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BEDRIJVIGHEID
Voor Kerstmis heeft iedereen het druk. Gelukkig zijn er veel mensen die hun
inzet hebben gegeven voor de parochie, zodat we goed Kerstmis hebben kunnen
vieren. In en rond de kerk heerste een grote bedrijvigheid. De beide kerststallen
zijn weer opgezet. Ik ben iedere keer weer blij als onze mooie kerststallen in de
beide parochies staan. Er wordt veel schoon gemaakt en gepoetst. Voor het
kerstspel en andere vieringen moest alles worden klaargezet.
Dit jaar hebben ook veel parochianen deel genomen aan de viering van de
verzoening in de advent: Gods barmhartigheid maakt ons weer nieuw.
Zo hebben we ons op Kerstmis kunnen voorbereiden.
De koren hebben mooi gezongen en er was een goede
betrokkenheid in de vieringen. We kunnen dankbaar zijn dat we
zo de Kerst hebben kunnen vieren, ook met alle mooie vieringen
die we in de Kersttijd hebben mogen beleven.
Met dank allen die hun medewerking hebben gegeven.
KERSTKAARTEN
Na Sinterklaas kwamen de vele kerstkaarten binnen. Wat zijn er toch veel
soorten kerstkaarten, hele mooie, die echt met kerstmis te maken hebben en ook
allerlei wereldse taferelen. Ik wil iedereen danken voor zijn of haar kerstkaart.
Mijn kerstkaart geef ik altijd pas met het nieuwe jaar, met de zegenwens voor het
nieuwe jaar, want met Driekoningen hebben we nog een keer Kerstmis gevierd,
als openbaring van de Heer, voor alle mensen, van alle rassen en stammen en
talen. Wie nog geen kaart heeft ontvangen, vindt deze kaart achter in de kerk.
MISINTENTIES
Pasen valt dit jaar zeer vroeg. In de volgende Samen ter Weghe komen dan ook
al de misintenties te staan voor de Goede week en de eerste 3 weken van Pasen
(tot en met 15 april). Als u wilt dat uw misintenties in de Samen ter Weghe Extra
komen, dan wordt u verzocht deze door te geven vóór 31 januari (!).
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VAN KERSTMIS NAAR PASEN.
Kerstmis en Pasen zijn feesten rond dezelfde Persoon, Jezus van Nazareth, maar
wat een verschil! Met de geboorte van het goddelijk Kind hebben mensen niet
zoveel moeite; een geboorte is niet heel bijzonder, wel mooi en ontroerend. Dat
het Gods Zoon is, blijft wonderbaar. Dat God zich zo openbaart.
Dan Pasen! Dan staan we voor een onbegrijpelijke gebeurtenis; een opstaan uit
de dood, opnieuw gaan leven en dat zonder einde!
Omdat die stap van Kerstmis naar Pasen zo groot is, worden wij in de liturgie
door Jezus' leven heen gevoerd. Zijn woorden en daden worden ons verteld en
uitgelegd.
Wij hebben deze tussentijd gewoon nodig om geestelijk voorbereid het Paasfeest
te vieren. Het is geen lege tijd tussen twee feesten, maar een zinvolle
gelegenheid nog meer vreugde te gaan vinden in Jezus-Emmanuël, God die tot
ons is gekomen als daadwerkelijke Redder, omdat Hij de wereld redt uit de
dood.
MARIA LICHTMIS
Dinsdag 2 februari is het Maria Lichtmis, de 40ste dag na Kerstmis. Er is op
dinsdagmorgen om 9.30 uur (!) in Haastrecht een gezongen H.Mis. Er zal een
kleine processie zijn met kaarsen. Christus als het licht van de wereld wil komen
voor iedere mens.
EERSTE H.COMMUNIE
In januari beginnen 5 kinderen met de voorbereiding op
de eerste heilige Communie; op zondag 7 februari
zullen zij zich in de presentatieviering in Haastrecht aan
ons voorstellen. De communiekantjes zijn: Nina Steenbergen uit Stolwijk, Rita
Hagenaars, Annemarie Koren en Charlotte Scheeren uit Schoonhoven, Isabel Al
Sabbag uit Bergambacht. De viering van de eerste H. Communie is op zondag
29 mei in Haastrecht om 11.00 uur.
BISDOM ROTTERDAM bestaat 60 jaar
Op 2 februari 1956 is het bisdom Rotterdam opgericht, als afsplitsing van het
grote bisdom Haarlem, dat liep van Tessel tot en met Zeeland. Dit jaar is het een
diamanten-jubileum. Zo viert het bisdom op zaterdag 6 februari in de kathedrale
kerk van Rotterdam dit jubileum met de bisschop.
DE ZUSTERS VAN DORDRECHT
Op zondag 7 februari komen de zusters van Dordrecht weer kalenders verkopen
om ons een goede 40dagentijd te geven. Het thema van deze 40daagse kalender
is: Het gezicht van de barmhartigheid. De prijs zal zijn € 3,50. Men kan de
zusters altijd iets extra's toe stoppen. De zusters leven van wat ze ontvangen.
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PAROCHIE ST. BARNABAS
Kerstcollecte 24 t/m 27 december
Adventsactie
Eindstand actie kerkbalans

