  
  nemen van onze tijdelijk benoemde pastoor, pater Thomassen.  
  Pater Thomassen, de parochianen van Haastrecht en Schoonhoven danken  
  u zeer voor uw beschikbaarheid. Dankzij u konden alle vaste vieringen,    
  noodzakelijke huisbezoeken en een uitvaart doorgaan. Het was een korte,   
  maar goede en prettig verlopen periode. Als ‘buren’ zou het goed mogelijk  
  kunnen zijn dat we u nog vaker gaan ontmoeten. 
  Wat de parochies betreft: tot ziens! 
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Pater Tiny Thomassen schrijft….. 
Twee maanden waarnemend pastoor van de Bartholomeus- en 
Barnabasparochie. 
Een van de eerste taken van een (waarnemend) pastoor is om het 
parochiebestuur voor te zitten en daar zijn verantwoordelijkheid als leider 
van de parochie gestalte te geven. Bij mijn komst werd er net een nieuw 
bestuur ingericht, dat de komende tijd ook nog verdere aanvulling behoeft. 
Het bestuur is dus in deze tijd opgang gekomen. Zelf heb ik mij beperkt tot de 
noodzakelijke handelingen als eindverantwoordelijke, want het is niet aan 
mij om zo’n korte tijd een nieuw beleid op te zetten. Dat zult u, de 
parochianen samen met de nieuwe pastoor en het nieuwe bestuur vorm 
moeten geven. 
Alle praktische zaken konden gelukkig soepel doorgang vinden door de 
geweldige inzet van de secretaresse van de parochie Monique Stouthart. 
Waarvoor ik haar dan ook erg dankbaar ben. 
In feite heeft de parochie mijn aanwezigheid het meest opgemerkt, denk ik, 
in de weekendvieringen en de vieringen door de week. Weliswaar speelden 
de naweeën van de corona nog mee in de beperkte aantallen, het niet mee 
mogen zingen en het ingewikkeld communie uitreiken, toch was dat heel fijn 
om te doen. 
Het persoonlijk pastoraat is heel beperkt gebleven. Wel heb ik hier en daar 
enkele persoonlijke contacten gehad en communie bij mensen thuis 
gebracht. Eigenlijk vind ik dit de mooiste kant van het werk, maar het vraagt 
meer tijd om een band met mensen op te bouwen. Ik voel me hierin dan ook 
wel tekort geschoten. 
Opvallend in beide parochies vond ik dat er betrekkelijk veel jonge mensen in 
de vieringen aanwezig zijn. Als ik dat vergelijk met andere parochie waar ik 
met regelmaat inval, dan is de deelname van jonge gezinnen een heel positief 
punt. 
Een tweede opvallend punt wil ik opmerken en dat is dat er veel mensen 
hand- en spandiensten verrichten. Als je in de buurt van de kerk of de 
pastorie komt zijn er altijd wel mensen bezig. Dit geeft de parochies een zeer 
levendig gevoel. 
Wel heb ik het gemist dat er geen overlegorganen in de parochies ontwikkeld 
zijn. Het was moeilijk te overleggen met (sommige) parochianen over de 
inhoud van het werk. Dit geldt zowel  voor het pastoraat, de liturgie als de 
diaconie. Werk aan de winkel dus voor het nieuwe bestuur en de nieuwe 
pasto(o)r(es). 
Deze twee maanden zijn snel voorbij gegaan. Dit heeft ook te maken met 
persoonlijke gebeurtenissen zoals de korte ziekte en het overlijden van onze 
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medebroeder pater Cor Spruit, die ook in beide parochies zeer gekend was. 
In alle beperktheid waarin ik heb kunnen werken ben ik wel heel dankbaar 
dat ik het heb mogen doen. Ik dank de vele parochianen die ik heb mogen 
ontmoeten en voor hun inzet: dat die inzet ook de komende tijd de parochies 
mag blijven dragen. 
Uiteindelijk gaat het ook niet om ons, maar om de boodschap van Gods 
Liefde waar wij in hoop en geloof getuigen van mogen zijn in een wereld die 
die Liefde broodnodig heeft.                                        
Tiny Thomassen cp 
 
