SAMEN TER WEGHE
St. Barnabasparochie
Grote Haven 8, Haastrecht
www.barnabasparochie.nl
info@barnabasparochie.nl

4 september
tot en met
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H. Bartholomeusparochie
Wal 61, Schoonhoven
www.bartholomeusparochie.nl
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tel. 0182-382455
pastoor Th. van Klaveren

Jezus had meer voor je over
dan een kaartje of een bos bloemen,

Hij gaf zijn leven
visje
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MOGE DE HEER JEZUS CHRISTUS U STERKEN…..
Vanaf ziekenzondag, halverwege september, zullen er in al onze
gemeenschappen weer algemene ziekenzalvingen worden gehouden.
Iedereen die ziekte of lichamelijk ongemak heeft te verdragen, is van harte
uitgenodigd dit mooie en bemoedigende sacrament te ontvangen.
“Is iemand onder u ziek? Laat hij de priester van de gemeenschap roepen; hij
moet een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam des
Heren. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem
oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven
worden. Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkaar, opdat gij
genezing moogt vinden. Het vurig gebed van een rechtvaardige vermag veel.”
Dit lezen we in de brief van de heilige apostel Jacobus in het nieuwe
testament (Jac.5,14vv). Een opvallende passage! Want kennelijk gaat de
ziekenzalving niet zozeer over ‘zalig sterven’, zoals we het in een recent
verleden erg hebben beleefd. Het gaat om ‘sterken’: kracht opdoen om de
kwetsbaarheid van het leven met gelovig vertrouwen te kunnen dragen.
We zijn allemaal maar breekbare mensen. Breekbaar omdat we in het leven
nog wel eens wat kapot laten gaan: daar waar relaties beschadigd raken,
begaan we wellicht de grootste zonde. Breekbaar ook omdat ons lichaam -en
soms onze geest- ons in de steek kunnen laten: ziekte is deel van ons aller
leven. Onze Heer weet maar al te zeer van onze breekbaarheid af. Wat een
rijkdom dat Hij daarom de sacramenten aan de kerk heeft geschonken:
middelen om ons te helen. De ziekenzalving is dat bij uitstek. De eerste zin
die bij de bediening van dit sacrament wordt uitgesproken
is: “Moge de Heer Jezus Christus u sterken door deze
heilige zalving…”. En dat is precies wat er in dit sacrament
gebeurt. De Heer geeft je de kracht om met de
breekbaarheid van ons leven om te gaan.
Vergeving, genezing als dat ook maar enigszins mogelijk is, en in ieder geval
de kracht die nodig is om het kruis in het leven te dragen.
Je hoeft niet stervend te zijn of bijzonder oud voor dit sacrament. Iedere fase
in het leven kan zulke kwetsbare momenten kennen. Iedere mens die erg
ziek is, een zware operatie moet ondergaan, lichamelijk ongemak heeft te
verdragen of gebukt gaan onder de lasten van de ouderdom, is van harte
welkom dit sacrament te ontvangen. Het zal u goed doen.
Pastoor v. Klaveren
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VIERING MET ALGEMENE ZIEKENZALVING
In Haastrecht is de viering met de algemene Ziekenzalving op donderdag
22 september in het Hof van Stein.
In Schoonhoven is deze op woensdag 12 oktober. De viering zal dan niet om
9.00 uur maar om 10.00 uur beginnen.
Na deze vieringen is er koffie.
U kunt zich aanmelden voor het ontvangen van dit sacrament bij het
secretariaat: info@barnabasparochie.nl of info@bartholomeusparochie.nl
of tel. 0182 – 382455 (bij geen gehoor graag inspreken).

