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KERSTMIS 
 

In alles heeft Jezus voor de armelijkheid  

en de randen van het bestaan gekozen: 

Hij werd een vluchteling,  

weggejaagd door een wrede koning Herodes  

die het Kind wilde doden. 

Hij werd veracht, bespot en is gestorven  

als een ordinaire crimineel aan het kruis. 

God heeft ons daarmee laten zien  

dat Hij aan de kant van de armen staat,  

van vluchtelingen, van de zondaars,  

van de uitgestotenen, van wie vermalen worden  

in een ambtelijk apparaat. 

God staat aan de kant van de armen,  

de mensen die met lege handen staan. 

Daarom, wat is voor een rijke, een zelfgenoegzame,  

het hemelrijk binnen te gaan. 

Je hebt toch alles al  

en weet toch alles al?  
 

Dus ga met je armoede, 

je kleinheid naar het Kind in de stal, 

leg alles daar neer  

geestelijk in gebed,  

met simpele woorden 

en voel en ervaar de liefde van God. 
 

Mgr. J. Hendriks 

 

 

Te horen in de kerstnacht: 

Het volk dat in het donker wandelt ziet een groot licht; een licht 

straalt over hen die wonen in het land van doodse duisternis. 

Want een Kind is ons geboren een Zoon werd ons geschonken; 

men noemt Hem: Wonderbare Raadsman, Vredevorst (Jesaja 9 1.5)                    

                          Zalig Kerstmis 
 



Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…. 
 
We mogen weer Kerstmis vieren! Ieder jaar weer tuigt de halve wereld 
zich op voor het feest, gelovig of niet. Je ziet van alles gebeuren. We 
steken buiten en binnen meer en meer lampjes aan, om de duisternis te 
verdrijven. We slepen allemaal groen onze huizen in om het niet bij de 
schrale kaalte van de winter te laten zitten. We vieren de geboorte van 
een kind, een nieuw leven, en dat raakt de harten van alle mensen. We 
zien het allemaal gebeuren. 
 
Maar er gebeurt met kerstmis meer! Het belangrijkste zie je niet met het 
blote oog. Wil je zien waar het werkelijk om gaat, moet je kijken met ogen 
van geloof…. 
Jazeker, een kind wordt geboren. Maar het is de geboorte van niet zomaar 
een kind! Dit kind heeft iets van doen met Gods bedoelingen met ons. Een 
onomkeerbaar moment in de geschiedenis.  
 
Onze Schepper wil niets liever dan dat alle mensen zijn liefde leren 
kennen. Maar hoe moet Hij de harten van mensen bereiken? Wij zijn vaak 
met heel andere dingen bezig dan met de liefde van God. Zorgen in ons 
eigen leven, ziekte in deze wereld, zorgen van alledag: er is heel wat 
duisternis in ons leven. Ambities, carrières, vitaal zijn, er goed uitzien: er 
is heel wat schraalte in ons bestaan. 
 
Dan besluit God: ik word mens. In Jezus wordt Hij mens, om op deze 
aarde te zijn, om bij ieder mensenkind te kunnen zijn, om ons leven te 
delen en alle mensen naar zich toe te trekken. Ook jou! In Jezus laat Hij 
jou zien dat geen duisternis zo donker is of Hij brengt licht, geen schraalte 
zo doods en leeg of Hij brengt leven. Met ogen van geloof kun je zien wie 
Hij voor jou kan zijn.  Hij wil deel van jouw leven zijn. Zoveel houdt God 
van jou… 
 
Ik wens u allemaal een Zalig Kerstmis. Dat het, ondanks alles, een feest 
mag zijn. Dat je mag genieten van warmte en liefde om je heen. En dat 
ergens in je hart wéér of méér gaat leven: Hij is het Licht van je leven.  
Wie verlangt daar nou niet naar? 
 
Pastoor Van Klaveren 
 
 
NB: Kijk regelmatig op de parochiesite: 
https://www.parochiedeblijdeboodschap.nl 
Daar worden de eventuele laatste wijzigingen m.b.t. de vieringen vermeld.  



Vieringen in Haastrecht 

 
* Het is helaas zo dat u voor de vieringen  
op 25 en 26 december moet reserveren.  
Bij voorkeur via: info@barnabasparochie.nl 
Of anders op maandag en woensdag, tel. 0182 382455  
van 10.00 - 13.00 uur. Er is vanwege de 1,5 meterregel beperkt plaats.  
Zonder reservering kunt u niet komen. 
 

Kerstmis 

Vrijdag 24 dec. Kerstavond kunt u door middel van een livestream 
om 21.00 uur de ‘Nachtmis’ vanuit de parochie Sint Jan de Doper te 
Gouda volgen. Op onze parochiesite zal t.z.t. een nieuwsbericht met 
link naar de livestream staan. 

