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SAMEN TER WEGHE 
 

     St. Barnabasparochie                   16 oktober         H. Bartholomeusparochie 
          Grote Haven 8, Haastrecht              tot en met               Wal 61, Schoonhoven  
         www.barnabasparochie.nl           26 november    www.bartholomeusparochie.nl 
         info@barnabasparochie.nl        2022             info@bartholomeusparochie.nl 

 
               tel. 0182-382455 

 
pastoor Th. van Klaveren 

 
 

 
GRAADJE LAGER 
Vanwege de sterke stijging van de energieprijzen (én om  
de aarde te sparen!), zullen we ook in de parochie (kerk  
en andere ruimten) moeten bezuinigen op het verbruik.  
Wij hopen op uw begrip als u de kerk binnenkomt die 
aankomende herfst en winter minder warm gestookt 
wordt. Let u erop dat u zich warm kleed?! 
 

 
 
EEN JAAR LATER….. 
Het was afgelopen september alweer een jaar geleden dat de bisschop me 
heeft benoemd tot uw pastoor. Een benoeming die gecombineerd bleef (en 
blijft!) met mijn pastoorschap in de Sint Jan de Doperparochie. Daarmee was 
er vrij snel voorzien in de pastorale bediening in onze parochies na het 
vertrek van mijn voorganger, maar ook meteen duidelijk dat het 
parochieleven niet naadloos door zou kunnen gaan. 
 

Er is veel gebeurd dit jaar. We zijn het misschien bijna vergeten, maar in de 
nadagen van het toen heersende corona-regime stond het parochieleven op 
een laag pitje, en was kennismaken een langzaam verhaal. Gelukkig 
verbeterde dat in de loop van het jaar. 
We zijn begonnen met het bestuurlijk verder op orde brengen van de 
parochies na een roerige periode. Continuïteit in de liturgie was daarnaast 
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een absoluut speerpunt. Het zal wel wennen zijn geweest voor veel van u 
ineens een heel groepje verschillende voorgangers in de vieringen te hebben. 
Maar ik ben blij dat we het liturgische leven op peil hebben kunnen houden. 
Onze assistenten ben ik daar met name zeer dankbaar voor. 
We zijn in dit jaar begonnen in beide parochies een altaarteam op te richten 
om ook goede invulling te geven aan ons liturgisch leven in de toekomst. Al 
zijn we niet op beide locaties al even ver hiermee, het is mooi om te zien dat 
daarvoor mensen opstaan en een verantwoordelijkheid op zich nemen. 
Maar er zijn ook dingen veranderd.  
De catechese, met name rond de eerste heilige communie en het heilig 
vormsel zijn meer en meer aangehaakt bij de opzet die in de Sint Jan de 
Doperparochie groeiende is. In de bereikbaarheid zijn de drie parochies één 
zorggebied geworden. Pastores, en ook de pastoor, zijn niet meer vrijwel 
altijd bereikbaar of aanwezig, zoals u in het verleden gewend bent geweest. 
Om te zorgen dat de pastorale zorg en organisatie zijn voortgang houdt of 
zich zelfs ontwikkeld, zal het nodig zijn dat nóg meer mensen opstaan om een 
verantwoordelijkheid op zich te nemen. Daar zult u het komend jaar het 
nodige van langs zien komen. Ik hoop dat u dat dan niet voorbij laat gaan! 
 

Het is best een avontuur waar we met elkaar in terecht zijn gekomen. En ook 
het komende jaar zal zich daar wel door tekenen. Maar ik zie genoeg 
enthousiasme om me heen om er vertrouwen in te hebben dat we daar goed 
uit zullen komen. We zullen elkaar én onze buren daarbij hard nodig hebben. 
Als we elkaar maar zoeken en vinden…. 
Pastoor v. Klaveren  
 
 

 
 