EVEN VOORSTELLEN…  
 
Pastoor Van Klaveren: GEWOON KATHOLIEK  
Na een lange of zelfs heel lange tijd heeft pastoor van der Mee afscheid 
genomen van uw parochies. En nu treed ik aan als uw nieuwe pastoor. Zo lijkt 
alles gewoon door te gaan. En dat is voor heel wat dingen ook inderdaad het 
geval! Maar niet voor alles…. Eerst maar even vertellen wie ik ben. 
Mijn naam is Dick van Klaveren, gedoopt Theodorus Antonius Henricus. Die 
namen verraden een katholiek nest, en dat klopt! Opgegroeid in Amsterdam 
en later Amstelveen in een gezin met een oudere zus en een jonger 
tweelingbroertje. Mijn beide ouders waren al in en in katholiek, en zo 
groeiden ook wij in die schijnbaar vanzelfsprekendheid op. Niks heftigs of 
super vrooms. Gewoon katholiek. Zondags naar de kerk, bidden voor het 
eten (hoewel dat in de loop van de jaren wel verschraalde) en het vieren van 
de feesten. Het was gewoon zo. 
Ik heb me altijd in de kerk thuis gevoeld. Vooral in de schoonheid van de 
liturgie en de muziek. Ik heb dan ook in van alles wat je verzinnen kan 
gezongen. Kinderkoortje en later -allemaal tegelijkertijd- in de Scola, het 
gemengd-koor en het jongerenkoor. Heerlijk! Aan de polarisatie in de kerk 
van die jaren, waar deze verschillende koren ook een beetje voor stonden,  
deed ik gewoonweg niet mee. Ik was gewoon katholiek en voelde me in 
klassiek en eigentijds thuis. 
Ik kreeg in de loop van de jaren wel steeds meer vragen. Generatie van ná de 
catechismus als ik ben, had ik eigenlijk weinig of niets aan geloofsleer en 
kerkelijke moraal meegekregen. Ik had weinig of geen kennis. Ik ben eigenlijk 
theologie gaan studeren omdat ik meer wilde weten: niet om in de kerk te 
gaan werken, laat staan om priester te worden, maar gewoon om wijzer te 
worden. 
Over die roerige studiejaren vertel ik u later wel. Ik zeg u nu alleen dat de 
studie meer vragen opriep dan beantwoordde…. Het is de parochie op de 
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Heilig Landstichting in Nijmegen waar ik bij betrokken was (jawel: in het koor) 
en mijn stage in een nieuwbouwwijk van die stad die me mijn geloof hebben 
teruggegeven en zelfs de studie zinvol maakten. Aan het einde van mijn stage 
wist ik: ik ben voor het werk in de kerk gebakken. Mijn begeleider had nog 
een laatste zin voor me bij mijn afscheid: “Je zou je toch eens af moeten 
vragen of priesterschap niet de weg van je leven is”. Na alle studeren moest 
ik nog leren dat de Heer ondertussen met je bezig is. 
Met die vraag werd ik pastoraal werker. En het antwoord wist ik deze keer 
eigenlijk al. 
Die sluimerende roeping is enorm bevestigd in mijn eerste jaren in Berkel en 
Rodenrijs (en ook een beetje Bleiswijk en Bergschenhoek). Al na twee jaar 
was ik priester gewijd en mocht als kapelaan daar nog een paar jaar blijven. 
Het waren heel mooie jaren. 
Op mijn 33ste werd ik pastoor in Maassluis. Twee parochies werden één, twee 
kerk gingen dicht, een nieuwe kerk werd gebouwd en vooral: twee 
gemeenschappen werden aan elkaar gesmeed. Enorm spannende jaren, met 
veel ups en downs, maar een schitterende tijd, omdat ik nog herder kon zijn 
voor één gemeenschap. 
Alweer een dikke 13 jaar terug werd ik benoemd in wat nu de Sint Jan de 
Doperparochie is. Ineens met een groot team en meteen een hele rits 
gemeenschappen en kerken. Een andere wereld. Een fusie die heel wat 
voeten in de aarde heeft gehad en je persoonlijk ook veel kost (maar heel 
mooi is uitgepakt!) en zoveel gemeenschappen waar je nooit meer zó met 
families betrokken kan zijn dan ik gewend was en in gedijde was wel erg 
wennen. Het werken met collega’s was super. Niet altijd makkelijk, maar erg 
fijn. En vooral: overal wonen aardige mensen die zich met hart en ziel 
inzetten voor hun geliefde kerk en daar werd ik blij van. Ik werd van “herder” 
ineens “missionaris”. Dat is anders, maar net zozeer een prachtig leven. 
Nu komt Haastrecht en Schoonhoven bij mijn taken. Inderdaad: het komt 
erbij. Ik zal nooit de pastoor kunnen zijn zoals pastoor van der Mee dat 
decennia voor u is geweest. U zult me moeten delen met de Sint Jan de 
Doperparochie. Ik zal er minder kunnen zijn en vermoedelijk nooit zo 
vertrouwd met u worden als hij is geweest. Wél heb ik alvast met het 
pastorale team van de sint Jan de Doper afgesproken dat we de pastorale 
zorg voor uw parochies met elkaar zullen behartigen. Want u heeft net 
zozeer recht op goede pastorale zorg! Daar zal ik voor staan. 
Ik ben gewoon katholiek. Niet alles wat katholiek is, wordt in ons land als 
gewoon ervaren, dat weet ik heus wel. Maar ik sta daar toch wél voor. Ik 
hoop dat we met elkaar -in alles wat er in onze kerkprovincie verandert en 
gebeurt- in dát klimaat een vruchtbare tijd tegemoet gaan.  
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O ja: ik begon met allemaal namen. Ik heb het liefst dat u gewoon ‘pastoor’ 
zegt. Niet meneer pastoor of eerwaarde of zo. Gewoon: pastoor…. 
Pastoor van Klaveren 
 