€
€
€

1.242,90
806,10
28.093,-

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID Van 17 t/m 24 januari 2016
Als kerken zijn we geroepen tot eenheid. Gebed, ontmoeting en dialoog zijn
zekere wegen tot eenheid. Als kerken van Haastrecht houden wij op
zondagavond 17 januari om 19.00 uur in de Gereformeerde Kerk
(Hoogstraat 136) een oecumenische gebedsviering.
In deze gebedsviering staat het thema: “Het woord is aan jou” centraal. De
voorgangers van de vier Haastrechtse kerken, die samenwerken in het Hapis:
pastoor J. van der Mee, ds. A. van Alphen, pater L. Bos en ds. J. Huttenga
zullen een bijdrage leveren. Rond het thema zullen we uit de Bijbel lezen,
bidden en zingen, want zingen is tenslotte dubbel bidden, zoals de traditie
leert. Weet u welkom, want als “het woord aan ons is”, telt elke stem.
Na de gebedsviering is er koffie in de zaal van de kerk om elkaar als
mensen van verschillende kerken te ontmoeten.
PRIJS VAN KAARSJES GAAT OMHOOG
De prijs van de offerkaarsen is in de parochie al jaren het zelfde, maar niet bij de
leverancier. We gaan nu de prijzen verhogen met 5 en 10 eurocent. De kleine
offerkaarsen en offerlichtjes gaan 30 eurocent kosten en de grote offerkaarsen en
lichtjes 60 eurocent. De naam zegt het al; het zijn offerkaarsen. Met een klein
offer steekt men een kaars aan, om ons gebed te vergezellen. Het gaat natuurlijk
niet om de kaars, alsof het branden van kaarsen wonderen zou doen. Het gaat om
onze instelling en ons gebed, en dat wij mee willen doen met de Heer. Daarvoor
roepen we de voorspraak in van Maria.
WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Jarigen 80 jaar en ouder:
22 januari wordt mw. A. Verkleij-Oostendorp (Amaliahof 46) 82 jaar;
28 januari wordt mw. W. Bos-Oosterwijk (De Liezeborgh) 91 jaar; 5 februari
wordt dhr. G. van den Berg (Liezeweg 31) 96 jaar; 9 februari wordt mw. E.
Schenk-Mackenzie (Stolwaardplein 2, Stolwijk) 84 jaar; 12 februari wordt dhr.
B. Kalmeijer (Amaliahof 49) 85 jaar; 16 februari wordt mw. W. Stolk-Straver
(Dunantstraat 94), 82 jaar; ook op 16 februari wordt dhr. L. Schouten
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(Goudseweg 70, Stolwijk) 81 jaar. Allen van harte proficiat!
Zieken
Wij bidden voor al onze zieken, met name voor Matthé Moons en Maud
Uijttewaal.
Overleden
 Op 18 december is overleden in de leeftijd van 92 jaar, Theodorus Wilhelmus
(Theo)Vergeer. Op 24 december hebben wij afscheid van hem genomen.
Bijzondere dagen
Op zondag 17 januari is er kinderwoorddienst.
Op de woensdagen 27 januari en 17 februari komen de kinderen van 'Kom in
de Kring' in Schoonhoven bij elkaar.
Op de vrijdagen 29 januari en 12 februari is er na de mis een bijeenkomst van
de 'Biddende Moeders'.
Op donderdag 18 februari is er kerkwerken.
VIERINGEN EN MISINTENTIES in Haastrecht
Als de Mis op dinsdagmorgen doorgaat wordt dat medegedeeld

