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Een parochieblad voor de ‘rustige’ zomermaanden, waarin we graag even
afstand nemen van veel dagelijkse werkzaamheden om vervolgens uitgerust
en verfrist zaken weer op te pakken.
Het mooie van de parochie is dat de wezenlijke zaken ‘gewoon’ doorgaan.
De Eucharistie blijven wij vieren. Wij proberen aandacht te blijven geven aan
zieken en ouderen. De kerk stopt nooit en God gaat niet op vakantie.
Iedereen een goede tijd gewenst, of je nu weg gaat of toch thuis blijft.
En de deur van de kerk staat voor iedereen open.

Sacerdos in aeternum
Priester tot in eeuwigheid. Priester zijn is geen baan, het is een levensstaat in
de kerk en daarmee een levenskeuze.
Het klinkt dan alsof je op een moment in je leven je opties eens afweegt en
kiest voor het priesterschap. Maar deze keuze ligt daar ver vandaan. “Niet gij
hebt Mij uitgekozen, maar Ik u…” zegt de Heer in het evangelie. Hij heeft
allang een bedoeling met je. Aan jou om uit te vinden wat die bedoeling zou
kunnen zijn. Je maakt als het ware geen keuze om priester te worden, je
wordt daarvoor gekozen. Hij roept je. Jouw keuze is of je ingaat op die
roepstem.
Het heeft voor mij veel omwegen gekend voordat ik die roepstem heb
gehoord en begrepen. Het verlangen was er wel, maar ik kon mij niet
voorstellen dat het voor mij ook een realiteit kon zijn. Toen ik als
pastoraalwerkertje (ik was nog heel jong!) in één week tijd drie keer de vraag
kreeg of ik geen priester zou worden, begon me toch te dagen dat
parochianen het kennelijk wel in me herkende en dat het wellicht toch de
weg van mijn leven zou kunnen zijn, dat Hij mij misschien toch daarvoor in de
wieg had gelegd.
Ik heb “ja” gezegd. En dat doe je dan voor je leven. Meer nog: tot in
eeuwigheid.
Dat klinkt alsof je met je wijding voortaan gebeiteld zit. Niets is minder waar.
Ik heb afgelopen 5 juni de 29ste verjaardag van mijn wijding mogen vieren.
Wat aardig dat de parochie hieraan heeft gedacht! Dat heeft me heel veel
goed gedaan. Want priester zijn is verre van vanzelfsprekend. Het is -net als
ieder andere gelovige- steeds weer opnieuw proberen Zijn stem te verstaan
en uitvinden wat Hij van je vraagt. Mijn priesterschap is in de loop van de tijd
erg veranderd. Ik ben opgegroeid in mijn priesterschap als herder van de
kudde. In een groot fusiegebied als onze parochie ben ik meer missionaris
geworden. Je wordt dan vanzelf meer van Christus en door Hem van mensen.
We staan nu weer voor een nieuwe uitdaging: de kerk moet opnieuw
missionair worden. En dat vraagt van mij ook weer een nieuwe spiritualiteit
in mijn priesterschap. Ik weet nog niet wat. Spannend is dat!
Maar Hij heeft beloofd: je bent niet priester voor een tijdje, maar tot in
eeuwigheid. Hij zal mij en ons allemaal leiden. Ik hoop en bid dat mijn
priesterschap daar dienstbaar aan zal zijn en blijven….
Pastoor van Klaveren
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BEDEVAARTEN
Het bedevaartseizoen is weer in volle gang. Achter in de kerk vindt
u diverse folders en info over één of meerdaagse bedevaarten.
Ook liggen er flyers van één of meerdaagse bijeenkomsten
voor bezinning, vorming etc.
Neem er de tijd voor eens te kijken of er iets voor u interessant is.
ROME!
Na jaren kunnen we weer op bedevaart. Het is een goede
gewoonte in onze parochie om naast de vertrouwde
Maria-bedevaartsplaatsen zoals Lourdes en Kevelaer ook
de plaatsen te bezoeken die al veel eerder doelen van een
bedevaart waren in onze kerk: het heilig graf van de Heer
in Jerusalem, het graf van sint Jacobus in Santiago de
Compostella, de graven van sint Petrus en Paulus in Rome.