Frank Marcus: vicevoorzitter 
Zoals eerder aangekondigd stel ik me bij deze graag aan de beide 
parochiegemeenschappen voor. 
Ik ben Frank Marcus (1956) en woon met mijn echtgenote sinds 1985 in 
Gouda. Wij zijn gezegend met drie kinderen, twee zoons en een dochter, die 
alle drie inmiddels uit huis zijn. In oktober hopen wij voor het eerst 
grootouders te worden. 
Ik ben na mijn middelbare school in 1974 bij de Koninklijke Marine gaan 
werken en ben daar - minus een korte onderbreking - in 2012 met 
leeftijdsontslag gegaan. In die tussentijd heb ik veel boeiende plaatsingen 
gehad, aan boord van schepen, bij het Korps mariniers, bij de diverse staven 
en in 2000/2001 in VN-verband, zeven maanden in Eritrea/Ethiopië. Mijn 
laatste functie was directeur van het toenmalige Veteraneninstituut, welke 
functie ik tot juli 2016 zeven jaar heb mogen vervullen. In die tijd bezocht ik 
o.a. vele veteranen reünies, waaronder in Schoonhoven. 
Reeds tijdens mijn werkzame periode vervulde ik diverse vrijwilligersfuncties, 
o.a. bij de RK kerk in Gouda, het militair ordinariaat en de Lions serviceclub. 
Nadien kwamen daar werkzaamheden bij voor de Oorlogsgravenstichting, 
diverse veteranenorganisaties en de stichting Nationale Herdenking 15 
augustus 1945.  
Sinds 2017 ben ik vicevoorzitter van de parochie Sint Jan de Doper en mede 
op basis van die ervaring heeft het bisdom mij verzocht dezelfde functie in 
uw beider parochies te gaan vervullen, Overigens niet met het vooropgezette 
doel op korte termijn de drie parochies in elkaar te schuiven, dat wil ik 
benadrukken. Mijn doelstelling is vooral om lokaal goed bestuur te creëren, 
dat goed in staat is om de belangen van beide parochiegemeenschappen adequaat 
te behartigen. U maakt een turbulente periode door vanwege het vertrek van 
pastoor Van der Mee na een veeljarig dienstverband. Ik zie dat beide 
parochies beschikken over veel vrijwilligers en ik wil samen met de andere 
bestuursleden kijken hoe we de talenten van die vrijwilligers zo goed 
mogelijk kunnen gaan inzetten. Ik heb gezien dat uw pastoor in vrijwel alles 
de spil van de parochie was. Dat is in de nieuwe situatie niet meer mogelijk - 
maar ook in het Goudse hebben we geleerd dat vrijwilligers veel werk van 
het pastoraal team uit handen kunnen nemen, zonder dat de dienstverlening 
vanuit de pastoraal in het gedrang komt. Samen met u wil het huidige 
bestuur daar naartoe werken, met als topprioriteit om ook uit het 
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Haastrechtse parochiebestuursleden te werven.  
U beschikt over twee prachtige kerkgebouwen, alwaar ik reeds een paar keer 
de eucharistieviering heb mogen bijwonen. Ik zie uit naar de samenwerking, 
met eigenlijk als doel mijn eigen functie op termijn te kunnen overdragen aan 
een vrijwilliger uit uw gelederen. Tot die tijd kunt u altijd een beroep op mij 
doen. Ik ben te bereiken via fjmarcus56@gmail.com  
Met vriendelijke groet, Frank Marcus 
 
Astrid van der Valk: lid 
Graag stel ook ik mij aan u voor. Ik ben Astrid van der Valk (65) en woon sinds 
eind 2013 weer in mijn geboorteplaats Katwijk. Als dochter van een tuinder/ 
bloembollenkweker werd hard werken en je inzetten voor je omgeving me 
meegegeven. Ook het stimuleren van leren en studeren hoorde daarbij, 
omdat mijn ouders zelf die kans niet hadden gehad. Zo volgde ik naast mijn 
werk de avondstudie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit. Vanaf 
1977 gaf ik vele jaren in het bedrijfsleven leiding aan internationale teams en 
financiële processen, waarbij je met medewerkers samenwerkt met 
verschillende achtergronden. Voor het grootste gedeelte van mijn werkzame 
leven was ik actief voor dat bedrijf uit de lichtstad en wel op diverse locaties 
in Nederland zo ook in Boston voor enige jaren. Sinds 2014 ben ik zelfstandig 
financieel consultant en momenteel werkzaam als toezichthouder in de 
ouderenzorg en verslavingszorg, en commissaris bij een 
familietransportbedrijf.  
 
Op kerkelijk en parochieel gebied verricht ik met veel liefde en betrokkenheid 
een scala aan vrijwilligerstaken. Toen per 1 januari 2012 de parochies in 
Katwijk, Oegstgeest, Wassenaar en Voorschoten fuseerden tot een nieuwe 
parochie H. Augustinus, vervulde ik acht jaar de rol van vicevoorzitter in het 
parochiebestuur. In de parochiekern H. Joannes de Doper te Katwijk ben ik 
actief in diverse werkgroepen: liturgisch overleg, actie kerkbalans, 
coördinator collectanten/digitale GivT-app, beamerteam en 
evenementencommissie. Als lid van de Ridderorde van het Heilig Graf van 
Jeruzalem organiseer ik pelgrimages o.a. recent naar Dokkum en in oktober 
naar Assisi, ook ter verdieping van het geloof.  
Sinds 2015 ben ik benoemd als lid van de Raad van Economische 
Aangelegenheden (REA) van het bisdom Rotterdam, het adviesorgaan voor 
onze bisschop over tal van financiële zaken.  
 