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. 
Om 19.00 uur wordt de rozenkrans gebeden en  
om 19.30 uur start de viering.   
Na de feestelijke Mis gaan we naar verenigingsgebouw   
“De Thuishaven” voor een kopje koffie en een glaasje. 
 We hopen daar velen van u te ontmoeten! 
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VRIJWILIGERS pure noodzaak; meldt u aan 
Er zijn al de nodige mensen als vrijwilligers in de parochies werkzaam op 
allerlei gebied. Daar zijn we hen zeer dankbaar voor! Er is door een beperkte 
groep een grote dienstbaarheid, maar er liggen wel veel taken bij een te 
kleine  groep parochianen. Dit houden we niet vol. 
Soms moet iemand ergens mee eindigen (leeftijd, verhuizing etc.) en we 
moeten er attent op zijn dat mensen niet te zwaar worden belast. Daarom, 
maar ook om nieuwe taken op te pakken, zoeken we naar nieuwe vrijwilligers 
voor allerlei werkzaamheden: 
-voor administratieve werkzaamheden met de handen en/of computer (denk 
alleen al aan het sturen van een kaartje bij bijzondere gelegenheden, dat 
door de ontvangers zeer wordt gewaardeerd); 
- voor ondersteuning van de vieringen als koorlid, collectant, bloemengroep 
of koster; 
- voor bestuurstaken. Zo wil de huidige penningmeester er eigenlijk mee 
stoppen. Bovendien is het te gek dat er sprake is van  elders woonachtige 
bestuursleden omdat er gebrek is aan  vrijwilligers uit de beide parochies – 
het gaat tenslotte om UW gemeenschap! 
-- voor ondersteuning van de Aktie Kerkbalans. De huidige vrijwilligers 
kunnen nog wel wat hulp gebruiken en zonder een goede Actie Kerkbalans 
gericht op extra financiën komt de continuïteit in het gedrang; 
- voor de redactie voor bijdragen aan de website, de Facebookpagina van de 
parochies, de Voorloper en het maandelijkse infoblad; 
- voor het uitvoeren van onderhoudsklussen. De huidige vrijwilligers lopen 
zich het vuur uit de sloffen en hebben beslist nog wat hulp nodig. 
Vele handen maken immers ook lichter werk?! Je met elkaar inzetten voor 
onze geloofsgemeenschappen geeft een beter resultaat en het is ook leuk en 
fijn om dingen SAMEN te doen! Vraagt u zich daarom nog eens af of u met 
uw (verborgen) talenten iets kunt betekenen voor (een van) onze parochies. 
Bel of mail dan naar het secretariaat of naar fjmarcus56@gmail.com . Uw 
hulp is van harte welkom – en ook hard nodig! 
Met vriendelijke groet, Frank Marcus, vicevoorzitter parochiebesturen. 
 
 

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

Schoonhoven: iedere maandagmiddag om 14.00 uur 

 
 

mailto:fjmarcus56@gmail.com
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VACATURES SECRETARIAAT 
Niet allen in onze parochies, ook voor het Pastoraal Team en het Centraal 
Parochie Secretariaat voor de parochie St Jan de Doper en uw parochies is er 
het afgelopen jaar veel veranderd. De assistent pastoraal team heeft in mei 
afscheid genomen, pastor Saskia van Winden neemt afscheid per november 
en op het Centraal Parochie Secretariaat moeten een aantal taken met een 
nieuwe medewerkster ingevuld gaan worden. Monique Stouthart heeft zich 
bereid verklaard om een deel van de vrijgekomen werkzaamheden op zich te 
gaan nemen. Dat houdt in dat zij veel van haar werkzaamheden voor de 
parochies Haastrecht en Schoonhoven moet afbouwen.  
Daarom zoeken we mensen om de volgende betaalde taken op zich te 
nemen: 

• Een administrateur (m/v) t.b.v. het bijhouden van de 
verhuurafspraken (inclusief facturering) van De Overkant in 
Schoonhoven (enkele uren per maand). 

• Een administrateur (m/v) t.b.v. de kerkhoven in Haastrecht en 
Schoonhoven (een aantal uren per maand). 

• Een secretaresse (m/v) t.b.v. de beide parochiesecretariaten (max 10 
uur per week). Taken m.b.t. de liturgie, emailcorrespondentie, verwerking 
post, parochieblad en nieuwsbrief, website, bijzondere vieringen en acties, 
ondersteuning werkgroepen, en hand- en spandiensten. 
Interesse? Voor een uitgebreidere functiebeschrijving en nadere informatie 
kunt u contact opnemen met fjmarcus56@gmail.com of 06 10814372. 
 