In het najaar zullen we de laatste gaan bezoeken: we gaan naar Rome.
De bedevaart is van 4 tot 9 oktober. We bidden bij de graven van de
apostelen, zullen een audiëntie bij de heilige vader meemaken, gaan de
sporen na van de eerste christenen in de catacomben en de Scavi
(opgravingen onder de Sint Pieter). We zullen dagelijks de Mis vieren, onder
andere in de Santa Maria Maggiore, de kruisweg bidden langs de Via Appia,
inspiratiemomenten met elkaar beleven en de dag dagelijks afsluiten met
gezamenlijk gebed.
Uiteraard blijft er tijd over om van de stad en elkaar te genieten!
De spirituele begeleiding zal verzorgd worden door pastoor van Klaveren en
pastor Lijesen. Voor de organisatie van de reis hebben we Kees Jan van der
Velden in de arm genomen. Hij is directeur van APG Nederland, keuze
parochiaan van onze parochie en actief in de reisbranche.
De bedevaart is op basis van halfpension en verblijf in Casa Procura Madre
del Devin Pastore, een gastenverblijf van zusters franciscanessen, gelegen
vlak bij het Vaticaan. We vliegen met de KLM.
Een definitieve prijs kunnen we bekend maken als de laatste zaken rond het
verblijf zijn afgewikkeld, maar we streven naar een som onder de €990.
Wilt u rechtstreeks op de hoogte gehouden worden of bent u geïnteresseerd
in deze bedevaart? Schrijf naar keesjan@apg-nl.nl en we houden u op de
hoogte.
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PELGRIMINI 2022 – een pelgrimstocht binnen de parochies
Dit jaar is de Pelgrimini, op zaterdag 15 oktober. De eerste stempel in je
pelgrimspaspoort ontvang je in je eigen kerk, nadat er is gezongen, gebeden
en de pelgrimszegen over jou is neergedaald.
Er zijn dus acht startplaatsen omdat er ook acht kerken zijn: Bodegraven,
Boskoop, Gouda, Haastrecht, Moordrecht, Reeuwijk, Schoonhoven en
Waddinxveen.
Midden in de Krimpenerwaard komen al onze pelgrimswegen bij
elkaar, zo gaat dat als je op weg bent naar je bestemming.
We worden stil bij de Lourdesgrot in Schoonhoven, om uiteindelijk
- via Oudewater - thuis te komen bij Maria ter Weghe. Daar
zingen we haar lied, horen we een bijzonder verhaal en klinkt ons
pelgrimslied van maar liefst acht strofen lang.
Inschrijven kan nog niet, dat komt later. Het enige wat je nu moet
doen is de datum van zaterdag 15 oktober reserveren voor een dag van
bezinning, beweging en ontmoeting!
Uiteindelijk geven de vijf stempels in je pelgrimspaspoort recht op een
getuigschrift dat je de pelgrimini hebt volbracht.
Pastor Rob Lijesen.
AANMELDING VOOR 1STE COMMUNIE EN VORMSEL
Meerdere ouders hebben aangegeven hun kind te willen laten meedoen aan
de voorbereiding op de 1ste H. Communie. Daarvoor zal een planning gemaakt
gaan worden. Er zijn nog geen data vastgelegd. Heeft u uw zoon of dochter
nog niet aangemeld, neem dan contact op met het secretariaat. Verdere
informatie volgt na de vakantie.
Dit jaar zijn er vijf tieners gestart met de voorbereiding op het ontvangen van
het sacrament van het Vormsel. Na de zomervakantie start er een nieuwe
groep voor kinderen die dan naar groep 8 van de basisschool of het middelbaar
onderwijs gaan. Heeft u de informatieavond op 21 juni gemist en wilt u alsnog
uw zoon/dochter aanmelden, dan kunt u voor info terecht bij het secretariaat of
mailen naar vormsel@sintjandd.nl.
MIVA COLLECTE
Op 28 augustus vindt de jaarlijkse
MIVA-collecte plaats. De MIVA steunt
missionarissen door hen te helpen met concrete
middelen, zoals een auto, motor of computer.
Voor meer informatie: www.miva.nl
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PAROCHIE ST. BARNABAS
Stand collecte mei t/m 19 juni
Collecte voor de Voedselbank
Pinkstercollecte / missie
Stand Actie Kerkbalans t/m juni