Vanwege mijn hiervoor genoemde brede ervaring en deskundigheid heeft 
het bisdom mij gevraagd om mijn expertise in te zetten voor de parochies H. 
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Bartholomeus te Schoonhoven en St. Barnabas te Haastrecht, om de lokale 
bestuurskracht te versterken. Ik heb er eerst goed over nagedacht, want 
‘buitenstaanders’ in een parochiebestuur is niet mijn ideale beeld van een 
parochiebestuur. Aan het verzoek wil ik graag gehoor geven, om mijn 
talenten in te zetten voor deze parochies, want ervaring met elkaar delen is 
kennis vermenigvuldigen! Ik zie mijn opdracht om dienstbaar te zijn aan de 
lokale geloofsgemeenschappen, en vooral te helpen bij het structureren van 
processen om deze toekomstbestendig te maken, met (nieuwe) vrijwilligers 
die graag willen samenwerken. Als voorbeeld noem ik een belangrijk proces 
als de actie kerkbalans, essentieel om parochies financieel vitaal te houden. 
Ik hoop van harte dat er parochianen zijn die zich hiervoor (blijvend) willen 
inzetten. Als je het met elkaar doet is het leuk werk! 
 
Wil van der Paauw: penningmeester 
Op verzoek stel ik mij hierbij voor. Ik ben alleenstaand, woon in Schoonhoven 
en inmiddels ben ik al bijna zes jaar penningmeester van beide parochies. Na 
mijn middelbare school wilde ik naar Lucia Rotterdam, maar in die tijd was er 
een groot overschot aan kleuterleidsters en moest je toelatingsexamen doen, 
waar ik weliswaar terecht voor ben afgewezen.  
Bij veel parochianen in Schoonhoven ben ik bekend, temeer daar ik vanaf  
1 augustus 1967 gewerkt heb bij accountantskantoor Van Os van den 
Abeelen. Na het overlijden van mijn werkgever zijn wij op 1 april 1991 
overgenomen en heb ik tot 1 januari 1997, de tweede overname, nog in 
Schoonhoven gewerkt. Op de laatst genoemde datum werd de nieuwe 
werkplek bij Lodder in Nieuwegein. Drie maanden voor mijn 40-jarig 
dienstverband werd Ik benaderd door Syncount Accountants in Bodegraven 
en daar heb ik de laatste acht jaren gewerkt. 
Daarna stond de pastoor voor de deur en vroeg of ik de administratie van 
beide parochies wilde doen. Eén van mijn vriendinnen, die mij ook altijd 
trouw assisteert, adviseerde mij om het maar te gaan doen. 
 
Peter Pennekamp: lid 
Net als de andere bestuursleden zal ik mij voorstellen. 
In oktober hoop ik zeventig te worden. Inmiddels ben ik vijfenveertig jaar 
getrouwd met Tineke, die secretaris is van de Goudse Raad van Kerken. Wij 
wonen inmiddels veertig jaar in Gouda , hebben twee dochters en drie 
kleinkinderen. 
In 1951 ben ik in hartje Amsterdam geboren en na mijn jeugd in Nieuw-West 
heb ik aan de Vrije Universiteit aldaar politicologie en rechten gestuurd.  
Na mijn militaire dienstplicht heb ik eerst gewerkt bij de Inspectie der 
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Rijksfinanciën, veel jaren op het ministerie van VWS  waar mijn laatste 
functie Directeur-generaal welzijn was en daarna op allerlei andere terreinen 
o.a. als Inspecteur-generaal Werk en Inkomen . Ik verzorg nog steeds 
trainingen voor collegae o.a. op het gebied van toezicht en strategisch 
onderhandelen.  
Inmiddels ontvang ik al verscheidene jaren pensioen en ben ik nog steeds op 
allerlei terreinen actief. Het is een voorrecht om mij in te zetten voor allerlei 
organisaties. Om enkele te noemen: de St. Jan de Doper parochie in Gouda 
e.o., een middelgroot goede doelen fonds voor cultuur en welzijn, het Prinses 
Maxima Centrum, een stichting voor kunstuitingen door mensen met een 
beperking en een noodfonds .  
Kerkelijk was ik in Amsterdam lid van het jongenskoor en eind jaren tachtig 
penningmeester van de Interparochiële Vereniging van de stad Gouda. In 
2010 ben ik gevraagd als onafhankelijke penningmeester van onze nieuw 
ontstane fusieparochie. Vanuit die rol mag ik nu met Frank Marcus de 
parochie mee vorm geven. Wij doen dit vanuit de filosofie dat de kern van de 
gezamenlijke geloofsuitoefening op locatie plaatsvindt en dat daar de 
activiteiten vorm en inhoud dienen te krijgen, maar ook de middelen 
ingezameld moeten worden en het onderhoud van de gebouwen plaats 
vindt. Het parochiebestuur faciliteert en ondersteunt daarnaast het pastoraal 
team. Tegelijkertijd zijn wij werkgever en aanspreekpunt voor vele zaken en 
het bisdom. 
Mijn geloofsleven krijgt ook vorm door de activiteiten van de Ridders van het 
H. Graf van Jeruzalem.  
Het bisdom heeft mij benaderd om het bestuurslidmaatschap van de twee 
parochies in onze buurtgemeentes te vervullen. Ik heb daarin bewilligd vanuit 
de overtuiging dat we met onze talenten anderen kunnen helpen en 
gezamenlijk in het bestuur in goede harmonie de toekomst voor de locaties 
Haastrecht en Schoonhoven nieuw perspectief kunnen bieden. De eerste 
ervaringen en ontmoetingen geven mij vertrouwen in de mogelijkheden. 
Maar die toekomst hangt in de eerste plaats af van de lokale inzet en energie. 
Ik reken daarbij op u en vindt daarbij een open houding essentieel. Zit u iets 
dwars, spreek het uit en denk mee. Zo geven wij samen het Kerk zijn inhoud 
en vorm. 
 