Zaterdag 25 dec. 1ste Kerstdag*:  11.00 uur    Eucharistieviering 
                                                                       m.m.v. Caecilia 

Zondag 26 dec. 2de Kerstdag*:     11.00 uur  Eucharistieviering 
(met het feest van de heilige familie)               m.m.v. Inbetween
  
Rond Oud en Nieuw  

vrijdag 31 december                         19.00 uur   Eucharistieviering 
                                                                       m.m.v. Caecilia 
Zaterdag 1 januari:                           11.00 uur   Eucharistieviering 
                                                                       m.m.v. Inbetween 

Driekoningen 
Zondag 2 januari:                             11.00 uur   Eucharistieviering 
                                                                       m.m.v. Caecilia 
Doop van de Heer  (afsluiting van de Kersttijd) 
zondag 9 januari                               11.00 uur   Eucharistieviering
               m.m.v. koorleden   
* zie reserveren, bovenaan de bladzijde 



Vieringen in Schoonhoven 

 
* Het is helaas zo dat u voor de vieringen  
op 25 en 26 december moet reserveren.  
Bij voorkeur via: info@bartholomeusparochie.nl 
Of anders op maandag en woensdag, tel. 0182 382455  
van 10.00 - 13.00 uur. Er is vanwege de 1,5 meterregel beperkt plaats.  
Zonder reservering kunt u niet komen. 
 

Kerstmis 

Vrijdag 24 dec. Kerstavond kunt u door middel van een livestream 
om 21.00 uur de ‘Nachtmis’ vanuit de parochie Sint Jan de Doper te 
Gouda volgen. Op onze parochiesite zal t.z.t. een nieuwsbericht met 
link naar de livestream staan. 

Zaterdag 25 dec. 1ste Kerstdag*: 9.00 uur   Eucharistieviering  
                                                                    m.m.v. Sursum Corda 

Zondag 26 dec. 2de Kerstdag*:    9.00 uur   Eucharistieviering  
(met het feest van de heilige familie)               met samenzang  
 

Op nieuwjaarsdag  
Zaterdag 1 januari:       9.00 uur   Eucharistieviering 
                                                                   met samenzang 
Driekoningen 
Zondag 2 januari:                           9.00 uur   Eucharistieviering   
                                                                   met samenzang 

Doop van de Heer  (afsluiting van de Kersttijd) 
Zondag 9 januari                             9.00 uur  Eucharistieviering 
                                                                   m.m.v. Sursum Corda 
 
* zie reserveren, bovenaan de bladzijde 
 



Verblijven bij de kerststal 
Het is goed als je werk kan maken bij het opzetten van 
de kerststal. Het is niet zomaar even alles uitpakken en 
neerzetten. Het is mooi om ieder jaar naar de beeldjes te kijken en je 
af te vragen wie jij dit jaar bent in de kerststal. Als je dat ieder jaar 
doet, leer je niet alleen deze Bijbelse personen kennen, maar pas je 
jezelf ook in de kerststal. Ook wij horen daar thuis. Er zijn gelovige 
mensen, zoals Maria, gehoorzame mensen zoals Jozef, wijzen en 
rijken, armen en het uitschot. Christus verzamelt ons allemaal rond 
Hem.  
De kerststal nodig ons uit om er steeds naar te kijken en erbij te 
bidden. Dat zeiden de herders ook: Laten we gaan zien wat er gebeurd 
is. En ze knielden neer. Je kunt dat alleen doen, met je gezin, elke 
avond, met steeds een moment om bij de kerststal te kijken en te 
bidden.  
Terwijl velen al vóór 25 december Kerstmis hebben gevierd, doen wij 
dat vooral erna in de kersttijd met alle feesten tot en met de Doop van 
de Heer. Kerstmis mag zich ontvouwen. Het geloof mag in ons groeien 
en daarmee de hoop en de liefde. 
Geef de kerststal een waardige plaats en ruim deze niet te snel op. Het 
is Kerstmis tot en met de Doop van de Heer. 

