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pastoor D. van Klaveren 
 
 

 

   Samen in de Naam van Jezus 
 

Samen komen is een begin 
Samen blijven  is vooruitgang 

Samen werken is succes 
Uitspraak van Henri Ford 

 

maar waartoe ? 
 

                                              Werken van liefde, 
zijn werken van vrede, 

houden het licht van Christus brandend, 
zijn de weg naar onze bestemming 

het eeuwig leven. 
naar uitspraken van Moeder Teresa 

 

 

http://www.bartholomeusparochie.nl/
mailto:info@barnabasparochie.nl
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Een gemeenschap van gelovigen 
 

De kop is eraf. We zijn met elkaar op weg. U met uw nieuwe pastoor en zijn 
teamgenoten en ik met u, twee parochies die lang in heel stabiel vaarwater 
hebben gevaren. 
Ik kijk terug op een mooie installatieviering. Wat was het goed voor elkaar! 
Zomaar in de coronatijd en ook nog eens op zaterdagavond een werkelijk 
prachtig koor, toegewijde altaarassistentie, een mooie viering en een heel 
gezellig samenzijn na afloop, al moest dat laatste wegens de corona wel heel 
beperkt blijven. 
Het hele weekend had die warmte: bij de deur mocht ik van heel veel 
mensen een hartelijk welkom ervaren. Dankuwel daarvoor! 
 

Nu moet het ‘gewone’ leven gaan beginnen. U heeft misschien al wel 
gemerkt dat dat niet het kerkelijke leven kan blijven dat u gewoon was. Ik 
moet mijn tijd verdelen tussen de parochies in Haastrecht en Schoonhoven 
en de parochie Sint Jan de Doper. Hoe dat moet, zullen we samen moeten 
leren. We moeten met elkaar een beetje opnieuw uitvinden hoe we parochie 
willen zijn. 
 

Het kerkelijk wetboek definieert de parochie als “een gemeenschap van 
gelovigen waarover een pastoor wordt aangesteld”. Dat is prachtig gezegd.  
Het gaat eerst en vooral om de gemeenschap: mensen die elkaar zijn 
toegedaan en met elkaar op weg gaan.  
Het is niet zomaar een gemeenschap: het is een gemeenschap van gelovigen. 
Wat ons bindt is ons geloof. We zijn geen familie met een bloedband, we zijn 
familie op grond van ons doopsel. In Christus zijn we broeders en zusters. De 
gemeenschap draait om het leven met Hem! 
Pas daar achteraan komt de pastoor in beeld. Misschien een beetje zoals een 
herder achter zijn schapen aanloopt. Ik ben geroepen en tot u gezonden om 
u bij elkaar te brengen en aan de voeten van de Heer te brengen. Dat is mijn 
taak. 
Eerst de gemeenschap van geloof. Dán de pastoor. Ik hoop dat dat zich gaat 
aftekenen in de ontwikkeling van onze parochies. Dat we als gelovigen verder 
groeien in onze gemeenschapszin omdat de liefde van Christus ons drijft. Dat 
zal veel vragen van ieders inzet en daar gaan we aan werken. U mag daarin 
op mij rekenen. Ik reken omgekeerd op u! 
De komende tijd wil ik vooral tijd besteden om mensen te leren kennen. 
Zoveel mensen zetten zich in, of hebben zich ingezet in de kerk. Ik ben heel 
nieuwsgierig naar u.                                              