Giovanni Mores: secretaris 
Ik ben Giovanni Mores en ik ben 31 jaar oud. In 2013 ben ik getrouwd met 
Marta, we hebben vijf kinderen en wij wonen sinds ons huwelijk in 
Bergambacht. Ik ben van Italiaanse komaf maar in Nederland geboren en 
getogen. Toen ik acht was zijn wij in Schoonhoven komen wonen en velen 



 9 

kennen mij wellicht van gezicht. Van misdienaar als kind tot de doopsels van 
mijn kinderen en alles wat daartussen heeft plaatsgevonden, heb ik hier in de 
Parochie van Schoonhoven beleefd. Na de middelbare school ben ik 
werktuigbouwkunde gaan studeren aan de TU in Delft. Na mijn studie heb ik 
eerst een jaar beweegbare bruggen ontworpen, daarna zeven jaar machines 
voor offshore schepen en sinds vorig jaar werk ik bij Otolift in Bergambacht.  

Begin 2019 is mij gevraagd om secretaris te worden voor de parochie in 
Schoonhoven en dit heb ik altijd met veel plezier gedaan. In juli heeft het 
bisdom mij gevraagd om ook secretaris voor de parochie in Haastrecht te 
worden, samen met de nieuwe bestuursleden. In deze tijden van grote 
veranderingen voor de parochies, hoop ik dat de parochies snel naar een 
‘nieuw normaal’ kunnen. Samen met de overige bestuursleden en met de 
vele vrijwilligers hoop ik mijn steentje hierin bij te kunnen dragen. 
 

BEREIKBAARHEID 
Het is belangrijk dat de parochie goed 
bereikbaar is. U kunt contact opnemen  
door te bellen, tel. 0182 382455 en bij geen 
gehoor kunt u inspreken. U wordt dan teruggebeld.  
U kunt ook mailen: info@barnabasparochie.nl  
of info@bartholomeusparochie.nl.  
Heeft u een specifieke en dringende pastorale vraag? Dan kunt u,  
ook buiten kantooruren, de ‘Pastor van Dienst’ bellen: tel. 0182-586036. 
 
DE LITURGISCHE VIERINGEN per 1 OKTOBER ! 
Het verzorgen van de vieringen in acht geloofsgemeenschappen, waaronder 
onze parochies in Haastrecht en Schoonhoven, geeft zoals u zult begrijpen 
veranderingen. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestaande 
vaste vieringen. Er zal elke zondag de Eucharistie gevierd kunnen worden en 
ook de doordeweekse viering blijft gehandhaafd. Wel moeten er tijden 
worden vervroegd. 
De vaste vieringen van de Eucharistie: 
St. Barnabasparochie Haastrecht: zaterdag 17.30 uur, zondag 11.00 uur en 
vrijdag 9.00 uur (1 x per maand op donderdag om 10.00 uur in het Hof van 
Stein). 
H. Bartholomeus Schoonhoven: de viering op zaterdag vervalt, zondag 9.00 
uur en woensdag 9.00 uur. 
Noodzakelijke veranderingen zijn vaak geen verbeteringen. Wij hopen dat u 
kunt meebewegen en de mistijden in uw ‘jarenlange patroon’ kunt invoegen. 
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OP EEN RIJTJE:  per OKTOBER 2021 ! 
 
Vaste eucharistieviering Haastrecht Schoonhoven 
zaterdag 17.30 uur 20.30* 
zondag 11.00 uur 9.00 uur 
woensdag  9.00 uur 
vrijdag   9.00 uur  
Hof van Stein 
1x /maand donderdag 

 
10.00 uur 

 

*met de NCW-groepen indien er een priester aanwezig is / tijd varieert. 
 
OVERLEDEN 
 Op 13 augustus is in de leeftijd van 85 jaar overleden pater Spruit van de 
Passionisten. Pater Spruit heeft vele jaren in onze beide parochies 
geassisteerd bij afwezigheid van pastoor Van der Mee. Wij zijn hem daarvoor 
erg dankbaar. Op 19 augustus is in besloten kring afscheid van hem genomen 
in de kloosterkapel. 
 
