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HET GROOTSTE FEEST!
Wat is het grootste feest? Kerstmis, Pasen of Pinksteren?
Je mag zeggen: Er is een stijgende lijn. Pinksteren is de voltooiing van Pasen in
ons. Christus is voor ons gekomen en alles wat Hij gedaan heeft, wil Hij ook in
ons doen. De liefde van God, die is in Christus, wordt ook aan ons gegeven door
de heilige Geest. Zo begint de nieuwe schepping, waar de kerk een teken van
mag zijn. Pinksteren is de verjaardag van de kerk. We hebben de heilige Geest
nodig, want zo wordt er gezegd: Niemand kan zeggen: Jezus is de Heer, tenzij
door de heilige Geest.
De Geest sterkt ons in ons zwakke, soms kleine geloof en maakt dat we in onze
eigen kleinheid getuigen worden van Gods wondere daden. Onze ogen moeten
steeds open gaan om te zien wat God doet in ons leven, in de kerk en in de
wereld. Dan worden we ook blije mensen, vol hoop. Ook de hoop is een gave
van de heilige Geest. Hij sterkt en troost ons in alle moeilijkheden. Zo is
Pinksteren een mooi feest, dat we goed moeten vieren.
WEEK VAN DE BEGRAAFPLAATS
Van 28 mei tot en met 5 juni is er de 'Week van de begraafplaats', dit jaar met als
thema: Verborgen tuinen van Nederland. Veel mensen kennen onze mooie
begraafplaats. Soms leert men pas een begraafplaats kennen als er een dierbare
wordt begraven. Voor nabestaanden is de begraafplaats vaak een kostbare plek.
We zijn in het bezit van twee mooie begraafplaatsen achter de kerken. Het is
goed om eens een kijkje te nemen op onze begraafplaatsen en er aan te denken
om daar ook eens begraven te worden.
WEEK VAN DE NEDERLANDS MISSIONARIS
Elk jaar wordt er met Pinksteren aandacht gevraagd voor het
welzijn van Nederlandse missionarissen en missionaire werkers.
Ze hebben onze steun nodig.
Er zal in het Pinksterweekeind een deurcollecte zijn.
VIERING VAN DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Op zondag 29 mei is er om 11.00 uur in de St. Barnabasparochie de viering van
de eerste H. Communie. De communiecantjes zijn: Nina Steenbergen uit
Stolwijk, Rita Hagenaars, Annemarie Koren en Charlotte Scheeren uit
Schoonhoven en Isabel Al-Sabbag uit Bergambacht.
DAG VAN HULDE EN EERHERSTEL in Den Bosch
Er is op woensdag 1 juni de dag om Christus te eren vanwege zijn grote liefde,
twee dagen voor het Hoogfeest van het Heilig Hart op vrijdag 3 juni. We gaan
daarvoor met enkele auto's naar 's Hertogenbosch. Er is een ochtendlezing en de
dag wordt om 16.00 uur besloten met een Eucharistieviering in de St. Jan. De
dag zal geleid worden door Mgr. Hendriks.
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PAROCHIE ST. BARNABAS
Opbrengst collectes
2 april t/m 1 mei