BLOEMETJE VAN DE WEEK
Na Pasen hebben we “het bloemetje van de week”
ingesteld, bestemd voor parochianen voor wie een
“opsteker” of felicitatie op zijn plaats is. Als u mensen
kent voor wie dit bloemetje een teken van betrokkenheid
en medeleven is: geef het door aan Tiny Houdijk (in
Haastrecht) en Yvonne de Jong (in Schoonhoven) of aan
het secretariaat.
En meld u zich na de viering ook eens het bloemetje bij iemand te brengen?
Als u hem/haar nog niet kent is dat juist een reden om eens kennis te gaan
maken met een medeparochiaan. U wordt met een bloemetje van de
parochie van harte ontvangen!

MONUMENTENDAG 10 en 11 september
Ook onze kerken zijn open
op zaterdag en zondagmiddag.

PELGRIMINI? PELGRIMINI!
Zaterdag 15 oktober is het prachtig weer, schijnt de zon volop, is er geen
zuchtje wind tijdens de tweede editie van onze Pelgrimini!
Vorig jaar maakten de parochianen van de Sint Jan de Doper parochie kennis
met het fenomeen ‘Pelgrimini’. Wandelend en fietsend deden we al onze
kerken aan die voor één dag waren omgetoverd tot een echte
bedevaartplaats. Zo was de kerk van Reeuwijk voor één dag Santiago de
Compostella, inclusief een heen en weer zwaaiend wierookvat! In de kerk van
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Bodegraven waanden we ons in kaarsenkapel van Kevelaer.
Dit jaar is er weer een Pelgrimini die de parochianen van het hele
pastoraatsgebied, van Boskoop tot Schoonhoven en van Haastrecht tot
Waddinxveen fietsend, biddend en ontmoetend op pelgrimage laat gaan naar
Maria ter Weghe.
Onze Pelgrimini verloopt als volgt: U ontvangt de pelgrimszegen op uw eigen
(start) kerklocatie en zingt met elkaar een van de 8 coupletten van het
speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerde pelgrimslied.
Het tijdstip daarvan is afhankelijk van uw (start) kerklocatie.
Boskoop, A.P. van Neslaan 50 start 7.45 uur
Waddinxveen, Zuidkade 176 start 8.15 uur
Reeuwijk, Dorpsweg 22 start 8.15 uur
Bodegraven, overtocht 20 start 8.30 uur
Gouda, Aalberseplein 2 start 8.45 uur
Schoonhoven, Wal 61 start 9.00 uur
Haastrecht, Grote Haven 8 start 9.30 uur
Let op: Moordrecht is geen startlocatie!
Als de eerste stempel in je pelgrimspaspoort is
gezet, fietsen we vanuit alle locaties naar de zorgboerderij Cornelishoeve in
Haastrecht. Als de klok 10.00 uur slaat zingen we, bidden we en worden we
stil.
Landelijke fietspaden leiden ons naar de Lourdesgrot van Schoonhoven,
bidden een tientje van de rozenkrans en zingen Haar toe. Vervolgens wordt u
getrakteerd op een smakelijke lunch en aansluitend op een tocht van 15
kilometer naar Oudewater, precies naar de plek waar heel lang geleden, heel
kort, OLV van Foy werd vereerd. Op die plek staat nu de Oud
Katholieke kerk waar de pastoor ons hartelijk ontvangt en
verhaalt over de ontstaansgeschiedenis van de Oud Katholieke
Kerk, de overeenkomsten en de verschillen.
Onze bestemming komt dan snel in zicht: Maria ter Weghe, OLV
van Haastrecht, OLV van Foy: We zingen haar toe in de
Barnabaskerk en als er vijf stempels in je pelgrimspaspoort
staan ontvang je een kleurrijk getuigschrift.
Het aantal te fietsen kilometers is afhankelijk van de kerklocatie
waar je start. Het zijn er altijd 32 plus het aantal kilometers naar
Haastrecht en weer terug naar huis. Voorbeeld: je ontvangt de pelgrimszegen
in Reeuwijk, dan fiets je 15 kilometer naar Haastrecht, 32 tijdens de
pelgrimstocht zelf en 15 kilometer terug. Precies één accu dus!
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Teveel kilometers? Zet je fiets dan voor het eerste stuk op de fietsendrager
van de auto. Niet rechtstreeks naar Haastrecht komen, maar altijd eerst naar
je eigen kerklocatie, anders mis je een stempel, dus geen certificaat
Alles
met de auto doen? Ook goed!
En een pelgrim weet: je gaat niet op weg zonder de pelgrimszegen, dat de
weg belangrijker is dan de aankomst, dat je overal kunt bidden en dat
stempels recht geven op een getuigschrift.
Binnenkort liggen de folders op al onze 8 kerklocaties. Daar staat ook te lezen
dat bij aanmelding voor 1 oktober u verzekerd bent van een
pelgrimspaspoort met daarin alle informatie voor een inspirerende en
zonnige pelgrimage.
Opgeven kan tot 1 oktober a.s. via de mail parochie@sintjandd.nl of tel.
0182-513056 tussen 09.00 – 12.00 uur. (Parochianen uit Schoonhoven en
Haastrecht volgen ook deze aanmeldroute)