VIERING VAN HET VORMSEL 
Van het bisdom Rotterdam hebben we te horen 
gekregen dat op zaterdag 20 november om 17.30 
uur de viering van het Vormsel kan plaatsvinden. 
We kunnen nu de voorbereiding weer oppakken, 
daar waar we in maart 2020 (!) zijn gebleven.  
Een mooie groep van 13 vormelingen bereidt zich voor op dit belangrijke 
Sacrament. De heilige Geest is de gave van God, die Gods werk mogelijk wil 
maken in ons. Hoe meer we er voor open staan en hoe meer we ons er door 
laten leiden, hoe meer vruchten van de heilige Geest er kunnen zijn. We 
wensen de vormelingen een goede verdere voorbereiding toe. 
 

BIJBEL TENTOONSTELLING in Schoonhoven en in Haastrecht 
Het bisdom Rotterdam presenteert in dit ‘jaar van het 
Woord’ een Bijbelexpo, die een tour maakt door het 
bisdom. Op 15 oktober wordt de tentoonstelling, 
vijf panelen met teksten en afbeeldingen, geplaatst in 
de kerk in Schoonhoven. Op 8 november verhuist de 
tentoonstelling naar de kerk van Haastrecht.  
QR-codes op de panelen verwijzen voor meer informatie naar pagina’s  
op de bisdomwebsite en er is een Doe-boekje voor kinderen. 
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DE LAATSTE HORDE VAN DE ACTIE KERKBALANS 
De Actie Kerkbalans loopt het hele jaar door. Sommigen 
betalen meteen aan het begin van het jaar en anderen 
wachten tot het einde. Steeds meer mensen betalen 
per maand of per kwartaal, vaak met een machtiging.  
De stand van de Actie Kerkbalans is tot nu toe:  
voor Schoonhoven € 35.728,67 (dit is 84% van de 
jaarbegroting €42.500) en voor Haastrecht € 25.492,76 
(dit is 73% van de jaarbegroting €35.000). 

Nu breken de laatste drie maanden aan. We hopen dat degenen die nog niet 
hebben meegedaan alsnog een bijdrage overmaken. We sturen de komende 
maand een brief ter herinnering.  
Als u uw bijdrage al heeft overgemaakt en nog wat extra overheeft voor de 
parochie, in deze veranderende tijden, dan is dat van harte welkom. We 
hopen dit jaar weer goed te kunnen afsluiten.  
De rekeningnummers van de actie kerkbalans zijn: 
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. 
 
FEEST VAN MARIA TER WEGHE 
Op maandag 18 oktober vieren wij het feest van Maria ter 
Weghe. Mgr. Hendriks van bisdom Haarlem-Amsterdam en in het 
verleden pastoor van Haastrecht, zal het feest met ons vieren.   
Na de feestelijke Mis gaan we naar verenigingsgebouw  “De 
Thuishaven” voor een kopje koffie en een glaasje. Het is meteen 
een goede gelegenheid pastoor Van Klaveren te ontmoeten. 
In de volgende Samen ter Weghe informeren wij u nog nader. 
 
 
 
  
                               Te Koop: GERARDUSKALENDER 2022  
  Achter in de kerk ligt de Gerarduskalender voor 2022.    
  Deze kalender geeft u iedere dag een inspirerende tekst uit    
  de bijbel, een gezegde, spreuk of een grapje. Prijs € 8,50 
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                  PAROCHIE ST. BARNABAS  
 
                            
 
OOGSTDANKDAG 
Ook dit jaar willen we op 26 september oogstdankdag vieren. Het 
is een mooie traditie. Het gaat niet alleen om de vruchten van 

onze volkstuintjes. Niet iedereen heeft een volkstuintje. Niet iedereen beseft 
dat alles een product is van de natuur. Het gaat om het bewustzijn dat alles 
gegeven is en we ons niets zomaar toe-eigenen. Het gaat er ook om te weten 
dat onze wereld niet zo maar maakbaar is, zoals we zelf denken en willen. 
Het gaat erom dat we steeds kunnen geven. We geven uit handen wat we 
denken zelf gerealiseerd te hebben. We geven het als het ware aan God 
terug. God zit natuurlijk niet te wachten op onze spullen. Daarom gaat wat 
we geven naar de zusters in Dordrecht of Rotterdam, die zorg hebben voor 
minderbedeelden. U kunt uw gaven voorafgaand aan oogstdankdag brengen 
op donderdagmiddag 23 september of vrijdagmorgen 24 september. Verse 
maar ook houdbare voedingsmiddelen zijn welkom. 
De viering van oogstdankdag kan alleen doorgaan als we er samen inhoud 
aan geven. Velen jaren heeft dhr. Joop Huurman deze kar getrokken. Hij 
heeft de mensen van de volkstuintjes gevraagd mee te doen. Hij heeft steeds 
alles klaargezet. Om door te kunnen gaan zijn er nieuwe mensen nodig, die 
de zorg op zich willen nemen voor oogstdankdag 2022. Laat van u horen 
zodat mooie tradities niet verloren gaan.  
 