Op vrijdagavond om 19.30 uur wordt de rozenkrans gebeden
e

2 zondag door het jaar: week van 16 t/m 22 januari 2016
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Caeciliakoor. Bertus Verkleij.
Vr 9.00 uur: Nog geen intentie.
3e zondag door het jaar: week van 23 t/m 29 januari 2016
Za 19.00 uur: Nog geen intentie
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het koor Inbetween. Voor de parochie;
Niek en Annie Mulder-van Rossum; Riet Aerts-Janmaat; Theo
Vergeer.
Vr 9.00 uur: Nog geen intentie
4e zondag door het jaar: week van 30 januari t/m 5 februari 2016
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Barnabaskoor.
Voor de parochie; Jeanne Boere-Leliveld; overleden familie
Boere-Moons; Riek en Anna Faaij; Theo Vergeer.
Di. 9.30 uur Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) Nog geen intentie
Vr 9.00 uur: H. Agatha, maagd en martelares Nog geen intentie
5e zondag door het jaar: week 6 t/m 12 februari 2016
Za. 19.00 uur: Nog geen intentie
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Zo. 11.00 uur: Presentatieviering 1e Communie
Eucharistieviering met leden Barnabaskoor, Bertus Verkleij;
Bep Faaij-van der Nol; Wim en Aletta Oskam-Duijm; Riet
Verkleij-Verdel.
Zo. 19.00 uur: Oecumenische Liezeborgh-viering met pastoor Van der Mee.
Di. 9.30 uur: Eucharistie in het Hof van Stein. Wim Oostveen; Cornelis Wolff.
Wo. 9.30 uur: Aswoensdag Eucharistieviering met leden van Barnabaskoor.
Nog geen intentie.
Vr. 9.00 uur: Nog geen intentie.
1e zondag van de veertigdagentijd: week van 13 t/m 19 februari 2016
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.
Voor de parochie; Bep Faaij-van der Nol; Riet Aerts-Janmaat;
Theo Vergeer; Tiny de Vroom-Faaij.
Vr 9.00 uur: Nog geen intentie.

Lezingen voor het jaar C
17 januari : 2e zondag door het jaar:
1e lezing: Jes. 62,1-5; 2e lezing: 1 Kor. 12,4-11; Ev. Joh. 2,1-11.
24 januari; 3e zondag door het jaar: 1e lezing: Neh. 8,2-4a+5-6+8-10;
2e lezing:1 Kor. 12,12-30; Ev. Lc. 1,1-4+4,14-21.
31 januari: 4e zondag door het jaar:
1e lezing: Jer. 1,4-5+17-19; 2e lezing: 1 Kor. 12,31-13,13; Ev. Lc. 4,21-30.
7 februari: 5e zondag door het jaar:1e lezing: Jes. 6,1-2a+3-8; 2e lezing:
1 Kor. 15,1-11; Ev. Lc. 5,1-11
10 februari: Aswoensdag: 1e lezing: Joël 2,12-18; 2e lezing: 2 Kor. 5,206,2; Ev. Mt. 6,1-6+16-18.
14 februari: 1ste zondag veertigdagentijd 1e lezing: Deut. 26,4-10; 2e
lezing: Rom. 10,8-13; Ev. Lc. 4,1-13.

Het lijkt vaak zo moeilijk te vergeven !
En toch is vergeving het instrument
dat in onze broze handen is gelegd
om de vrede van het hart te bereiken.
Paus Franciscus

PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS
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Kerstcollecte 24 t/m 27 december
Adventsactie
Eindstand actie kerkbalans

€ 1.169,75
€ 1.148,70
€ 40. 604,19

KOFFIE DRINKEN
Op zondag 14 februari willen we weer met elkaar
koffie drinken in "de Overkant".