FEEST VAN MARIA TER WEGHE
Op dinsdag 18 oktober vieren wij het feest van Maria ter
Weghe. Mgr. Van den Hende zal het feest met ons vieren.
Na de feestelijke Mis gaan we naar verenigingsgebouw
“De Thuishaven” voor een kopje koffie en een glaasje.
In de volgende Samen ter Weghe informeren wij u nog
nader. Houd u de avond vrij?

LOURDES, WE KUNNEN NIET WACHTEN!
Het werd al gefluisterd in de wandelgangen, hier en daar al hardop gezegd,
nu volgt de officiële proclamatie: ‘We gaan naar Lourdes!’ Er wordt zelfs
gezegd dat de glimlach van Onze Lieve Vrouw van Lourdes nog mooier werd
toen ook Zij van onze plannen hoorde!
Aanmelden kan nog niet, maar reserveer alvast onze
pelgrimage van zaterdag 29 april t.e.m. zaterdag 6 mei
2023. Omdat onze bedevaart precies in de meivakantie
valt nodigen we alle generaties uit. Een mooie
gelegenheid om als grootouders, kinderen en
kleinkinderen samen op reis te gaan naar de plaats waar
de heilige Bernadette de mooie Dame mocht zien.
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Natuurlijk is er voor de jongste generatie een apart programma.
Omdat we niet kunnen wachten, nemen we de TGV, de Train à Grande
Vitesse! In die trein zitten pelgrims uit het Aartsbisdom en uit parochies van
ons eigen Bisdom. Maar beste 80 stoelen zijn gereserveerd voor parochianen
van Sint Jan de Doper, Sint Barnabas en H. Bartholomeus.
Zodra de prijzen beschikbaar zijn en hoe u zich kunt inschrijven zullen we dit
bekend maken, maar houd er rekening mee dat u zelf moet zorgen voor het
lunchpakket op de eerste dag
Namens de werkgroep, Margrit en Robert Snoeren, Angelique Deichmann,
Ilonka Verweij, Pastor Rob Lijesen

Te Koop: GERARDUSKALENDER 2023
Achter in de kerk ligt de Gerarduskalender voor 2023.
Deze kalender geeft u iedere dag een inspirerende tekst uit
de bijbel, een gezegde, spreuk of een grapje. Prijs € 9,-

SECRETARIAAT GESLOTEN
Van 25 augustus tot en met 9 september is het
secretariaat gesloten.

Met vragen en mededelingen, die niet kunnen wachten, kunt u mailen naar
het Centraal Parochie Secretariaat: parochie@sintjandd.nl.
Voor dringende pastorale vragen kunt u bellen met de pastor van dienst:
0182-639586. Spreekt u een boodschap in als de pastor niet direct de
telefoon kan beantwoorden.
U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

6

PAROCHIE ST. BARNABAS
Collecte juli
Stand Actie Kerkbalans

€ 667,20
€ 30.695,-

KOFFIE DRINKEN
Elke zondag is erna de mis koffiedrinken
in de zaal van de pastorie.