€ 1.200,51
€
196,45
€
188,90
€ 26.022,01

Elke zondag is er na de H. Mis
koffiedrinken in de zaal van de pastorie

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Gedoopt
Op 10 juli worden tijdens de Eucharistie om 11.00 uur gedoopt:
 Jim (Cornelis Adrianus) Oskam, geboren 20 december2021. Zoon van Tim
Oskam en Rianne Faaij en broer van Janne.
 Marlou (Maria Louise Catharina) Houdijk, geboren 7 juni 2022. Dochter van
Rick en Carissia Houdijk - van Berkel en zus van Thimo.
Jarigen in deze periode 80 jaar en ouder:
10 juli wordt mw. E. Hartman-Cornelis 84 jaar; 17 juli wordt mw. A. JansenMoerings 86 jaar; 21 juli wordt dhr. A. Pinkse 81 jaar; 22 juli wordt mw. B.
Slootjes-de Lange 83 jaar; 24 juli wordt mw. J. Versteeg 80 jaar; 25 juli wordt
dhr. H. Swart 90 jaar; 26 juli wordt dhr. P. Mulder 84 jaar; ook 26 juli wordt
dhr. B. van den Hondel 85 jaar; 1 augustus wordt dhr. T. Mulder 88 jaar; 4
augustus wordt dhr. C. Hogendoorn 82 jaar; 8 augustus wordt mw. C
Versteeg 84 jaar; 12 augustus wordt mw. Baars-van der Pouw 80 jaar; 14
augustus wordt dhr. W. Boere 90 jaar; 22 augustus wordt dhr. F. Mulder 89
jaar; 26 augustus wordt mw. Q. Hoogenboom-Houdijk 85 jaar. Allen van
harte proficiat!
Zieken:
Wij bidden voor alle zieken, met name voor Antoinet Kok.
Overleden
 14 juni is overleden in de leeftijd van 88 jaar Theodora Engelina Maria, Thea,
van Leeuwen- de Koning. Op 22 juni is zij na een afscheidsviering in de kerk
op ons kerkhof bijgezet bij haar man.
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PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS
Stand collecte mei t/m 19 juni
Collecte voor de Voedselbank
Pinkstercollecte/missie
Stand Actie Kerkbalans t/m juni

€ 1.337,78
€ 111,25
€ 166,71
€ 31.433,06

Elke zondag is er na de H. Mis
koffiedrinken in 'De Overkant'.

JUBILARISSEN
Op 26 juni zijn 2 jubilarissen gehuldigd vanwege hun 25-jarig lidmaatschap
van het koor: Ine van IJzeren en Elly van Buren. Zij werden bedankt voor hun
inzet als lid en tevens voor de taken die zij vervullen of vervuld hebben als
bestuurslid.
Zij werden na de H. Mis gefeliciteerd in ‘De Overkant’ en was er koffie met
gebak.
AFSLUITING KERKHOF
Omdat herhaaldelijk is geconstateerd dat op het kerkhof en bij de Mariagrot
’s avonds bezoek komt en rommel achterlaat, is besloten dat het hek wordt
afgesloten rond 19.00 – 19.30 uur. Bij het openen van de kerk gaat het hek
weer open. Dat is rond 8.30 uur.
FEEST VAN MARIA TENHEMELOPNEMING
Op maandag 15 augustus vieren we in Schoonhoven om
19.30 uur het
Feest van Maria Tenhemelopneming.
We gaan na de Mis Maria groeten bij de grot.
Kinderen zijn speciaal uitgenodigd en er is
kinderwoorddienst. Meisjes mogen in de processie
meelopen als bruidjes.
Na afloop is er bij goed weer in de tuin koffie, thee,
limonade en iets lekkers.
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HERDERTJESTOCHT
Het is nog niet zover, maar op zaterdag 17 december zal er een herdertjestocht
zijn door de stad Schoonhoven. Alle kerken werken hieraan mee. Er wordt volop
gewerkt aan een mooie route “langs het kerstverhaal”. Nadere informatie volgt.
Er wordt al wel gevraagd om mensen die willen meespelen in een scene, muziek
willen maken, scenes opbouwen/opruimen, zingen, groepen rondleiden.
Wilt u zich aanmelden dan kan dat bij Corrie Trompers of het secretariaat.