Een groet vanuit Groningen 
Het is alweer ruim 5 maanden dat ik niet meer uw pastoor bent. Al  
drie maanden ben ik aan de slag in Groningen; waar blijft de tijd?  
Ik heb een prachtige woning (een pastorie: Irenelaan 4, 9752 LS 
Haren). Ik doe hier concreet pastoraal werk met veel bezoek aan 
mensen. De beide parochies van Schoonhoven en Haastrecht zijn elke 
dag in mijn gedachten en gebeden.  
In deze tijd van advent en met het feest van Kerstmis wil ik iedereen 
een zalig Kerstmis wensen. God wil in Jezus midden onder ons wonen. 
Dat is het geheim van de kerk. Hij laat ons nooit in de steek. Hij komt 
ook om alles goed te maken wat wij niet altijd goed hebben gedaan, 
ook in onze kerk. Zo goed is God. Hij nodigt ons steeds uit om ons met 
elkaar in vrede te leven. Zo wordt de Heer zichtbaar. Ook voor het 
nieuwe jaar 2022 wens ik u Gods nabijheid toe. Hij maakt het verschil 
en geeft verbondenheid. Met een hartelijke groet, 
Pastoor Joost van der Mee (06 51577384, vandermee@kerkmail.nl) 
 



 

 
   Met (klein)kinderen Kerst vieren: 

Schoonhoven:  
op 25 en 26 december van 11.00 – 16.00 uur 
De kerk van de Bartholomeusparochie te 
Schoonhoven (Wal 63) is open. U bent welkom om 
bij de kerststal te komen en het Kindje Jezus te 
begroeten en bij Hem te bidden. Ook is er een hele  

    verzameling kleine kerststalletjes te bewonderen. Het is mooi om te zien  
    hoe veel verschillende beeldjes er zijn. Kom eens langs!  
    De deur staat open.  
 
    Knutsel een ster voor jouw raam  
    Drie koningen, wijze mannen uit vere landen, wisten heel veel  over  

    de sterren aan de hemel. Op een avond zagen zij één hele grote  

    stralende ster! Ze wisten meteen dat deze ster een hele belangrijke  

    gebeurtenis zou aankondigen. Ze lazen in de boeken dat het een teken  

    moest zijn van de geboorte van een nieuwe koning.  

    Zij gingen op weg en kwamen, dagen later dan de herders, bij de  

    Jezus in de kribbe aan. Op het feest van Driekoningen (ook wel:  

    Openbaring des Heren) vieren we dat Christus is gekomen voor alle  

    volkeren, want de wijzen kwamen niet uit het volk van Israel, maar  

    vanuit de heidenvolken. 

    Rond Kerstmis hangen veel mensen een ster voor hun raam om te  

    laten zien dat zij met Kerst de geboorte van Jezus vieren. Je kunt  

    eenvoudig een kerstster knutselen: kijk op youtube: 3D kerstster  

    vouwen van papier. 

    -------------------------------------------------------------------------------------  

     

     Als God uit de hemel  

     op aarde is neergedaald voor ons,  

     dan bestaat er geen twijfel  

     over dat Hij van ons houdt.  

     En als iemand van je houdt,  

     en dat bovendien God zelf is,  

     dan kun je alles aan,  

     dan wordt je vreugde groter,  

     dan wordt alles mogelijk.     Chiara Lubich 

 



  

  Algemene informatie Algemene informatie  

  Pastoor  Th. van Klaveren   pastoorvanklaveren@sintjandd.nl 

  Secretariaat          0182-382455  

                                  info@barnabasparochie.nl 

                                   info@bartholomeusparochie.nl 

                                     www.barnabasparochie.nl /  

                                                      www.bartholomeusparochie.nl 

  Pastor van dienst     0182-586036 

                                     bereikbaar ook buiten kantooruren  

                                     voor specifieke en dringende pastorale vragen 

  Parochiebestuur: 
  Voor informatie over zaken die het kerkbestuur betreffen kunt u  

  contact opnemen met:  Dhr. Frank Marcus, vicevoorzitter.                            

 tel: 06 10814372  
                                     fjmarcus56@gmail.com 

 

   St. Barnabasparochie 
                                   Grote Haven 8   2851 BM  Haastrecht 
                                     info@barnabasparochie.nl 

                                    www.barnabasparochie.nl 

  Rekeningnummers:  
  Actie Kerkbalans       NL44 RABO 0118 5024 17    t.n.v.  R.K. Kerk 
  Misintenties e.d.        NL71 RABO 0361 4102 04              H. Barnabas                                                              

  

  H. Bartholomeusparochie 

  Pastorie   Wal 61  2871 BC  Schoonhoven 
               0182-382455 

              info@bartholomeusparochie.nl 

  Rekeningnummers: 

  Actie Kerkbalans        NL79 INGB 0001 4600 00   t.n.v.   R.K. Kerkbestuur 
  Misintenties e.d.        NL10 INGB 0000 1138 15              H. Bartholomeus 

  

  Givt   via de Givt-app kunt u digitaal en anoniem geven aan  

                                      de collecte kies in de lijst van de app: St. Barnabas  
                                      Haastrecht of H. Bartholomeus Schhonhoven 
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