VIERING MET ALGEMENE ZIEKENZALVING
De viering met de algemene Ziekenzalving is op donderdag 22 september in
het Hof van Stein. Na deze viering is er koffie.
U kunt zich aanmelden voor het ontvangen van dit sacrament bij het
secretariaat: info@barnabasparochie.nl of tel. 0182 – 382455 (bij geen
gehoor graag inspreken).
VREDESWEEK 15-27 september
In het kader van de vredesweek, met als thema: Generatie Vrede, heeft het
Haastrechts Platform voor Interkerkelijke Samenwerking (Hapis) het
voornemen een documentaire te tonen op maandag 19 september. Ten
tijden van het maken van dit blad was nog geen nadere informatie bekend.
Houd u de plaatselijke media en mededelingen in de kerk in de gaten?
ZIEKENZONDAG ?
Als kerk zijn we geroepen om te zien naar de zieken, ook in onze
parochiegemeenschap. Daar kan altijd meer aandacht voor zijn.
Als parochianen niet meer komen, missen we hen soms niet eens. Het is wel
eens moeilijk omdat we niet iedereen kennen, maar we kunnen er elkaar ook
op wijzen. Als zieken (en ook ouderen) vergeten worden, raakt dat de
betrokkenheid enorm.
Dit jaar is er geen aparte ziekenzondag waarop we bloemen brengen naar
de zieken. We hebben immers “het bloemetje van de week” en hoeven niet
te wachten tot die ene zondag in september.
Wat meer aandacht voor de zieken, een bezoekje of kaartje, kan elke dag!
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OOGSTDANKDAG
Zondag 25 september vieren we Oogstdankdag.
Wat is de oogst dit jaar? Zoals alle boeren kunnen
beamen, is het elk jaar afwachten. Naast alles wat er
van onze tuinen komt, kan men ook andere producten
brengen (blikken, pakken, flessen). Deze gaan naar de
voedselbank voor de noodlijdende gezinnen.
De gaven kunnen worden afgegeven in de kerk op donderdag 22 september van
14.00-17.00 uur. Ook is er de collecte tijdens de Eucharistie. De
meeropbrengst is voor de zusters van Moeder Teresa in Rotterdam.
De viering van oogstdankdag kan alleen doorgaan als we er samen inhoud
aan geven. Daarom zijn er mensen nodig, die de zorg op zich willen nemen
voor oogstdankdag 2023. Laat van u horen zodat mooie tradities niet
verloren gaan.
WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Geboren
 Op 4 juli is Mirjam Lucja Annie geboren. De trotse ouders zijn Marco en
Joanna Dekker en de 2 zussen zijn Sophie en Elise; zij wonen: Lekdijk Oost 6a
in Lopik.
Zieken
Wij bidden voor onze zieken en ouderen, met name voor Antoinet Kok en Joop
Kramer.
Overleden
 22 juli is overleden, in de leeftijd van 92 jaar, Elisabeth, Lies, Kroon-de
Craen, In de periode waarin zij in Gouda woonde, kwam ze naar de kerk in
Haastrecht. Op 1 augustus is er van haar afscheid genomen in onze kerk,
waarna zij is gecremeerd.
Jarigen in deze periode; 80 jaar en ouder
4 september wordt dhr. G. van Dijk 98 jaar; 11 september wordt dhr. B. de
Jong 80 jaar; 24 september wordt dhr. E. Baars 80 jaar; 27 september wordt
mw. M. Krol – Kock 94 jaar; 29 september wordt mw. R. de Heij-van Damme
94 jaar; 2 oktober wordt dhr. J. Steenbergen 84 jaar; 10 oktober wordt dhr. P.
Hartman 85 jaar; 16 oktober wordt mw. C. Janmaat-Bron 86 jaar.
Allen van harte gefeliciteerd!
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PAROCHIE ST BARNABAS
De misintenties voor de maanden december en daarna
