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We gaan Pasen vieren.
Pasen is ten diepste een passage, een overgang. Dat
komt in deze dagen in alles naar voren. In de natuur is
er sprake van een overgaan, van de winter naar de
lente. De joden zijn óvergegaan van de slavernij naar de
vrijheid. En wij mogen óvergaan van dit beperkte aardse
leven
naar
het
volle
leven
met
een
eeuwigheidsdimensie.
Het is echt de vraag aan ons wat de verrijzenis van Christus betekent.
Christus wil met zijn verrijzenis het nieuwe leven met God, zijn vader,
ook aan ons geven. Christenen leven dus wezenlijk anders in deze
wereld. We hoeven niet alles meer van deze wereld te verwachten. Wij
kunnen ook alles verdragen en dulden. Wij zijn vervuld met de hoop op
dat nieuwe eeuwige leven. Ook de moeilijkheden en de problemen
kunnen we ondergaan. We verliezen de moed niet, want Christus heeft
de wereld overwonnen.
.
Als gelovige zullen we steeds deze overgang maken. Dat noemen we
bekering, als een echte ommekeer, verandering van mentaliteit en leven.
Zo worden wij ook getuigen. En hoe? Met Pasen komt ook Pinksteren.
Christus geeft ons zijn geest, die dit in ons mogelijk maakt.
Ik hoop voor iedereen op een goed Pasen, met allereerst de drie dagen,
van Witte Donderdag, naar Goede vrijdag naar Pasen zelf.
Dat we deze overgang goed beleven en mogen ontvangen.
Pastoor Van der Mee
Palmzondag
Zondag 20 maart vieren we de intocht van Jezus in
Jeruzalem. Hij wordt als koning toegewuifd en
toegezongen.
Het is een vooruitblik op zijn hemels Koningschap.
Kruisweg
Op Goede Vrijdag 25 maart vieren wij in de kerk
de kruisweg, om 13.30 uur in Schoonhoven en om
15.00 uur in Haastrecht.
We staan stil bij het lijden en sterven van Jezus.
Hij heeft zijn leven voor ons gegeven.
Kinderen mogen meelopen langs de staties zodat zij de afbeeldingen
goed kunnen zien. Iedereen, ouders, opa’s, oma’s en anderen zijn
ook van harte welkom.

Vieringen in Haastrecht
Palmzondag van het lijden van de Heer
Zaterdag 19 maart

19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang

Zondag 20 maart

11.00 uur: Eucharistieviering
m.m.v. het Caeciliakoor
palmwijding en processie met palmpasenstokken
Er is kinderwoorddienst

Boeteviering
Maandag 21 maart 19.30 uur: Boeteviering
Witte Donderdag
Donderdag 24 maart 19.30 uur: Viering van de instelling van de
H. Eucharistie, van het sacrament van het
priesterschap en van het gebod van de naastenliefde
m.m.v Sursum Corda uit Schoonhoven
Goede Vrijdag
Vrijdag 25 maart

15.00 uur: Kruisweg
In Schoonhoven: 19.30 uur:
Viering van het lijden en sterven van de Heer
met kruisverering, met samenzang

Paasnacht
Zaterdag 26 maart

21.00 uur: Paaswake m.m.v. Inbetween

Paaszondag – verrijzenis van de Heer
Zondag 27 maart

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Caeciliakoor

Tweede Paasdag onder het octaaf van Pasen
Maandag 28 maart

11.00 uur: Eucharistieviering
met leden van het Barnabaskoor

Vieringen in Schoonhoven
Palmzondag van het lijden van de Heer
Zaterdag 19 maart 17.30 uur : Eucharistieviering met samenzang.
Zondag 20 maart

9.00 uur: Palmwijding in de Overkant met
processie met palmpasenstokken
9.15 uur: Eucharistieviering met het
lijdensverhaal
Er is kinderwoorddienst

Boeteviering
Maandag 21 maart In Haastrecht, 19.30 uur: Boeteviering
Witte Donderdag
Donderdag 24 maart in Haastrecht 19.30 uur: Viering van de instelling
van de H. Eucharistie, van het sacrament van het
priesterschap en van het gebod van de naastenliefde
m.m.v Sursum Corda uit Schoonhoven
Goede Vrijdag
Vrijdag 25 maart

9.00 uur: morgengebed met lezingendienst.
13.30 uur: Kruisweg voor gezinnen
19.30 uur: Viering van het lijden en sterven van
de Heer met kruisverering, met samenzang

Stille zaterdag

9.00 uur: morgengebed met lezingendienst.