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE 
 
Overleden 
 15 juli is, in de leeftijd van 91 jaar, Maria Suzanna, Ria,  van Os – de Jong  
uit Stolwijk overleden. Op 21 juli is er van haar afscheid genomen in de  
St. Jozeph kerk te Gouda en aansluitend is ze begraven bij haar man op de 
algemene begraafplaats te Stolwijk. 
 30 juli is, in de leeftijd van 98 jaar, Maria Johanna, Marie, Stolwijk - Lut 
overleden. Op 5 augustus is er van haar afscheid genomen in onze kerk en is 
ze begraven op ons kerkhof. 
 10 augustus is, in de leeftijd van 89 jaar, overleden Magaretha Helena, 
Greet Faaij – Bodewes. Op 16 augustus is er in besloten kring afscheid 
genomen en is zij gecremeerd. 
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                         PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS 
                           
           
 
       KOFFIE DRINKEN 
       Het koffiedrinken na de Mis op de eerste  
               zondag van de maand is hervat.            

                    Ook op woensdagmorgen kunt u na de mis in  
   ‘De Overkant’ terecht voor een kopje  
    koffie/thee en een gezellig ‘praatje’.                         

 
   
MISINTENTIES  ZATERDAGAVOND 
In verband met het vervallen van de zaterdagavondmis per oktober, worden de 
aangevraagde misintenties gelezen op de zondag erna. 
 
VERHUUR VAN DE KLEINE ZAAL IN DE OVERKANT AAN DE KRULLEVAAR 
De RK Basisschool de Krullevaar zal het schooljaar 2021-2022 gebruikmaken 
van de kleine zaal in ‘De Overkant’. De school zocht ruimte vanwege 
uitbreiding van groepen. Het parochiebestuur heeft, in overleg met het 
bisdom, op de valreep voor de start van het schooljaar een 
huurovereenkomst met het schoolbestuur kunnen afsluiten. Er zijn door  
de school enkele aanpassingen in de zaal gemaakt, zodat de lessen goed 
gegeven kunnen worden. Er staan nu kleine tafeltjes en kleine stoeltjes 😊.  
We wensen de kinderen en de leerkrachten een goed schooljaar en een  
goed verblijf in ‘De Overkant’ toe. 
 

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE 
 
Overleden 
  27 juni is onze dirigent Marcel Florax overleden. Er is in besloten kring 
afscheid van hem genomen. 
 
Nieuwe dominee 
De grote kerk, ook de Bartholomeuskerk, krijgt naast deeltijd predikant  
ds. M. Verheuvel, een tweede predikant erbij in ds. K. Timmerman.  
Zondag 22 augustus jl. heeft de bevestigings- en intrededienst 
plaatsgevonden. Wij wensen hem en zijn gezin Gods zegen. 
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VERHUUR PASTORIE 
Naar het zich laat aanzien, zal de huidige woning van pastoor Van der Mee in 
Schoonhoven, na diens verhuizing bewoond gaan worden door pater Mark-
Robin Hoogland uit Rotterdam. 
Pater Mark-Robin Hoogland is Passionist, evenals pater Tiny Thomassen, en 
heeft graag een woonplek niet al te ver van zijn medebroeders in het klooster 
van Haastrecht. Als hij er gaat wonen, zal hij niet belast worden met de zorg 
voor onze parochies.   
Het is fijn dat met de komst van pater Hoogland de woning een goede 
bestemming krijgt, waarbij er voor de parochie ruimte beschikbaar zal blijven 
voor het secretariaat en het houden van gesprekken of overleg in een klein 
gezelschap.  
 
VERHUISD 
Het heeft even geduurd eer ik kon verhuizen. Weliswaar is 15 juli mijn 
zending en opdracht als pastoor voor de parochies in Schoonhoven en 
Haastrecht geëindigd, maar dan kun je nog niet meteen verhuisd zijn. Tot de 
laatste dag heb ik mijn inzet aan de beide parochies kunnen geven. En toen  
begon de overgang. Allereerst met de overdracht. Er moest veel op papier 
gezet worden en overgedragen aan veel mensen. Het is mooi om te zien 
hoeveel mensen hun inzet geven en doorgaan. Ook begon voor mij het grote 
werk van opruimen (en ook wegdoen), ordenen en inpakken. Als je ergens 32 
jaar gewoond hebt, is er veel te ruimen. Er was gelukkig nog tijd voor 
vakantie en mijn jaarlijkse retraite. Ook moesten er de laatste zaken geregeld 
worden voor mijn huisvesting. Het adres dat ik aanvankelijk had doorgegeven 
was het bisschopshuis; daar was een appartement beschikbaar en daar zou ik 
(tijdelijk) kunnen wonen. Er kwam echter ook een pastorie in Haren vrij. Daar 
heb ik dan voor gekozen. Het ligt net buiten de drukte van de stad Groningen 
zelf, in een mooie omgeving. Er waren nog wel gesprekken nodig met het 
kerkbestuur en deze pastorie moest ook nog worden opgeknapt. En alles kost 
tijd. Die heb je ook nodig. Gelukkig was het vakantietijd en is ons deze tijd 
gegeven. Half augustus ben ik al wat begonnen in  Groningen. Dat was dan 
wel op en neer rijden. De grote verhuizing was/is vrijdag 17 september.   
Nu ben ik echt over.  
Opnieuw groet ik u allen. Ik dank de velen die mij gegroet 
en bedacht hebben bij mijn afscheid begin juli met ook 
een gave voor mijn missie en met een mooie (gezins)foto. 
En ook wat er door deze en gene gezegd en gezongen is.  
Mijn adres is: Irenelaan 6,  9752 LS Haren  
Pastoor Van der Mee 
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Geen huisafval in de containers van de parochies 
We produceren met z’n allen een hele afvalberg. 
Belangrijk is om afval goed te scheiden, ook in de parochie  
en op de begraafplaats. Daar vinden we in de containers 
helaas ook ander afval dan afkomstig van parochie en/of 
kerkhof. 
Laten we verantwoordelijk zijn en blijven voor eigen ‘rotzooi’ 
en zelf de kosten betalen voor wat we weggooien! 