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Geboren
♥ Op 8 juni is Celeste geboren, dochter van Giovanni en Marta Mores. Zij
wonen in Bergambacht.
Jarigen in deze periode 80 jaar en ouder:
12 juli wordt dhr. J. Hartmann 99 jaar; 17 juli wordt mw. G. van Breukelenvan Baaren 88 jaar; 19 juli wordt dhr. P. Verschuur 81 jaar; 21 juli wordt mw.
S. van Slobbe-Delfgaauw 84 jaar; 25 juli wordt mw. J. Verlaan-van Elteren 84
jaar; ook 25 juli wordt mw. T. van Harmelen-van Leeuwen 88 jaar; 26 juli
wordt dhr. S. Dupper 84 jaar; 28 juli wordt mw. G. Verschuur-Slootjes 82 jaar;
ook 28 juli wordt dhr. A. Sorel 86 jaar; 2 augustus wordt mw. T. van KalkenSol 81 jaar; 3 augustus wordt mw. H. Lenior-de Groot 86 jaar; ook 3 augustus
wordt mw. C. Blaas-Steenvorden 83 jaar; 10 augustus wordt dhr. W. Verhoog
80 jaar; 11 augustus wordt mw. J. van Dongen-van Gemert 89 jaar; 17
augustus wordt mw. S. Jongerius 83 jaar; 19 augustus wordt mw. K. Tan-Ong
86 jaar; 25 augustus wordt dhr. C. Klarenbeek 80 jaar; 27 augustus wordt
mw. J. den Hartog-Snel 89 jaar. Allen van harte gefeliciteerd!
Zieken
Wij bidden voor al onze zieken, met name voor Paola Oosterlaken, Elly van Loon
en Bea Sangers.
“Emo en Ego zijn de goden van deze tijd
met de massamedia als hun profeten,
de talkshows als dagelijkse hoogmis
en de camera als het alziend oog.”
Arie Elshout in de Volkskrant
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PRIESTERJUBILEUM PATER HOOGLAND
Op 20 juni was het de dag dat pater Hoogland zijn 25-jarig priesterjubileum
vierde. Voorwaar een mijlpaal, die wij niet onbenoemd willen laten, gelet op
zijn regelmatige aanwezigheid in de vieringen in onze parochies. Wij willen
daarbij stil staan tijdens de ochtendvieringen op 13 (Schoonhoven) en 15 juli
(Haastrecht) a.s. Op de 15de willen we hem ook namens beide parochies een
gezamenlijk cadeau aanbieden, waaraan u desgewenst kunt bijdragen. Pater
Hoogland heeft aangegeven geen persoonlijke cadeaus te willen ontvangen.
Hij bestemt uw giften liever voor zijn congregatiegenoten die actief zijn in
Polen en Oekraïne bij de opvang van vluchtelingen als gevolg van het conflict
in die regio.
U kunt uw bijdrage overmaken naar: NL10 INGB 0000 1138 15 t.n.v. R.K.
Kerkbestuur H. Bartholomeusparochie Schoonhoven, onder vermelding van
Cadeau pater Hoogland. Bij voorbaat dank!
Een felicitatie kunt u sturen naar zijn adres: Wal 61A, 2871 BC Schoonhoven.
WOONRUIMTE GEZOCHT
Beste parochianen.
Ik ben Angelique Kamphuis, katholiek en werkzaam in de thuiszorg in Gouda
en omgeving. Op dit moment woon ik in de pastorie te Haastrecht, maar het
contract loopt binnenkort af. Daarom zou ik u het volgende willen vragen:
weet u wie per direct of op korte termijn een kamer te huur heeft of heeft u
zelf een kamer te huur, in Gouda of omgeving? (Mijn telefoonnummer is: 06 19776 797.) Ik hoor graag van u, bij voorbaat dank,
Angelique Kamphuis.
GEZAMENLIJKE ZIEKENZALVING
In de periode eind september – oktober, zal in de beide parochies
gelegenheid zijn de ziekenzalving te ontvangen in een gezamenlijke viering.
Het is goed om niet te wachten tot het laatste moment.
De ziekenzalving wil juist de oudere mens, die zijn zwakheid ervaart, sterken en
bemoedigen.
Daarom is een tijdig ontvangen ervan aan te bevelen.
Wanneer dit sacrament wordt gegeven wordt nog gepland.
U kunt zich er al voor aanmelden bij het secretariaat.
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