kunt u doorgeven aan het secretariaat of via de koster
VIERINGEN EN MISINTENTIES in Haastrecht
Vrijdags om 15.00 uur wordt in de kerk de rozenkrans gebeden.
11 september Eucharistieviering met het koor Inbetween.
Cor en Tiny de Vroom-Faaij; Cor van Zuijlen; Emil Wolff;
Thea van Leeuwen-de Koning; Lies Koning-de Craen.
Vr 9.00 uur: Nog geen intentie.
18 september
Zo 11.00 uur: Woord-en communieviering met Caeciliakoor. Niek en Annie
Mulder-van Rossum; overleden familie Van Doorn- Baars;
overleden ouders Stolwijk-Lut en Peter en Letta Stolwijk.
Do 10.00 uur: H.Mis in het Hof van Stein met Algemene ziekenzalving
Vr 9.00 uur: Woord-en communieviering.
25 september
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween. Anna-Marie Moons;
Mariska van Vliet; Emil Wolff; Niek en Annie Mulder-van
Rossum; Thea van Leeuwen-de Koning; Gerard van Poppel.
Vr 9.00 uur: nog geen intentie.
2 oktober
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het Caeciliakoor.
Bep Faaij-van der Nol; Thea van Leeuwen-de Koning;
Ria Hoogland-Rentinck.
Vr 9.00 uur: Ter ere van het H. Hart uit eerherstel.
9 oktober
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het koor Inbetween.
Cor en Tiny de Vroom-Faaij; Cor van Zuijlen; Emil Wolff;
Piet van Zuilen; Lies Koning-de Craen.
Vr 9.00 uur: nog geen intentie.
16 oktober
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het Caeciliakoor.
Jo en Mien Borst-van Schaaik; Jan Schalkwijk en overleden
familie.
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Di 19.30 uur Maria ter Weghe-Onze Lieve Vrouw van Haastrecht
Eucharistieviering met het koot Inbetween.
Niek en Annie Mulder-van Rossum; Jan en Corrie Tollenaar-van
Duyn; overleden familie Hoogenboom-Houdijk; overleden
familie Houdijk-Steenkamer; Anna en Riek Faaij;
Marjan Faaij-Kaptein; overleden fam. Steenkamer- Van Eijk;
Bert Straver; overleden ouders Boere-van Vuuren; Bep
Steenbergen; overleden ouders Stolwijk-Lut; Peter Stolwijk en
Letta Stolwijk; Ria Hoogland-Rentinck.
Do 10.00 uur: Viering in het Hof van Stein.
Vr 9.00 uur: Nog geen intentie.
23 oktober
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Caeciliakoor.
Piet van Zuilen; Emil Wolff; Thea van Leeuwen-de Koning.
Vr 9.00 uur: Nog geen intentie.
30 oktober
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.
Jo en Mien Borst-van Schaaik; Lies Koning-de Craen.
Allerzielen en Allerheiligen
Di 19.30 uur: Eucharistieviering in Schoonhoven vanwege het Hoogfeest
van Allerheiligen
Wo 19.00 uur: Allerzielen; Gedachtenis van alle overleden gelovigen met
avondgebed
Vr 9.00 uur: Ter ere van het H.Hart uit eerherstel.
6 november
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het koor Inbetween.
Ries Dekker; Bep Faaij-van der Nol; Thea van Leeuwen-de
Koning; Ria Hoogland-Rentinck
Vr 9.00 uur: Nog geen intentie.
13 november
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met samenzang. Cor van Zuijlen; Emil Wolff;
Cor en Tiny de Vroom-Faaij; Lies Koning-de Caen.
Vr 9.00 uur: Nog geen intentie.
20 november Hoogfeest Christus Koning van het Heelal
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het Caeciliakoor. Voor de levende
en overleden leden van onze koren; Floor Hoogenboom
(jaarget.); Thea van
Leeuwen-de Konin