Paasnacht
Zaterdag 26 maart In Haastrecht: 21.00 uur: Paaswake
m.m.v. Inbetween
Paaszondag – verrijzenis van de Heer
Zondag 27 maart

9.30 uur: Hoogmis m.m.v. Sursum Corda.
er is kinderwoorddienst

Tweede Paasdag, onder het octaaf van Pasen
Maandag 28 maart

9.30 uur: Eucharistieviering met samenzang.

Heilig Jaar van de Barmhartigheid
8-12-2015 – 24-11-2016
Paus Franciscus heeft een Jaar van Barmhartigheid uitgeroepen. Op 8
december heeft de paus de Heilige Deur van de Sint Pieter geopend. Daarna
zijn er in alle bisdommen Heilige Deuren geopend. Voor ons bisdom
Rotterdam in de basiliek te Schiedam waar de H. Lidwina wordt vereerd.
Deze Nederlandse heilige heeft meer dan 30 jaar op bed gelegen. Zij heeft
Christus leren kennen met zijn kruis en verrijzenis. Hoe kan men anders zo
leven en in vrede zijn.
Op vrijdag 1 april maken we een bedevaart naar
deze basiliek te Schiedam met de Heilige Deur. De
deur wordt heilig genoemd omdat deze verwijst
naar Jezus Christus. Hij zegt immers van zichzelf:
“Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat,
zal hij worden gered” (Joh. 10,9). Jezus Christus is
onze Heilige Deur, naar God de Vader. Hij wil ons
met open armen in zijn huis ontvangen. Ook als we afgedwaald zijn en onze
eigen weg zonder God zijn gegaan. We mogen zo in dit jaar de
barmhartigheid van God in het bijzonder ervaren. We vertrekken om
9.15 uur vanuit Schoonhoven en om 9.30 uur vanuit Haastrecht. We nemen
een lunch mee en gebruiken deze in Schiedam en keren in de middag weer
terug. U kunt zich aanmelden bij de pastoor of via. tel. 382455.
Boekje van Barmhartigheid
.
Ons antwoord op Gods liefde en barmhartigheid is om God en onze
naaste lief te hebben. Deze naastenliefde wordt concreet gemaakt in de
‘werken van barmhartigheid’. Matteüs 25, 40, .. al wat gij gedaan hebt

voor een dezer geringsten dezer broeders, hebt gij voor Mij gedaan.

In de parochies is een boekje verspreid met 10 inspirerende verhalen van
barmhartigheid in onze tijd. Heeft u het boekje niet ontvangen, dan is dit
verkrijgbaar op de pastorie.
Barmhartigheidszondag
De zondag na Pasen is door de kerk uit geroepen tot zondag van de
Goddelijke Barmhartigheid. In dit jaar mogen we nog meer binnengaan in
dit grote mysterie van God. God wil de mens en de wereld redden en Hij
nodigt ons christenen uit om met Hem mee te doen. We geloven en leven
niet voor onszelf. Een christen neemt andere mensen mee naar de
Barmhartige Vader, om zo de liefde van de Vader te leren kennen.
.
In Haastrecht willen we na de mis de film van zuster Faustina laten zien in
de grote zaal van de pastorie. In Schoonhoven is er een klein uur van
aanbidding vanaf kwart voor drie, met het bidden van de rozenkrans van de
Goddelijke Barmhartigheid.