     Pastoor van Klaveren 
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GEMEENSCHAP 
“Het is niet zomaar een gemeenschap: het is een gemeenschap van 
gelovigen. Wat ons bindt is ons geloof. We zijn geen familie met een 
bloedband, we zijn familie op grond van ons doopsel. In Christus zijn we 
broeders en zusters. De gemeenschap draait om het leven met Hem!”  
Ware woorden van pastoor Van Klaveren in zijn openingswoord in dit blad. 
Als vicevoorzitter wil ik dit keer graag inzoomen op het woord 
“gemeenschap”. In een gemeenschap kunnen we niet zonder elkaar –en in 
een gemeenschap willen we elkaar, waar nodig, kunnen helpen. Het gaat bij 
ons niet gewoon om een voetbalclub, de bejaardensoos of  een serviceclub. 
Het gaat om de Kerk; zonder vrijwilligers die bepaalde bestuursfuncties 
vervullen functioneert zo’n organisatie suboptimaal (het eufemisme voor: 
niet goed). Juist de Kerk bestaat uit ons als gelovigen die met een boodschap 
in de wereld staan zoals pastoor Van Klaveren zegt. En juist daar geldt: wij 
zijn geen “consument“, maar actief lid. Met de focus op de beide parochies 
waarvoor ik sinds 15 juli jl. medeverantwoordelijkheid draag, zie ik enkele 
urgente vacatures: bestuursleden voor coördinatie van vrijwilligers, leden 
voor een pastoraatsgroep en bestuursleden voor het onroerend goed beheer 
op beide locaties. Inmiddels is er op dat laatste punt een oplossing in het 
verschiet, maar voor de andere functies is nog steeds sprake van vacatures. 
Mocht het u als lezer iets lijken om medeverantwoordelijkheid te nemen 
voor de vele enthousiaste vrijwilligers of voor de ondersteuning van de 
inhoud van de geloofsbeleving: u kunt aan de bak! Ik nodig u uit contact met 
mij op te nemen via het parochiesecretariaat of via fjmarcus56@gmail.com. 
Ik sluit af met de constatering dat de keren dat ik binnen de beide parochies 
heb gekerkt ik onder de indruk was van de wijze waarop de ondersteuning 
geregeld is: met veel betrokkenheid, eerbetoon en zorg. Met u streef ik 
ernaar dat zo te houden. Helpt u mee? 
                                                  Frank Marcus – vicevoorzitter parochiebestuur 
 
 
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. 
 

mailto:fjmarcus56@gmail.com
mailto:info@barnabasparochie.nl
mailto:info@bartholomeusparochie.nl
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HOE KUNNEN WE ONS GELOOF LEVEND HOUDEN 
Wij komen steeds samen in de kerk om ons geloof te vieren. Hoe houden wij 
ons geloof levend. Door de verkondiging van de Blijde Boodschap. Het geloof 
komt immers tot stand door te luisteren naar het Woord van God. Het roept 
ons tot geloof en een dagelijkse bekering. Het is immers vaak anders dan we 
zelf denken en verwachten. De komende tijd vieren we intens ons geloof.  
 
Er is het feest van Maria ter Weghe op maandag 18 oktober.  
Maria heeft de Blijde Boodschap mogen horen en ze is op weg 
gegaan naar haar nicht Elisabeth. Op maandag 18 oktober om  
19.30 uur vieren we dit feest in Haastrecht.  
Mgr. J. Hendriks zal de hoofdcelebrant zijn.  
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. 
Op 1 en 2 november viert de kerk het feest van Allerheiligen en de 
gedachtenis van Allerzielen. De heiligen laten ons zien hoe God in het leven 
van mensen heeft kunnen werken. Er is op maandag 1 november om 19.30 
uur de Eucharistie in Schoonhoven met pastoor Mennen.  
Met Allerzielen gedenken we onze gestorven dierbaren en we 
vragen God om vergeving waar ze tekort zijn geschoten.  
Zo bevelen we hen aan, heel bijzonder hen die ons in het 
afgelopen jaar ontvallen zijn.  
Wij vieren Allerzielen in Haastrecht op dinsdag 2 november om 19.30 uur  
en in Schoonhoven op zondag 31 oktober om 19.00 uur. 
Zondag 7 november vieren we het feest van de heilige Willibrord. Hij heeft 
het christelijke geloof naar onze streken gebracht en wordt geëerd als de 
patroon van onze kerk. Dit jaar valt 7 november op zondag en krijgt het in de 
vieringen de aandacht. 
Zondag 21 november wordt het kerkelijk jaar afgesloten met het feest van 
Christus Koning. Christus wil alle mensen samen brengen bij God die de 
Vader van alle mensen is. Daarvoor hebben we Christus nodig, want we 
horen vaak: Niemand komt tot de Vader tenzij door Christus. 
                               
