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Heeft u de klokken gehoord? 
 

 
 

 
 
 

 
 

De Actie Kerkbalans 2022 is ingeluid! 
Doet u (weer) mee? 
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VOORUIT KIJKEN 
 

Mensen kijken graag vooruit. Plannen maken, dromen dromen, verlangen 
koesteren. Zeker als het om mooie dingen in ons leven gaat: bruiloften, 
jubilea, afstuderen. We kijken allemaal naar de toekomst. 
 

Dat is een stuk moeilijker als het gaat over minder fijne dingen in het leven. 
Als ziekte deel van ons leven wordt of de dood dichtbij komt. Ineens kijken 
we dan veel makkelijker terug dan vooruit. We halen eerder herinneringen 
op dan dat we plannen maken. Vaak herinneringen van een tijd dat alles nog 
goed was, soms ook een terugblik van wat allemaal juist mis was. We rouwen 
om wat we verliezen of hebben verloren, maar ook om wat nooit is geweest 
of wat altijd onaf zal blijven. 
 

We hebben een bewogen jaar achter ons. Spanningen in de 
geloofsgemeenschappen, bestuurlijke spanning, vragen rond de rol van de 
pastoor die ook al erg lang op dezelfde plaats stond, allerlei onderzoeken, 
ongenoegen tussen groeperingen en uiteindelijk het vertrek van de pastoor. 
En dat had allemaal zijn gegronde redenen!  
Een bewogen jaar waarin zich een nieuwe pastoor aandient, met een 
pastoraal team en een veel groter verzorgingsgebied. Een opvolger waarnaar  
met argusogen wordt gekeken hoe hij met de erfenis omgaat. We kijken 
terug, sommigen met verdriet om wat voorbij is, anderen beschadigd door 
wat is geweest. 
 

Maar met ogen van geloof kunnen en durven we vooruitkijken. Immers, de 
kerk is niet van ons, de kerk is van onze Heer. En waar mensenwerk soms aan 
ons geloof kan knagen, kan ons geloof de ogen openen voor onze eigenlijke 
opdracht: te getuigen van Zijn liefde, en elkaar daarin mee te nemen en aan 
te steken. 
 

We moeten niet vergeten waar we vandaan zijn gekomen. Maar we moeten 
óók elkaar de kans geven met vertrouwen vooruit te zien. 
Ik ben pastoor van de parochies, en ik sta voor u, parochianen. Álle 
parochianen. Mijn opdracht is om ons met elkaar te verbinden en te brengen 
aan de voeten van de Heer. Ik hoop dat het komend jaar in dat licht een goed 
jaar mag worden, waarin we over onze menselijke schaduwen heen durven 
stappen, en af durven gaan op wat de Heer van ons vraagt. 
Zalig Nieuwjaar! 

Pastoor van Klaveren. 
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ACTIE KERKBALANS 
 
Van 15 t/m 31 januari 2022 zal de jaarlijkse Actie 
Kerkbalans gehouden worden, die er dit jaar wat anders 
uit zal zien. We zijn gestart met een inluidmoment waarbij 
de bezorgers het parochieblad ook de brief voor de Actie 

Kerkbalans kregen uitgereikt. Vervolgens zijn de feestklokken geluid als 
aftrap van deze belangrijke actie. Het was ook een moment van elkaar 
ontmoeten en inspiratie opdoen voor het slagen van de actie en om de 
bezorgers een steuntje in de rug te geven. Zij brengen niet alleen door weer 
en wind het parochieblad en de brief van de Actie Kerkbalans bij u thuis; 
omdat we dit jaar met een toezeggingsformulier werken (zeer belangrijk voor 
de financiële planning van de parochie), komen zij indien nodig de 
retourenvelop voor de parochie ook ophalen.  
 

Lopers door weer en wind 
In totaal zijn er zo’n veertig bezorgers, mensen die dit vaak al jaren achtereen 
doen en waarvan een behoorlijk aantal ook al aardig op leeftijd is, en tot de 
kwetsbare groep behoort als het om corona gaat. Nu heden ten dage 
communicatie steeds meer digitaal gebeurt, leek deze Coronacrisis dan ook 
een uitgelezen kans om de mogelijkheid te onderzoeken om per e-mail de 
brief van de Actie Kerkbalans 2022 te versturen en dat u, parochianen, op 
een digitale manier uw kerkbijdrage Actie Kerkbalans 2022 kenbaar kunt 
maken.  
 