 
LAATSTE EDITIE VAN DE SAMEN TER WEGHE  
19 september jl. was het een jaar geleden dat 
pastoor Van Klaveren met zijn team in onze 
parochies werd geïnstalleerd. Langzaam leren we 
elkaar over en weer steeds beter kennen. Daar waar 
we van elkaar kunnen leren en elkaar versterken, trekken we samen op – en 
dat gebeurt steeds vaker en intensiever. Zo zijn in een aantal werkgroepen 
van parochie St. Jan de Doper inmiddels parochianen van Schoonhoven en 
Haastrecht betrokken: o.a. voor het Vormsel, de WJD en de Diaconie (PCI).  
Een volgende stap is aansluiting bij het parochieblad “De Voorloper”. Al begin 
december 2021 heeft het parochiebestuur besloten dat deze mogelijkheid 
bekeken zou worden. Inmiddels is de informatie in het gedeelte van de 
Samen ter Weghe dat voor de beide parochies van toepassing is, vrijwel 
geheel afkomstig van het pastoraal team en betreft het veelal gezamenlijke 
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activiteiten. Bovendien ligt de redactie van Samen ter Weghe op dit moment 
bij het secretariaat, terwijl er eigenlijk een redactie voor gevormd zou 
moeten worden. Daar hebben zich tot op heden echter geen mensen voor 
aangemeld. 
Het is nu de bedoeling dat u vanaf december 2022 De Voorloper gaat 
ontvangen, die zes maal per jaar verschijnt. Dit blad bevat een ‘algemeen 
deel’ en per geloofsgemeenschap enkele pagina’s lokaal nieuws. Zo leert u de 
andere geloofsgemeenschappen onder het pastoraal team wat meer kennen 
en anderen onze st. Barnabas- en H. Bartholomeusparochie. 
Daarnaast komt er per maand een blad uit met parochienieuws, zoals u dat 
nu aantreft met actuele mededelingen, “Wij leven mee met de families” en 
de misintenties. U kunt dat blad vanuit de kerk meenemen en/of op de 
website lezen.  
Daarmee komen de Samen ter Weghe en de Kerst- en Paasspecial in hun 
huidige vorm dus te vervallen. 
Wij denken dat we u met deze nieuwe opzet kunnen blijven voorzien van 
goede achtergrondinfo en actuele info, in een plezierig leesbare vorm. Het zal 
hierbij gaan om een proefperiode van een jaar. Uw ervaring en mening over 
De Voorloper en het maandelijkse informatieblad zijn van belang en zullen 
gevraagd worden. Het parochiebestuur zal die meenemen in een besluit over 
de uiteindelijke wijze van verstrekking van het parochienieuws. 
‘De Voorloper’ wordt gemaakt door een enthousiaste redactie. Zij 
vergaderen 6 keer per jaar om de edities vast te stellen. Vanuit onze beide 
parochies is er ruimte voor een vertegenwoordiger in deze redactie. Voelt u 
er iets voor uw steentje bij te dragen en mee te werken - ook aan het 
maandelijkse parochienieuws-? Bel of mail dan naar het secretariaat of naar 
fjmarcus56@gmail.com. Uw hulp is van harte welkom! 
Met vriendelijke groet, Frank Marcus, vicevoorzitter parochiebesturen. 
 
 

WERELDMISSIEMAAND 
Komende maand staan we stil bij de projecten die 
Missio ondersteund in de grootste sloppenwijk van 
Nairobi. Mensen blijven toestromen naar deze stad 
in de hoop op een betere toekomst. De mensen 
wonen opeengepakt en de hygiëne is een groot 
probleem. Gelukkig kunnen we met elkaar hulp 
bieden dankzij onder anderen de Little Sisters of 

Jesus die helpen bij het vormen van gemeenschappen en bij het opzetten van 
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kleine ondernemingen met behulp van microkredietgroepen. Ook 
seminaristen en priesters staan de bevolking bij in hun geestelijke en fysieke 
noden. Pater Serge Patrick  zette de jeugdbeweging “Younib” destijds op om  
jongeren te bereiken hun creativiteit en talenten te ontdekken zodat zij 
wegblijven uit het criminele circuit. Helpt u deze maand mee om hun werk in 
deze stad te kunnen blijven voortzetten? In het weekend van 1-2 oktober 
collecteerden we voor de “Wereldmissiedag van de Kinderen”, en in het 
weekend van 22-23 oktober, “Wereldmissiedag”. Mogen de mensen in 
Nairobi ook rekenen op uw gebed en financiële steun?  

 
ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN 
Op 1 november viert de kerk het feest van Allerheiligen.  
Om 19.30 uur is er een Eucharistieviering in 
Schoonhoven.  
Op 2 november viert de kerk het feest van Allerzielen.  
In zowel Haastrecht als in Schoonhoven zal er om 19.30 uur een 
gebedsviering zijn ter nagedachtenis zijn van onze gestorven dierbaren,  
in het bijzonder diegenen van wie we het afgelopen jaar afscheid hebben 
genomen.  
Op 2 november is er een Eucharistieviering om 11.00 uur in de  
St. Jozefkerk in Gouda (Aalberseplein 2). 