 
                       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 TE HAASTRECHT 
 
 
 

 
Gedoopt 
Op zondag 12 september zijn gedoopt: 
 Mats Ende, zoon van Marissa en Bart. Zij wonen in Driebruggen 
 Julia Bakker, dochter van Pieter en Beata en zus van Noah en Liam. Zij wonen  
in Stolwijk. 
 

Zieken   Wij bidden voor onze zieken en ouderen, met name voor Roelof van 
Dijk, Ria Hoogland en Sjaan van Zuilen-Rademaker.  
 
 

                                           PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS 
 
 

            KOFFIE DRINKEN 

                                           Op zondag 7 november drinken we met  
                        elkaar koffie in "De Overkant".  
  
 

ONTMOETING MET DE PASTOOR 
Op donderdagavond 4 november komt pastoor Van Klaveren naar “De 
Overkant” in Schoonhoven. Dat geeft gelegenheid hem wat meer persoonlijk  
te ontmoeten. Hoe de avond wordt ingevuld staat nog niet precies vast, maar 
de datum is gepland en u kunt deze reserveren in uw agenda. Welkom vanaf 
19.45 uur. 
 

Geboren  Op 28 september is Isabel Paloni geboren, dochter van Francesco en 
Sara. Zij wonen in Nieuwegein 
 
 

 

MISINTENTIES 

Misintenties kunnen worden opgegeven voor overledenen, uit dankbaarheid, 
bij ziekte, bij een huwelijksjubileum, een verjaardag en andere 
gebeurtenissen. U kunt misintenties voor 2022 al weer doorgeven. Dit kan 
per mail: info@barnabasparochie.nl of info@bartholomeusparochie.nl, of 
door middel van de daarvoor bestemde envelopjes die in de kerk liggen. 

mailto:info@barnabasparochie.nl
mailto:info@bartholomeusparochie.nl
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CORONA BLIJFT, HOE GAAN WE VERDER  

In de afgelopen anderhalf jaar zijn we zeer beperkt door de vele maatregelen 
vanwege het coronavirus. Ook al zijn er de nodige versoepelingen, enkele 
maatregelen blijven gehandhaafd. Voor bezoek aan de kerk vragen we  geen 
coronatoegangsbewijs, maar we vragen wel om rekening met elkaar te 
houden en voorzichtigheid van anderen te respecteren. Er blijven om-en-om 
banken afgesloten door de linten (als het aantal kerkgangers dat toelaat).  

Veel mensen hebben aangegeven het samen zingen te hebben gemist. 
Gelukkig mogen we weer meezingen! Ook was er het gemis van de 
ontmoeting met elkaar. Het gemeenschapsbesef in de parochie is van groot 
belang. Samen kerkzijn en gemeenschap vormen ontstaat niet zomaar 
wanneer mensen samenkomen. Het feit dat we samenkomen betekent nog 
niet dat we elkaar kennen en dat we ons verbonden weten met elkaar. Het is 
eigen aan onze tijd om wat anoniem te blijven, ook in de kerk, alsof geloven 
alleen voor jezelf is. De verbondenheid staat onder druk door een 
(moordende) nadruk op het eigen belang en de individuele autonomie. De 
maatschappij houdt ons te vaak voor dat het individu het hoogste goed is. 
Dat is echter niet zo en dat beseffen we ook elke dag. De kerk, als een 
verbonden gemeenschap, kan een bijdrage leveren aan een meer menselijke 
samenleving, waarin oog is voor iedere mens als persoon en voor het 
gemeenschappelijke belang. 
 