OECUMENISCHE VIERINGEN, in verschillende kerken
Van maandag 18 januari tot en met vrijdag 22 januari worden in verschillende
kerken van Schoonhoven oecumenische vieringen gehouden, steeds om 19.30
uur. Alle kerken doen mee.
Op donderdagavond 21 januari is het in onze eigen kerk. Aansluitend om ca.
20.15 uur is er een ontmoeting gepland in de Overkant; er wordt een korte film
vertoond over enkele oecumenische initiatieven wereldwijd en daarna delen we
onze ervaringen. Oecumene mag een aandachtspunt zijn van elke christen.
SAMENZANGKOOR
In onze parochie willen we dit jaar beginnen met een nieuw initiatief. We
hebben nog maar één koor, dat twee keer in de maand zingt. Daarnaast is er
altijd samenzang, waarin wij ons vaak beperken tot bekende liederen. Daarom is
er het voorstel gedaan om te komen tot een 'samenzangkoor'. Een groep
parochianen zal een aantal nieuwe liederen gaan instuderen voor de samenzang.
Wilt u mee doen, meld u zich dan aan bij de pastoor of Monique Stouthart.
KRUISDRAGERS GEVRAAGD
In de veertigdagentijd bidden wij altijd om half 3 de kruisweg. We hebben voor
het bidden van de kruisweg kruisdragers nodig. Wie biedt zich, m/v, aan om met
het kruis te lopen.
Vanwege de kruisweg zal de aanbidding van 13.30 uur tot 14.15 uur zijn.
Na het bidden van de kruisweg bidden we de rozenkrans van de barmhartigheid.
Dat is een mooie toevoeging in dit jaar van barmhartigheid
WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Jarigen in deze periode 80 jaar en ouder:
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24 januari wordt mw. A. van Schaik-Straver (Anna van Meertenstraat 10,
Gouda) 81 jaar; 27 januari wordt mw. J. Okhuijzen-van Zuilen (Mr. Kesperstraat
8 C) 84 jaar: 6 februari wordt mw. J. de Kruijf-Overbeek (Populierenlaan 53) 85
jaar; 10 februari wordt mw. H. van de Noort-Hoes (Lindenpad 52) 89 jaar; 12
februari wordt dhr. C. Mandjes (Mr.Kesperstraat 14) 80 jaar; 13 februari wordt
dhr. A. Verveer (Lopikerhof 17) 83 jaar; 17 februari wordt mw. L. de VetteDaamen (Galvanistraat 45) 83 jaar; 18 februari wordt dhr. K. van Arkel
Pasteurweg 72) 85 jaar. Allen van harte gefeliciteerd!
Verhuisd
-Dhr. G. Streng is in december verhuisd naar ‘De Breeje Hendrick’. Adres:
Nicolaas Beetsstraat 1, 2941 TN Lekkerkerk, K 3.21.
-Mw. Annie van Elteren is voor herstel tijdelijk opgenomen in de Westerweeren
Burg. Huijbrechtstraat 66, 2861 DB Bergambacht.
-Mw. Emmie Okhuijzen is opgenomen in de Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803
ZX Gouda.
Zieken Wij bidden voor al onze zieken, met name voor Annie van Elteren,
Paola Oosterlaken, Tiny Bleeker Emmie Okhuijzen en mw. Sibbel.
 Op 21 november is, in de leeftijd van 84 jaar, overleden Johanna Klazina
(Joke) de Macker-Beverloo. Op 27 november is zij begraven op onze begraafplaats.
 Op 18 december is, in de leeftijd van 71 jaar, overleden Leendert (Leen)
Pouw.
Op 23 december is er afscheid van hem genomen.
Bijzondere dagen
Op de donderdagen 14 en 28 januari en 11 februari is er een bijeenkomst van de
'Biddende Moeders'.
Dinsdag 26 januari is er kerkwerken.
Op de woensdagen 27 januari en 10 februari komen de kinderen van 'Kom in
de Kring' in Schoonhoven bij elkaar.
Op de zondagen 24 februari en 14 februari is er kinderwoorddienst.
Op maandag 1 februari is er de jaarvergadering van het koor Sursum Corda.
VIERINGEN EN MISINTENTIES in Schoonhoven