 
ANKERZONDAG 
 
Een aantal parochianen van Haastrecht en 
Schoonhoven hebben al kennis gemaakt met de 
Ankerzondag in Gouda. Dit vanwege een 

voorbereiding op de doop, jongeren vanwege de voorbereiding op de 
Wereldjongerendagen of vormsel, maar iedereen is welkom! 
Voor iedereen die verlangt om in geloof met elkaar samen te zijn en God en 
elkaar te ontmoeten is er elke maand in onze parochie de Ankerzondag.  
Op zondag 16 oktober vindt de volgende Ankerzondag plaats in de  
H.-Josephkerk, Aalberseplein 2 te Gouda. Ieder met zijn/haar leeftijdgenoten 
het geloof ontdekken, elkaar ontmoeten en samen de Eucharistie vieren.  
Kijk voor meer informatie over de Ankerzondag ook op 
www.sintjandd.nl/ankerzondag.  
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9.15 uur: Ontvangst, de koffie en thee staat klaar!  
9.30 uur: Catechese voor alle leeftijden.  
11.00 uur: Eucharistieviering. Er is crèche voor de allerkleinsten. 
Bijzonderheden: Gedurende de gehele ochtend is er crèche voor de 
allerkleinsten. Aansluitend is er de mogelijkheid om koffie/thee te drinken in 
de Antoniuszaal.  
De volgende Ankerzondagen zijn op: 16 oktober, 20 november, 18 december, 
22 januari, 26 februari, 26 maart, 23 april, 28 mei (Pinksteren) en 25 juni.  
Op 16 oktober is er tevens de gelegenheid persoonlijk afscheid te nemen van 
pastor Saskia van Winden, die per 1 november in een nieuwe baan begint in 
Alphen aan de Rijn. 
Heeft u vragen en/of wilt u op de hoogte blijven van gerelateerde activiteiten 
die worden georganiseerd binnen onze Sint Jan de Doper parochie? Stuur 
een email naar: anker@sintjandd.nl. 
 
 

DE LAATSTE HORDE VAN DE ACTIE KERKBALANS 
De Actie Kerkbalans loopt het hele jaar door. 
Sommigen betalen meteen aan het begin van het 
jaar en anderen wachten tot het einde. Steeds meer 
mensen betalen per maand of per kwartaal, vaak 
met een machtiging.  
De stand van de Actie Kerkbalans is tot nu toe:  
voor Schoonhoven 36.714,- (dit is 86% van de 
jaarbegroting) en voor Haastrecht € 32.655,- (dit is 
93% van de jaarbegroting). 

Nu breken de laatste maanden aan. We hopen dat degenen die nog niet 
hebben meegedaan alsnog een bijdrage overmaken. We sturen de komende 
maand een brief ter herinnering.  
Als u uw bijdrage al heeft overgemaakt en nog wat extra overheeft voor de 
parochie dan is dat van harte welkom. We hopen dit jaar weer goed te 
kunnen afsluiten.  
De rekeningnummers van de actie kerkbalans zijn: 
Voor Schoonhoven: NL79 INGB 0001 4600 00   t.n.v. RK  Kerkbestuur,  
afdeling Gezinsbijdrage Schoonhoven.  
Voor Haastrecht: NL44 RABO 0118 5024 17  t.n.v.  R.K. Kerk H. Barnabas 
Haastrecht. 
 
 

mailto:anker@sintjandd.nl
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              PAROCHIE ST. BARNABAS  
                     

Collecte augustus en september  €   1.148,54    
Collecte MIVA    €      149,05 

 Collecte oogstdankdag   €      184,75 

 
                            

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

 
WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE 

Gedoopt  
 Op 2 oktober is Mirjam Lucja Annie Dekker gedoopt. Zij woont met haar 
ouders zussen Sophie en Elise op de Lekdijk Oost 6a in Lopik. 
 
Zieken     
Wij bidden voor onze zieken en ouderen, met name voor Antoinet Kok en Joop 
Kramer. 
 
Overleden 
  21 september is overleden in de leeftijd van 68 jaar, Anna Antonia Maria , 
Anneke, van Dijk-Vermeij. Op  27 september is er een afscheidsviering geweest 
en is zij begraven op ons kerkhof. 
 