BIJBELTENTOONSTELLING 
Eerder dan gepland is de Bijbelexpo van het bisdom 
Rotterdam achter in de kerk in Schoonhoven geplaatst. 
In het kader van het ‘jaar van het Woord’ maakt deze  
Bijbelexpo een tour door het bisdom. Loop eens naar binnen, de kerk is open. 
De tentoonstelling omvat vijf panelen met teksten en afbeeldingen. QR-codes 
verwijzen voor meer informatie naar pagina’s op de bisdomwebsite en er is 
een Doe-boekje voor kinderen. Op 8 november verhuist de tentoonstelling 
naar Haastrecht.  

 
PRESENTATIE VAN KERSTSTALLEN.  
In de winkels komt al snel de kerstsfeer. In de kerk is er 
eerst de advent. In die tijd wordt wel de kerststal opgezet. 
Gert de Kruijf heeft het idee opgepakt om in de kerk van 

Schoonhoven in de zijbeuken enkele kerststallen te plaatsen, afhankelijk van 
het aanbod. Wie heeft er nog een kersstal en wie wil er helpen.  
Eind november geven we enige bekendheid aan deze presentatie.  
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"STEUN DE ZUSTERS VAN MARIA STELLA MATUTINA!"  
Kerstmis is nog ver weg, maar de tijd gaat snel en de voorbereidingen 
beginnen. Er zijn al aanbiedingen voor kerstpakketten. De zusters van Maria 
Stella Matutina bieden weer kerstpakketten aan.  
Bestel bij hen één of meerdere kerstpakketten!  Met  zelfgemaakte 
producten, zoals jam, een kaars en bijv. een rozenkrans. Vanaf 19,50 euro  
Info: 078 6558069 of zrs.m.stellamatutina@gmail.com. 
 

KINDERWOORDDIENST 

Eén keer in de maand is er kinderwoorddienst in de 
parochie Schoonhoven. (31 oktober, 29 november en 26 
december) Na de mis van 9.00 uur is er voor de ouders en 
kinderen een ontmoeting met koffie/thee en limonade in 
“De Overkant”, om elkaar meer te leren kennen. 
 

KINDERCLUB 
Onder leiding van Corina Hulsbosch is een kinderclub opgestart voor 
kinderen van de beide parochies. Deze is speciaal voor kinderen uit groep 3 
t/m groep 6. Het doel is om kinderen (meer) vertrouwd te maken met de 
verhalen uit de bijbel en zo samen te kunnen groeien in geloof. 
De bijeenkomsten zijn in “De Overkant” in Schoonhoven, vrijdags van 16.00-
17.00 uur. Mee doen kan nog! Stuur een email naar corinadam@hotmail.com  
 of bel: 06 25 504 619. De volgende bijeenkomsten zijn op 15 oktober, 5 en 
16 november en 17 december. 
 

VIERING VAN HET VORMSEL 
De viering van het Vormsel zal zaterdag 20 november om 19.00 uur 
plaatsvinden in de parochiekerk van Schoonhoven. De voorbereiding is 
inmiddels weer opgepakt, door pastor Kuipers. 
Hij begeleidt de tieners in deze laatste bijeenkomsten naar 
het ontvangen van dit sacrament. We wensen de 
vormelingen toe dat zij open staan voor de heilige Geest, de 
gave van God, die de goede vruchten voortbrengt. 

1ste H. COMMUNIE 
Ouders van kinderen die in groep 5 zitten (of hoger) die zich willen 
voorbereiden op de 1ste H. Communie, kunnen hun kinderen aanmelden  
bij het secretariaat van de parochie: info@barnabasparochie.nl of 
info@bartholomeusparochie.nl. Bij voldoende aanmelding start de 
voorbereiding in 2022 en vindt de viering van de 1ste H. Communie naar 
verwachting plaats voor de zomervakantie. 

mailto:zrs.m.stellamatutina@gmail.com
mailto:corinadam@hotmail.com
mailto:info@barnabasparochie.nl