Actie Kerkbalans ook bij ons op de digitale snelweg? 
Inmiddels hebben we alle personen van wie wij een e-mailadres hebben 
gekregen benaderd met de vraag of men genegen is het 
kerkbijdrageformulier 2022 digitaal in te vullen en te retourneren. Daar zijn al 
zo’n 100 positieve reacties op gekomen. Daar zijn we reuze blij mee. Voor de 
bezorgers betekent dit (hopelijk) flink minder brieven die rondgebracht en 
eventueel opgehaald moeten worden, en dus ook veel minder 
contactmomenten in deze Coronatijd. Daarnaast is er nog het niet 
onbelangrijke voordeel van besparing op papier- en kopieerkosten, wat 
bijdraagt aan een duurzame aarde.           
 

Doet u mee? 
U krijgt dit jaar een prachtige Kerkbalans folder in de bus waarbij een aantal 
parochianen aan het woord komt. Pastoor Van Klaveren roept op dat we het 
dienstwerk van de kerk alleen maar kunnen doen van wat we financieel met 
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elkaar bij elkaar brengen. Doet u mee?! 
Met vriendelijke groet,  
namens de werkgroep Actie Kerkbalans, 
Joanna Dekker-Rossa 

 
RESERVEREN VOOR DE ZONDAGSE MIS 
Op dit moment waarop we het parochieblad maken, gelden nog steeds de 
maatregelen die de bisschoppen vóór kerstmis hebben afgekondigd. Ze staan 
op de site en zijn meegedeeld tijdens de vieringen.  
Eén van de maatregelen is de beperking van maximaal 50 deelnemers aan de 
Mis (naast de bedienaren). Omdat de deelname aan de zondagse Mis dit 
aantal oversteeg, is het nodig dat u zich voor die Mis aanmeldt. 
Reserveert u dus tijdig (graag uiterlijk donderdag) voor de komende zondag 
door te mailen naar info@banabasparochie.nl of info@bartholomeus.nl.  
U kunt ook bellen: 0182 382455 en zo nodig inspreken. 
Houdt u de mededelingen en de site in de gaten voor eventuele wijzigingen? 

 
TOEKOMST ZATERDAGAVONDMIS 
Een slordige halve eeuw geleden werd de avondmis op zaterdag ingevoerd, 
anticiperen op de zondag voor mensen die op zondag niet in de gelegenheid 
waren aan hun zondagsplicht te voldoen. Uiteraard heeft sindsdien de 
zaterdag een hele ontwikkeling doorgemaakt. Wij gingen vroeger nog al eens 
op zaterdag “want dan hebben we het maar vast gehad” zoals mijn moeder 
dan zei. Een hele periode is de zaterdag populair geweest bij jongeren. En 
wat te denken van ouders waar kinderen niet meer naar de kerk gaan, maar 
wél zondag op de koffie komen…. 
 

De laatste decennia is onze kerkgang erg verschoven. Het accent is -terecht!- 
weer op de zondag komen te liggen. De Mis op zaterdagavond werd nog wel 
aangeboden, maar slechts een klein groepje maakt er gebruik van.  
Met mijn komst in de parochies van Haastrecht en Schoonhoven hebben we 
wat moeten schuiven in het liturgierooster: het moest immers passen bij een 
groter geheel samen met de Sint Jan de Doperparochie rond Gouda. Bij die 
aanpassing hoorde dat de avondmis van 7 uur verdween en die van half 6 op 
zaterdag bleef, maar verschoof naar Haastrecht. 
 