2 zondag door het jaar; van 16 tot en met 22 januari 2016
Za 17.30 uur: Nog geen intentie.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang.
Voor de parochie; overleden ouders De Jong-van Eijk; Chris
Dikhooff; Hans van Schaik; Bas Elshof; Herman Mensch.
Wo 9.30 uur: Nog geen intentie.
3e zondag door het jaar; van 23 tot en met 29 januari 2016
Za 17.30 uur: Joop van Os en
overleden familie; Markan Geertruida
e
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Maria Hartmann-Selamat, Sjaak Kok; Johanna Maria van
Engelen-Snel.
Zo 9.30 uur: H. Mis met Sursum Corda.
Voor de parochie; Sophie Paalvast; Tiny van Engelen-van der
Pauw; Nel Peltenburg-Pronk; overleden familie Drost en
Wijnanda Spaan; Jos Bulle; Herman Mensch.
Wo 9.30 uur: Nog geen intentie.
4e zondag door het jaar; van 30 januari t/m 5 februari 2016
Za 17.30 uur: Bas Elshof.
Zo 9.30 uur: H.Mis met samenzang. Voor de parochie; Herman Mensch.
Wo 9.30 uur: Ter ere van Sint Jozef.
5e zondag door het jaar; van 6 tot en met 12 februari 2016
Za 17.30 uur: Joop van Os en overleden familie.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Voor de parochie; Liliane CoudouGeorge; Johannes Elbertse; Peter-Jan Boef; Chris Dikhooff;
Sophie Paalvast; Herman Mensch.
Wo 19.30 uur: Aswoensdag. Nog geen intentie.
1e zondag van de veertigdagentijd: week van 13 t/m 19 februari 2016
Za 17.30 uur: Grace Mildred Lugten-Simons; Johanna Maria van EngelenSnel.
Zo 9.30 uur: H.Mis met Sursum Corda Voor de parochie; Koos Verlaan;
Bas Elshof; Nel Peltenburg-Pronk; Overleden fam. Drost en
Wijnanda Spaan; Jos Bulle; Herman Mensch.
Wo 9.30 uur: Nog geen intentie.
VOOR DE BEIDE PAROCHIES
STILLE OMGANG
In de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 maart 2016 wordt in
Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang gehouden. Wie mee wil
lopen kan zich aansluiten bij de parochie 'St. Jan de Doper' in Gouda. Men
wordt verzocht zich vroegtijdig aan te melden via pastoor Van der Mee, in
verband met het regelen van vervoer.
BESTEL UW GEZINSPAASKAARS
Er zal in de loop van de maand januari kunt u weer een huispaaskaars
bestellen. De paaskaars hoeft niet alleen in de kerk te branden, maar kan
ook thuis een plaats krijgen. Daarom deze huispaaskaars. Het helpt ons
om ook thuis te bidden en in de bijbel te lezen. Dat mogen wij ons echt
eigen maken. Achter in de kerk kunt u intekenen op de lijsten.
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DATA
(om te bewaren en in uw eigen agenda noteren)
Jaar van barmhartigheid
Wat een vondst van paus Franciscus, om ons, de kerk en de hele
wereld dit jaar van barmhartigheid te geven. Soms zijn we iets
kwijt geraakt van het allerbelangrijkste van ons geloof. Als we
God dit jaar weer meer leren kennen, zoals Hij zich in zijn liefde
voor ons bekend heeft gemaakt, dan zullen we ook met Hem
meedoen.
Eerste vrijdag van de maand
In dit jaar van barmhartigheid willen we elke eerste vrijdag van de maand
aandacht besteden aan dit jubileumjaar. Gewoonlijk is dan een gezongen H.Mis
om 9.30 uur in Haastrecht.
Het bisdom Rotterdam heeft enkele heilige deuren ingesteld, zoals in Schiedam,
vanwege de heilige Lidwina en in Noordwijk, vanwege de heilige Jeroen,
heiligen van eigen bodem. Graag willen we daarheen op bedevaart op een eerste
vrijdag van de maand.
Naar Schiedam en Noordwijk
Op vrijdag 1 april gaan we naar Schiedam en op vrijdag 2 september naar