PAROCHIE ST. BARNABAS
19 maart – 15 april 2016
Opbrengst collectes van
13 februari tot en met 6 maart

€ 632,55

KOFFIE DRINKEN
Op zondag 3 april willen we na de H. Mis met
elkaar koffie drinken in de pastoriezaal.
Er zal een film van zr. Faustina worden vertoond,
i.v.m. de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
AFSCHEID DIRIGENTE
Helaas heeft onze dirigente van onze beide koren, Els Ackema, kenbaar gemaakt
te moeten stoppen met het dirigeren van beide koren. Het wordt haar teveel, met
alle andere bezigheden die er ook zijn. Twee repetitieavonden in de week en elke
zondag de Mis. We zijn Els heel veel dank verschuldigd voor alles wat ze
gedaan heeft voor de parochie door haar grote, onvermoeibare inzet. Ongeveer
10 jaar geleden is ze begonnen met het koor Inbetween en daarna heeft ze een
aantal jaren geleden de zorg van het dames- en herenkoor op zich genomen. Wij
wensen Els alle goeds toe en danken haar van harte.
TWEEDE PRESENTATIEVIERING
Zondag 10 april is er in Haastrecht de 2e presentatieviering voor onze communicantjes. Zij ontvangen van de kerk de geloofsbelijdenis en het Onze Vader.
Wij zijn zo vertrouwd met deze tekst, dat we niet altijd de rijkdom hiervan
beseffen. Het mag ons leven en dat van deze kinderen dragen heel hun leven.
WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Zieken
Wij bidden voor al onze zieken, met name voor Matthé Moons, Maud
Uijttewaal, Steef van Drimmelen, Ingrid Löwenthal en dhr. Van Os.
Verhuisd
Dhr. Gerard van Dijk is verhuisd naar de 'Borchleen' te Schoonhoven.
Geboren
 Met trots laten Joanna en Marco Dekker weten dat op 28 februari hun
kleine wondertje is geboren: Sophie Halina Johanna Dekker. Zij wonen:
Lekdijk-Oost 6, 3411 MN Lopik.

Overleden
Op 4 maart is, in de leeftijd van 85 jaar, overleden Riekie Schothorst-Streng.
Op 9 maart is er afscheid van haar genomen.
Bijzondere dagen
Op dinsdag 29 maar vergadert het kerkbestuur.
Op vrijdag 15 april is er na de H. Mis een bijeenkomst van 'Biddende Moeders'.
Op donderdag 14 april is er kerkwerken.
Op dinsdag 19 april vergadert het Hapis.
Op vrijdag 6 mei is er de bedevaart naar Banneux. Gaat u mee?
REGIOBIJEENKOMST VOOR BIDDENDE MOEDERS
Op zaterdag 9 april wordt de regiodag van de groepen Biddende

Moeders in Zuid-Holland gehouden. Die vindt plaats in onze
St. Barnabasparochie. De bijeenkomst is voor alle moeders (en
vrouwen met een moederhart). Het is ook mogelijk om eens
kennis te maken met dit initiatief.
Het thema is: 'Vraag om een zachte liefdevolle houding'. Hoe kunnen wij deze
houding aannemen naar onze (klein)kinderen, die in onze harde samenleving
vaak met onbarmhartige omstandigheden worden geconfronteerd. Het thema
sluit goed aan bij het Jaar van Barmhartigheid. Om 9.30 uur is er eerst en H.Mis.
Het programma begint vanaf 10.00 uur, tot ongeveer 14.00 uur. Voor koffie, thee
en soep wordt gezorgd (s.v.p. brood meenemen). Er zijn geen kosten aan
verbonden. Info: Monique Stouthart, tel. 06 20221977.
WONDER VAN HET LEVEN
Het beeld dat de samenleving onze kinderen geeft van liefde en seksualiteit is
vaak heel anders dan dat wat wij als ouders aan onze kinderen willen doorgeven.
Wij willen graag dat zij de waarheid en schoonheid over het wonder van het
ontstaan van leven en door God gewilde relaties tussen mensen meegeven
Daarom zullen op zaterdagmiddag 28 mei voor de derde keer in het ‘Leerhuis’ in
Utrecht voordrachten over het wonder van het leven worden gegeven. Er is een
voordracht voor groep 7 en 8 van de basisschool, met de ouders. Ook is er een
voordracht voor leerlingen van de middelbare school, zonder de ouders. Het
idee is om voor deze ouders een moment van uitwisseling te organiseren
tijdens de voordrachten. Een uitnodiging volgt nog.
ACTIE KERKBALANS De stand momenteel is € 11.000,-.
Heeft u uw bijdrage nog niet overgemaakt?
Wilt u dit dan doen met Pasen.
NL44 RABO 0118 5024 17
t.n.v. RK Kerk H.Barnabas Haastrecht
Dank u wel. De kerk heeft uw bijdrage nodig.

PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS
19 maart – 15 april 2016
Opbrengst collectes van
13 februari tot met 6 maart € 709,15

KOFFIE DRINKEN
Op zondag 10 april willen we na de H. Mis
weer met elkaar koffie drinken in "De Overkant".
TWEEDE PRESENTATIEVIERING
Zondag 10 april is er in Haastrecht om 11.00 uur de 2e presentatieviering voor
onze communicantjes.
Zij ontvangen van de kerk de geloofsbelijdenis en het Onze Vader.
Wij zijn zo vertrouwd met deze tekst, dat we niet altijd de rijkdom hiervan
beseffen. Het mag ons leven en dat van deze kinderen dragen heel hun leven.
WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Geboren
Met trots laten Joanna en Marco Dekker weten dat op 28 februari hun
kleine wondertje is geboren: Sophie Halina Johanna Dekker. Zij wonen:
Lekdijk-Oost 6, 3411 MN Lopik.
Gedoopt
In de paasnacht worden gedoopt:
Zaccaria, zoon van Giovanni en Marta Mores.
Daniël, zoon van Francesco en Sara Paloni.
Lorenzo Angelo, zoon van Paolo en Elisabetta Santin.
Zieken
Wij bidden voor al onze zieken, met name voor Paola Oosterlaken, Linda
Seppen, dhr. en mw. Verheij, Fred de Bondt en Emmy Okhuijzen.
Bijzondere dagen
Op 20 en 27 maart is er kinderwoorddienst.
Dinsdag 29 maart vergadert het kerkbestuur.
Op de woensdag 6 april is er "Kom in de Kring"
Op de donderdagen 31 maart en 14 april is er een bijeenkomst van 'Biddende
Moeders'.

REGIOBIJEENKOMST VOOR BIDDENDE MOEDERS
Op zaterdag 9 april wordt de regiodag van de groepen
Biddende Moeders in Zuid-Holland gehouden. Die vindt plaats
in de St. Barnabasparochie.
De bijeenkomst is voor alle moeders (en vrouwen met een
moederhart). Het is ook mogelijk om eens kennis te maken met
dit initiatief dat zich over de hele wereld heeft verbreid. Een
mooie gelegenheid nu het zo dichtbij is!
Het thema is: 'Vraag om een zachte liefdevolle houding'. Hoe kunnen wij deze
houding aannemen naar onze (klein)kinderen, die in onze harde samenleving
vaak met onbarmhartige omstandigheden worden geconfronteerd. Het thema
sluit goed aan bij het Jaar van Barmhartigheid. Om 9.30 uur is er eerst de
H. Mis. Het programma is vanaf 10.00 uur, tot ongeveer 14.00 uur. Voor koffie,
thee en soep wordt gezorgd (s.v.p. brood meenemen). Er zijn geen kosten aan
verbonden. Info: Monique Stouthart, tel. 06 20221977.
WONDER VAN HET LEVEN
Het beeld dat de samenleving onze kinderen geeft van liefde en seksualiteit is
vaak heel anders dan dat wat wij als ouders aan onze kinderen willen doorgeven.
Wij willen graag dat zij de waarheid en schoonheid over het wonder van het
ontstaan van leven en door God gewilde relaties tussen mensen meegeven.
Daarom zullen op zaterdagmiddag 28 mei voor de derde keer in het ‘Leerhuis’ in
Utrecht voordrachten over het wonder van het leven worden gegeven. Er is een
voordracht voor groep 7 en 8 van de basisschool, met de ouders. Ook is er een
voordracht voor leerlingen van de middelbare school, zonder de ouders. Het
idee is om voor deze ouders een moment van uitwisseling te organiseren
tijdens de voordrachten. Een uitnodiging volgt nog.