Jarigen in deze periode; 80 jaar en ouder 
18 oktober wordt dhr. G. Burghoorn 84 jaar; 25 oktober wordt mw. G. 
Straver-van Vliet 84 jaar; 26 oktober wordt dhr. B. de Graas 92 jaar;  
ook op 26 oktober wordt mw. J. Steenbergen - Janssen 92 jaar; 27 oktober 
wordt mw. M. de Ruijter-Wekking 88 jaar; 31 oktober wordt dhr. C. de Ruijter 
88 jaar;  november wordt dhr. C. Jansen 90 jaar; 4 november wordt dhr. A. Faaij  
87 jaar; 9 november wordt dhr. A. Vonk 81 jaar; 10 november wordt dhr. T. 
Moons 85 jaar; 11 november wordt mw. A. Blom-van der Werf 90 jaar; 
16 november wordt dhr. M. Steenbergen 87 jaar; 21 november wordt mw. T. 
Baars 95 jaar; 25 november wordt mw. E. Slootjes-Rietveld 83 jaar; ook op 25 
november wordt mw. E van Schaik-Steenkamer 82 jaar; 26 november wordt 
dhr. W. van Doorn 84 jaar. Allen van harte gefeliciteerd! 
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              PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS 
                           
 Collecte augustus en september  €      981,37 
 Colletce MIVA    €        72,10 
 
 

 
                         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’. 
                         
 
BEDANKT 
Het is onderhand wel ruim een jaar geleden met mijn gebroken been. Toch wil 
ik iedereen die een kaartje heeft gestuurd of een bezoek heeft gebracht in het 
ziekenhuis in Dordrecht hartelijk bedanken. Het aantal kaarten was 
overweldigend, zoveel!     Groeten Ben Bakker. 
 
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 
 

Zieken   Wij bidden voor onze zieken en ouderen, met name voor Paola 
Oosterlaken, Bea Sangers, Oreste en Elda Paloni en Jos Blaas. 
 

Overleden 
  31 augustus is overleden in de leeftijd van 88 jaar, Hendrika Cornelia Lensen-
Pannekoek. Op  5 september is er een afscheidsviering geweest en is zij 
begraven op ons kerkhof. 
 16 september is overleden in de leeftijd van 82 jaar, Juanita Torres-Rincon. 
Op 20 september is er een afscheidsviering geweest en is zij begraven op ons 
kerkhof. 
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Jarigen in deze periode; 80 jaar en ouder: 
21 oktober wordt dhr. G. Gerritsen 80 jaar; 23 oktober wordt mw. J. Elshof-
Rooij 80 jaar; ook 23 oktober wordt dhr. G. Kalken 80 jaar; 25 oktober wordt 
dhr. W. Muilwijk 83 jaar; 27 oktober wordt mw. J. van Beek-Hendrikse 86 jaar; 
28 oktober wordt dhr. G. Hopman 96 jaar; 30 oktober wordt mw. E. Jans-
Oomen 92 jaar; 2 november wordt mw. W. van Doorn-Overbeek 92 jaar; 4 
november wordt dhr. J. van Rhijn 80 jaar;  7 november wordt dhr. A. 
Steenbergen 88 jaar; 8 november wordt dhr. A. van Engelen 86 jaar;  12 
november wordt mw. H. Faaij-Sluijs 84 jaar; 14 november wordt mw. A. van 
Schaik-Boere 90 jaar; 17 november wordt mw. M. Lensen-de Jong 80 jaar;  18 
november wordt dhr. J. van der Pauw 84 jaar;  ook 18 november wordt mw. 
G. de Paauw-de Vries 87 jaar;  ook 18 november wordt mw. T.Porsul-Elshof 
81 jaar;  ook 18 november wordt mw. V. Scherrenberg-Brun 81 jaar; 20 
november wordt mw. L.van Goethem-Biesbroeck 82 jaar; 21 november 
wordt mw. A. Becking-de Roos 85 jaar; ook 21 november wordt dhr. G. Vonk 
80 jaar; 26 november wordt dhr. G. van den Hoek 90 jaar.  
Allen Proficiat! 
 
 
                              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,- 
 
 
 
 
 

PASTOR VAN DIENST 
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. 
           
Met alle andere vragen kunt u terecht bij het secretariaat:         
info@barnabasparochie.nl of info@bartholomeusparochie.nl 
Bellen mag ook 0182 382455, bij geen gehoor graag inspreken. 
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