Noordwijk. Dan vervalt de H.Mis (!) Het vertrek zal zijn om 9.00 uur vanaf de
Barnabaskerk en hopen we in de kerk aldaar de H.Mis te vieren om 10.30 uur.
Aanmelding kan nu al gebeuren (in verband met de organisatie.)
Naar Banneux
Op vrijdag 6 mei, daags na Hemelvaart gaan we op bedevaart naar Banneux.
We vertrekken vanuit Schoonhoven om 6.45 uur vanaf het kerkplein. We
betalen alleen de kosten van de bus (40 euro); alle andere kosten zijn voor eigen
rekening.
Naar Brielle op zaterdag 9 juli is de nationale bedevaart naar Brielle met onze
bisschop.
Viering van de verzoening: In de veertigdagentijd is er op dinsdag 15 maart en
in de advent is er op dinsdag 13 december in de kerk van Schoonhoven
de Viering van de verzoening.
VEERTIGDAGENTIJD
Aswoensdag: Op 10 februari begint de veertigdagentijd. Er is
‘s morgens om 9.30 uur (!) een eucharistieviering in Haastrecht
en om 19.30 (!) uur in Schoohoven, waarbij het askruisje wordt gegeven.
Kruisweg: Elke vrijdag in de veertigdagentijd bidden we in Schoonhoven om
14.30 uur de Kruisweg. De aanbidding zal daarom van 13.30 uur tot 14.15 uur
zijn. Na het bidden van de kruisweg bidden we de rozenkrans van de barmhartigheid. Dat is een mooie toevoeging in dit jaar van barmhartigheid
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KERK IN NOOD 3 maart
Op donderdag 3 maart zal er door Kerk in Nood om 20.00 uur in 'De Overkant'
te Schoonhoven een lezing worden verzorgd over 'Christenen in het Midden
Oosten'. Als bakermat van drie religies is het Midden-Oosten gezegend én
vervloekt. Het gebied is al eeuwenlang toneel van strijd. Miljoenen christenen
uit Irak en Syrië vluchten voor de barbaarse daden van Islamitische Staat. In
Libanon houden christenen echter al een millennium stand. Maak kennis met
de nieuwste ontwikkelingen en persoonlijke verhalen van christenen in het
Midden-Oosten.
MUSICAL 'LILLI EN DE ONGELOFELIJKE COMEBACK'
door de Kisi-kids
Op zondag 13 maart 2016 om 16.00 uur in het Bastion kunnen we
weer genieten van een musical van de Kisi-kids. Al twee maal eerder
hebben wij hen uitgenodigd omdat zij op een hele aansprekende
wijze met muziek, dans en kleurrijke kostuums het blijde nieuws van
Jezus willen doorgeven. In de musical 'Lilli en de ongelofelijke
comeback', staat de Paasboodschap centraal. Kinderen met hun
ouders, grootouders en allen, die de boodschap van Jezus die leeft
willen horen,zijn van harte welkom.
STILLE OMGANG
In de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 maart 2016
DAG VAN HULDE EN EERHERSTEL
Op woensdag 1 juni gaan we naar Den Bosch voor de 'Landelijke dag van
Hulde en van Eerherstel'. Het is mooi om op die manier de devotie ter ere van
het H.Hart in stand te houden.
NAAR FATIMA
Al langer leeft het idee om naar Fatima te gaan. in 2017 is het 10 jaar geleden dat
Maria daar aan drie kinderen verschenen is. De bedoeling is om in de periode
van 11 tot 29 april een kleine 5 dagen te gaan.
NAAR POLEN
In de periode van 5 september tot 16 september hopen we 7 dagen naar Polen te
gaan. Een groepje uit Haastrecht is met dit idee gekomen. Het is allereerst een
vakantieweek, met ook bezoek aan zuster Faustina en aan Auschwitz. Er zal elke
dag de mogelijkheid zijn om de Mis mee te vieren. Wie belangstelling heeft om
mee te gaan, kan zich aanmelden.
Het Barnabasfeest
Op zondag 12 juni vieren we in Haastrecht het Barnabasfeest
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