Op vrijdag na Hemelvaart, 6 mei,
is de bedevaart naar Banneux.
Wie gaat er mee? Laat het weten!

ACTIE KERKBALANS De stand momenteel is € 15.400,-.
Heeft u uw bijdrage nog niet overgemaakt?
Wilt u dit dan doen met Pasen.
NL79 INGB 00014600 00
t.n.v. RK Kerkbestuur Afd. Gezinsbijdrage Schoonhoven
Dank u wel. De kerk heeft uw bijdrage nodig.

Wat betekent: Christus sterft aan het kruis
De macht van het kwaad is groot
De zonde heeft iets dodelijks
Christus draagt en verdraagt ons
God wil ons vergeven, ondanks alles
Hier schittert de liefde van God voor ons
Hij helpt je om jouw lijden voor een ander te dragen
Wat betekent: Christus is verrezen?
Christus is sterker dan de dood
Hij is de overwinnaar
Hij baant een weg naar God
Met de dood houdt het leven niet op
Lijden en dood kunnen een zin krijgen
Er is altijd een doorkomen mogelijk
Het geeft de mens moed en hoop
Er kan een licht schijnen in elke duisternis
Er is een groter leven dan het aardse leven
Het leven heeft een perspectief
Dàt leven bepaalt ons leven!

“Katholiek Leven”
De Katholieke Kerk is een videokanaal gestart:
Katholiek Leven.
Er worden wekelijks informatieve filmpjes
van enkele minuten online gezet zoals
geloofsportretten, een korte uitleg bij
het zondagse Evangelie, over het Jaar van Barmhartigheid en
belangrijke gebeurtenissen zoals de viering van het 60-jarig
jubileum van ons bisdom Rotterdam.
De Katholieke Kerk heeft de opdracht om Jezus Christus en Zijn
Evangelie aan de wereld te verkondigen. Dit doet zij op alle
mogelijke manieren en in onze tijd ook via de nieuwe media.
Mensen die in het christelijk geloof geïnteresseerd zijn, verlangen
vooral een antwoord op de vraag: wat betekent het concreet voor
mijn leven dat ik in Jezus geloof en Hem navolg door God en
de medemens lief te hebben?
Door middel van het nieuwe videokanaal ‘Katholiek Leven’ wil de
Katholieke Kerk laten zien hoe we ons dagelijks leven vorm kunnen
geven vanuit geloof, hoop en liefde”.
Kruiswoorden en werken van barmhartigheid
Dit jaar horen we over de werken van Barmhartigheid. Het zijn
zeven lichamelijke en zeven geestelijke werken.
Omdat het christelijke geloof geen wet is, maar het om onze
verbondenheid met Christus gaat, kunnen we de werken van
barmhartigheid steeds vanuit Christus zien. Daar leven we uit.
We kijken en luisteren naar de Gekruisigde Heer. Hij sprak zeven
woorden. Bij elk van deze woorden past een werk van
barmhartigheid:
Vader, vergeef hun
Heden zijt ge met Mij in het paradijs
Ik heb dorst
Zie daar uw zoon; zie daar uw Moeder
Mijn God waarom hebt Ge Mij verlaten?
In uw handen beveel ik mijn geest
Het is volbracht

Vergeven
Onwetenden onderrichten
De dorstigen laven
Troosten
De zieken bezoeken
Onrecht verdragen
Bidden voor levenden en
overledenen