De laatste twee maanden is onder invloed van de coronamaatregelen de Mis 
van half 6 niet doorgegaan. Als we half januari wellicht weer ook ’s avonds bij 
elkaar kunnen komen, heb ik in overleg met het bestuur en het pastoraal 

mailto:info@banabasparochie.nl
mailto:info@bartholomeus.nl
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team besloten die Mis van half 6 in Haastrecht dan tóch niet terug te laten 
keren.  
Het aantal mensen dat er kwam blijft erg achter. Een kwart van de 
deelnemers is “personeel”, een deel komt uit Gouda, een deel komt gewoon 
altijd als er een Mis is en dus ook weer op zondag, een deel komt op zondag 
als er zaterdag geen avondmis is. Er blijft dan weinig over. 
Er zijn bovendien rond die tijd een aantal alternatieven in de directe 
omgeving.  
Een paar mensen zullen hier teleurgesteld over zijn. Begrijpelijk. Het is 
allemaal geen vooruitgang. Ik vrees dat het wél realistisch is. Uiteraard sta ik 
open voor een gesprek over dit besluit als daar behoefte aan bestaat.  
Ik hoop van harte dat mensen hun weg blijven vinden naar de kerk. Én ik 
hoop zelfs dat het een positieve impuls zal geven: met meer mensen bij 
elkaar wordt het feest toch groter… 
Pastoor van Klaveren 
 
VERHUIZINGEN 
Pastor Kuipers heeft gedurende enkele maanden in de pastorie van 
Haastrecht kunnen wonen. Dit was voor hem een goede oplossing tot zijn 
woning in Moordrecht in de loop van februari voor hem beschikbaar komt. 
De pastorie in Schoonhoven is verbouwd en opgeknapt. Vanaf februari is de 
woning weer geschikt voor bewoning. We heten pater Hoogland van harte 
welkom! Het secretariaat is intern verplaats, maar nog steeds op dezelfde 
wijze bereikbaar. 
 
GEDOOPT 
 Op 26 december is in de kerk van Haastrecht Nadia Maria Annetta van der 
Graaf gedoopt, dochter van Corné en Iwona. Zij wonen in Schoonhoven. 
 
KOFFIE DRINKEN NA DE MIS 
Zodra het weer mogelijk is zal er elke zondag gelegenheid zijn om na 
de mis koffie te drinken in de zaal van de pastorie / De Overkant”. 
 
BEREIKBAARHEID  
Secretariaat: tel. 0182 382455, bij geen gehoor kunt u inspreken. Mailen kan 
naar: info@barnabasparochie.nl of info@bartholomeusparochie.nl. 
Een dringende pastorale vraag of een ziekenzalving? Bel, ook buiten 
kantooruren, de ‘Pastor van Dienst’: tel. 0182-586036. 
 

mailto:info@barnabasparochie.nl
mailto:info@bartholomeusparochie.nl
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                      PAROCHIE H. BARNABAS  
 
WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID 16 t/m 23 januari  
Het Hapis heeft vanwege de onzekere situatie rondom corona 
zijn geplande activiteiten voor deze week uitgesteld. 
 
 

Zieken  Wij bidden voor onze zieken, met name voor Ria Hoogland, dochter 
Antoinet en de heer Van Maarseveen. 
Verhuisd  Mw. M.A.J. (Ria) Hoogland-Rentinck is inmiddels terug in 
Haastrecht in de Liezeborgh. 
 
 

                    
 
                      PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS 
   
WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID  
Deze week wordt gehouden van 16 t/m 23 januari 2022.  
Het thema van dit jaar is: Licht in het duister (n.a.v. Mattheus 2: 
de ster van Bethlehem). 

Indien mogelijk zal er op donderdag 20 januari 2022 een interkerkelijke 
gebedsviering zijn: aanvang 19.30 uur in de hervormde kerk van Willige 
Langerak. Indien de viering niet kan worden bijgewoond, kunt u deze online 
volgen via www.kerkdienstgemist.nl (hervormde gemeente Willige Langerak). 
 

Zieken: We bidden voor onze zieken, met name voor Paola Oosterlaken, Ria 
Bode en Silvia Versluis. 
 

Overleden 
 19 november is, in de leeftijd van 85 jaar, overleden Johanna Maria 
Catharina, Annie, van Breukelen-Jansen, vrouw van Piet van Breukelen die 
jarenlang organist was in onze kerk.  
 5 december is, in de leeftijd van 89 jaar, overleden Daniël, Daan, van 
Berkesteijn, 14 december is hij na een afscheidsviering gecremeerd. 
  12 december is overleden, in de leeftijd van 86 jaar, Cornelia Eliza Dymphna 
Maria Beerkens-Wouters. Op 20 december is zij op ons kerkhof begraven. 
 
Misintenties voor de 40dagen- en de paastijd kunt u tot 22 januari doorgeven.  

http://www.kerkdienstgemist.nl/