10

PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS
Collecte juli
Stand Actie Kerkbalans

€ 575,15
€ 34.228,-

KOFFIE DRINKEN
Elke zondag is erna de mis koffiedrinken in
“De Overkant”. Ook op woensdagmorgen kunt u
na de mis in “De Overkant” terecht voor een
kopje koffie/thee en een gezellig ‘praatje’.

MONUMENTENDAG 10 en 11 september
Er zijn nog mensen nodig die de bezoekers van onze kerk kunnen ontvangen
en te woord staan. Bent u beschikbaar, laat het weten.
VIERING MET ALGEMENE ZIEKENZALVING
In Schoonhoven is deze op woensdag 12 oktober. De viering zal dan niet om
9.00 uur maar om 10.00 uur beginnen. Na deze viering is er koffie in “De
Overkant”.
U kunt zich aanmelden voor het ontvangen van dit sacrament bij het
secretariaat: info@bartholomeusparochie.nl of tel. 0182 – 382455 (bij geen
gehoor graag inspreken).
WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Huwelijksjubileum
 Op zaterdag 27 augustus zijn in Den Haag getrouwd: Yanick Stouthart en
Rosanne Somers. Zij wonen in Den Haag. Van harte proficiat!
Zieken
Wij bidden voor onze zieken en ouderen, met name voor Paola Oosterlaken,
Elly van Loon, Bea Sangers en Oreste en Elda Paloni.
Overleden
 29 juni is overleden in de leeftijd van 87 jaar, Geertruida Gerarda, Gerda, van
Breukelen – van Baaren. Er is in besloten kring afscheid van haar genomen,
waarna zij is gecremeerd.
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 3 juli is overleden in de leeftijd van 92 jaar, Johannes Anthonius, Joop, van
Vliet. Na een afscheidsviering is hij begraven op ons kerkhof.
Jarigen in deze periode; 80 jaar en ouder:
28 augustus wordt mw. J. Verveer-Reijnders 90 jaar; 29 augustus wordt mw.
M. Kavelaars-Muilwijk 92 jaar; 30 augustus wordt mw. J. Klever-van Beek
88 jaar; 31 augustus wordt dhr. H. Moolenaar 88 jaar; 2 september wordt mw.
G. Houdijk-van Zuilen 83 jaar; 3 september wordt mw. C. van RooijenOkhuijzen 83 jaar; ook 3 september wordt mw. J. van Baaren-Slootjes 84 jaar;
5 september wordt mw. L. Deerenberg-Geerman 82 jaar; 6 september wordt
mw. J. Suringh 82 jaar; 7 september wordt mw. T. Purnot-Ponsioen 89 jaar;
8 september wordt mw. A. Overbeek 93 jaar; ook 8 september wordt
mw. W. van Schaik-de Fijter 81 jaar; 12 september wordt dhr. G. Overbeek
80 jaar; 16 september wordt mw. A. Lahade-Hoster 93 jaar; ook 16
september wordt dhr. J. Meijer 83 jaar; 17 september wordt dhr. C. Wooning
90 jaar; 28 september wordt mw. S. van den Bosch-van der Pauw 82 jaar;
30 september wordt dhr. S. Overbeek 81 jaar; 2 oktober wordt dhr. A. van
der Velden 83 jaar; 3 oktober wordt dhr. M. van Baaren 82 jaar;
ook 3 oktober wordt mw. F. Stam-Murk 80 jaar; 4 oktober wordt dhr. H.
Sangers 80 jaar; 8 oktober wordt dhr. A. v.d. Pauw 92 jaar; 11 oktober wordt
mw. J. Dupper-Jansen 80 jaar. Allen Proficiat!

PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS
VIERINGEN EN MISINTENTIES in Schoonhoven
Elke maandagmiddag wordt om 14.00 uur de rozenkrans gebeden.
11 september 2022
Zo 9.00 uur: H. Mis met samenzang.
Overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; overleden familie
Sprinkhuizen; Diny van Buren-van der Klugt; Ria Bode-Vendrig;
Jos Elshof; Johanna Bartels-Florentinus; overleden ouders de
Kruijf-van Rooijen en Sjaan, Arie en Joop; voor een overleden
vader; Joop van Vliet.
Wo 9.00 uur: Woord en communieviering.
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18 september 2022
Zo 9.00 uur: H. Mis met Sursum Corda.
Overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Johanna BartelsFlorentinus; Jos Elshof; voor een jarige; voor een overleden
vader.
25 september 2022
Zo 9.00 uur: H. Mis met samenzang. Overleden ouders Driesen-Fiddelaar
en Ria; overleden ouders Mouris-van Klaren; Johanna BartelsFlorentinus; Jos Elshof; overleden familie Drost-Spaan.
Wo 9.00 uur: Nog geen intentie.
2 oktober 2022
Zo 9.00 uur: H. Mis met Sursum Corda.
Overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Johanna BartelsFlorentinus; Theo Driesen; Henk en Geertruida de Groodt-van
Neerijnen; Gé en Freddie Looman; Jozef Jans, Jos Elshof.
Wo 9.00 uur: Voor een jarige.
9 oktober 2022
Zo 9.00 uur: H. Mis met samenzang. Overleden ouders Driesen-Fiddelaar
en Ria; Lou Lipidou; Jetty van Eijk-Krol; Diny van Buren-van der
Klugt; Ria Bode-Vendrig; Henk en Gerda van Breukelen;
Johanna Bartels-Florentinus; Jos Elshof.
12 oktober 2022
Wo 10.00 uur: H. Mis met Algemene Ziekenzalving nog geen intentie

16 oktober 2022
Zo 9.00 uur: H. Mis met Sursum Corda. Overleden ouders Driesen-Fiddelaar
en Ria; Frans Wijdicks; Jozeph Roels; Johanna BartelsFlorentinus; Jos Elshof; voor een jarige.
23 oktober 2022
Zo 9.00 uur: H. Mis met samenzang. Overleden ouders Driesen-Fidddelaar
en Ria; Betsie Veraart; Johanna Bartels-Florentinus; Jos Elshof;
voor een jarige; Joop van Vliet; Tachel Latour.
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30 oktober 2022
Zo 9.00 uur: H. Mis met samenzang. Overleden ouders Driesen-Fiddelaar
en Ria; Johanna Bartels-Florentinus; overleden ouders de
Kruijf-van Rooijen en Sjaan, Arie en Joop; Herman Mensch;
Ton Avontuur; Jos Elshof; overleden familie Drost-Spaan.
Di. 19.30 uur: Hoogfeest Allerheiligen Eucharistieviering
Voor de meest verlaten zielen in het vagevuur; voor een jarig
kleinkind.
Wo 19.30 uur: Allerzielen. Gedachtenis van alle overleden gelovigen.
Avondgebed.
6 november 2022
Zo 9.00 uur: H. Mis met Sursum Corda. Overleden ouders Driesen-Fiddelaar
en Ria; Henk en Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Ria Bode
Vendrig; Gé en Freddie Loomen; Jozef Jans; Jos Elshof; Diny
van Buren-van der Klugt; Johanna Bartels-Florentinus
Wo 9.00 uur : Voor een jarige.
13 november 2022
Zo 9.00 uur: H. Mis met samenzang. Overleden ouders Driesen-Fiddelaar
en Ria; Petrus en Max van Arendonk; Carina Hastrich-Postma;
Johanna Bartels-Florentinus; Jos Elshof; Joop van Vliet.
20 november 2022 Hoogfeest Christus Koning van het Heelal
Zo 9.00 uur: H. Mis met Sursum Corda. Levende en overleden leden van
ons koor. Overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Leen
Lapidou; Johanna Bartels-Florentinus; Jos Elshof.
Wo 900 uur: Jetty van Eijk-Krol.

Oktober is de rozenkransmaand Bidt u mee?
In Haastrecht: iedere vrijdagmiddag om 15.00 uur
Schoonhoven: iedere maandagmiddag om 14.00 uur
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