 
 
 

 
Oktober is de rozenkransmaand   Bidt u mee? 
 

In Haastrecht: iedere vrijdagavond om 19.30 uur 
In Schoonhoven: iedere maandag- om 19.00 uur. 
 
 

 
 
 
 
 
 

MISINTENTIES 
De volgende Samen ter Weghe is een Special zoals met Kerstmis en Pasen. 

Daarom worden in deze Samen ter Weghe de misintenties vermeld 
tot en met eind november! 

Misintenties die nog worden doorgegeven,  
bijv. voor het feest van Maria ter Weghe, worden bijgeschreven. 

Met de advent komt het volgende overzicht van misintenties 
voor de tijd van de advent en het begin van het jaar 2022. 

Wij willen u vragen om nu alvast uw intenties voor 2022 door te geven. 
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AGENDA 
Nu de maatregelen wat versoepelen zijn er weer meer activiteiten, waarvan we 
enkele graag onder uw aandacht brengen.  
 
19 september: Inspiratiedag van Kerk in Nood in Den Bosch 
Kerk in Nood organiseert van 10.00- 17.30 uur een inspiratiedag met o.a. een  
H. Mis met Mgr. Hurkmans, een kennismaking met een priester uit Noord 
Nigeria (waar christenen lijden onder de terreur van Boko Haram) en een 
bezinning door Mgr. De Korte. 
Info en aanmelden: kerkinnood.nl/inspiratiedag. 
Deze dag wordt afgesloten met de uitvoering van de musical Ruth, uitgevoerd 
door de Kisi-kids. Vanuit de parochie gaan we er heen met bijna 40 kinderen en 
ouders. Wilt u zich nog aansluiten, laat het weten via ons secretariaat. 
 
28 september: Nationale Gebedsdag in Den Haag 
Op deze gebedsdag voor het leven is er een lezing met de titel Pro-life anno 
2021, in de H. Antonius van Padua kapel van de Blauwe Zusters  
(Fluwelenbrugwal 45). Er is het rozenkransgebed en gesprek met politici  op  
de Hofplaats en een H. Mis in de Jakobus de Meerderekerk (Parkstraat).  
Info en aanmelden: paterkoopmanstichting.nl. 
 
9 oktober: OpGROEIsymposium in Ede 
Het OpGROEIsymposium wil opvoeders in de brede zin van het woord 
sterken in hun opvoedende taak m.n. op het vlak van lichamelijkheid en 
seksualiteit. De inleidingen en workshops zijn erop gericht om vanuit  
onderwijs, politiek, media en wetenschap de deelnemers te voeden met 
informatie en tevens om hen de gelegenheid te geven tot uitwisseling.  
Flyers liggen achter in de kerk.  
Info en aanmelden: opgroeisymposium.nl 
 
10-13 oktober: Midweek 50-plus in Helvoirt 
De Emmanuelgemeenschap houdt in Bezinningscentrum Emmaus een midweek 
voor 50-plussers met het thema ‘Verlangen naar vertrouwen’: een mix van 
geloofsverdieping, ontmoeting en ontspanning. De sfeer is open en hartelijk, 
vrijheid in deelname aan de activiteiten staat voorop. 
Info en aanmelden: 077-382 82 49 / emmanuelnederland.nl 
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Maria 
 
U bent gezegend onder alle vrouwen,  
Gezegend bent u die gelooft 
De Machtige deed wonderen voor u: 
het wonder van uw goddelijk moederschap 
het wonder van uw Onbevlekte 
Ontvangenis 
het wonder van uw "laat het mij gebeuren". 
 
U werd voortdurend geassocieerd  
met het werk van onze verlossing, 
geassocieerd met het kruis van onze Verlosser 
dat zelfs uw hart werd doorboord . 
 
En nu, in de glorie van uw Zoon  
bemiddelt u onophoudelijk voor ons, arme zondaars. 
 
U waakt over de kerk, waarvan u de moeder bent 
U waakt over uw kinderen 
U verkrijgt van God, voor ons, al deze genaden 
die uit uw open handen stromen. 
 
Als wij slechts om deze genaden durven vragen 
en tot u komen met vertrouwen en de eenvoud van een kind 
dan leidt dat ons onophoudelijk naar uw Zoon Jezus Christus,  
die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. 
 
(gebed van paus Johannes Paulus II) 