€ 821,60

Opbrengst collecte priesteropleiding
Opbrengst collecte Kerk in Oekraïne

€ 189,25
€ 246,50

SPONSOR EEN PAAL!
Op donderdag 21 april mocht onze pastoor de eerste paal in de grond slaan,
althans onder toeziend oog dit werk begeleiden. 159 palen gaan de grond in.
Het streekfonds Krimpenerwaard heeft de parochie een sponsorbedrag
toegekend van € 2000,- Met dank aan het bestuur. We zijn dankbaar voor alle
bijdragen die we ontvangen.
Momenteel loopt er een grote actie bij parochianen (én bij alle inwoners van
Haastrecht en Vlist), met de vraag om ons te steunen. De kerk is weliswaar voor
de parochianen, maar velen zullen het belangrijk vinden dat de kerk, met de
pastorie, het gezicht van Haastrecht mede blijft bepalen.
Het behoud van de kerk vraagt veel van ons. Ik hoop dat u het vragen om een
bijdrage niet moe wordt en blijft geven.
BARNABASFEEST
Naast het feest van Maria ter Weghe mogen wij ook het feest vieren van onze
parochiepatroon, de heilige Barnabas, een man van geloof en vol van de heilige
Geest. Wij mogen ook mensen van geloof zijn en ons laten leiden door de heilige
Geest. Barnabas was een man die de erenaam van apostel heeft gekregen.
Onze kerk is gebouwd op het werk van de apostelen en wij bouwen daar op
voort, in trouw aan hun verkondiging. Wij mogen ook gedreven worden door
een groot verlangen om mensen bij Christus te brengen. Het geloof moet worden
doorgegeven aan de volgende generatie. Wij vieren het Barnabasfeest op zondag
12 juni. Na de feestelijke Eucharistie, met de beide koren gebruiken we nog wat
in de pastorie, of bij mooi weer in de tuin van de pastorie. Er is deze zondag
kinderwoorddienst.
NIEUWE DIRIGENTE
We hebben helaas afscheid moeten nemen van dirigente Els Ackema. Het gaat
gelukkig weer veel beter met haar. Ze kan nu intens genieten van haar kleinkind
in Zwitserland en ze kan ook vaker haar man begeleiden op zijn buitenlandse
reizen. We zijn heel blij dat zich al vrij snel een nieuwe dirigente heeft gemeld.
Henriëtte van Dijk uit Bodegaven is beschikbaar. Ze wil de zorg voor de beide
koren op zich nemen. Op het Barnabasfeest kan ze al aanwezig zijn.
In een volgend parochieblad zal zij zich nader voorstellen
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WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Gedoopt: Op zondag 1 mei is gedoopt Sophie Halina Johanna, dochter van
Marco en Joanna Dekker (Lekdijk Oost 6a, Lopik)
Jarigen, 80 jaar en ouder:
14 mei wordt mw. V. Loof-Rammeloo (Bilwijkerweg 71) 85 jaar; 20 mei
wordt mw. J. van Dijk-Slootjes (Amaliahof 56) 90 jaar; 24 mei wordt dhr. F.
Hoogenboom (Oost-Vlisterdijk 5) 82 jaar; ook op 24 mei wordt mw. C. Kuijfde Veld (Hoogstraat 73) 83 jaar; 26 mei wordt mw. A. Stolwijk-Captein
(Hanepraij, Fluwelensingel 110, 2806 CH Gouda) 91 jaar; 27 mei wordt dhr.
J. Jansen (De Ruyterstraat 102) 85 jaar; 1 juni wordt mw. M. Hoogenboom-de
Wit ( Provicialeweg-West 5) 82 jaar; ook op 1 juni wordt dhr. C. Verkleij
(Bredeweg 27A) 80 jaar; 5 juni wordt mw. H. van Velzen - Hagen
(Bernhardlaan 9) 90 jaar; 8 juni wordt mw. B. Oostendorp - van Vliet (De
Ruyterstraat 92) 87 jaar; 14 juni wordt dhr. G. van Poppel (Botterwerf 2,
Gouda) 85 jaar; 16 juni wordt dhr. W. Janssen (Reigerstraat 9) 81 jaar; 19 juni
wordt mw. J. Boere-Steenkamer (Amaliahof 15) 84 jaar; 21 juni wordt dhr. C.
van Zuijlen (Amaliahof 11) 87 jaar. Allen van harte gefeliciteerd!
Huwelijk
 Op zaterdag 14 mei om 14.15 uur trouwen in de St. Barnabaskerk te
Haastrecht Ramon Koole en Rasha Mansour.
Zij gaan wonen Prinses Julianastraat 10 in Bergambacht.
 Vrijdag 20 mei is er om 14.00 uur in de Gereformeerde kerk, de kerkelijke
inzegening van het huwelijk van Ronald Boere en Annemiek Twigt.
Zij wonen: Beatrixlaan 9, Haastrecht.
Zieken
We bidden voor al onze zieken, met name Ingrid Löwenthal, kleindochter Maud
en dhr. Van Os.
Overleden
 Op 17 april is, in de leeftijd van 69 jaar, Jan Streng overleden. Op 21 april is
hij begraven op de begraafplaats aan de Provincialeweg Oost te Haastrecht.
Bijzondere dagen
Op zondag 22 mei en zondag 12 juni is er kinderwoorddienst.
Op donderdag 9 juni is er kerkwerken.
Op de vrijdagen 27 mei en 10 juni is er na de mis een gebedsbijeenkomst van de
'Biddende moeders'.
Op de woensdagen 25 mei en 8 en 22 juni komen de kinderen van ‘Kom in de
Kring’ bij elkaar in Schoonhoven.
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VIERINGEN EN MISINTENTIES in Haastrecht
Elke vrijdagavond om 19.30 uur wordt de rozenkrans gebeden
Hoogfeest van Pinksteren: week van 14 t/m 20 mei 2016
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.
Uit dankbaarheid voor het 35jarig huwelijksfeest van Johan
en Tineke Spruijt- Stoutenburg; overleden ouders Spruijt –
Stoutenburg; Maarten en Emmy van Zuijlen-Sluis; Bertus
Verkleij; overleden ouders van Leeuwen-Verkleij;
Theo Vergeer.
Ma 11.00 uur: Tweede Pinksterdag: Eucharistieviering met leden
Barnabaskoor. Nog geen intentie.
Di 9.00 uur: Nog geen intentie.
Vr 9.00 uur: Nog geen intentie.
Hoogfeest van de H. Drie-eenheid: week van 21 t/m 27 mei 2016
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Caeciliakoor
Riet Aerts-Janmaat; Luis Torres; Bep Faaij-van der Nol;
Bert Straver.
Di 9.00 uur: Nog geen intentie.
Vr 9.00 uur: Nog geen intentie.
Hoogfeest van het Heilig Sacrament van Christus’ Lichaam en Bloed:
Week van 28 mei t/m 03 juni 2016
Za 19.00 uur: Overleden ouders Boere-van Vuuren.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met eerste Communie, met cantores.
Overleden familie Sprinkhuizen; Theo Vergeer.
Di 9.00 uur: Feest van het Bezoek van de H. Maagd Maria aan Elisabeth.
Nog geen intentie.
Vr 9.30 uur: Hoogfeest van het H.Hart van Jezus.
Juan Torres.
10e zondag door het jaar: week van 04 t/m 10 juni 2016
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.
Overleden ouders Wolff-Schweigmann; Riet Verkleij-Verdel;
Ruud Kocken; Bertus Verkleij; Wim en Aletta Oskam-Duijm.
Zo 19.00 uur: Liezeborghviering met ds. Huttinga.
Di 9.00 uur: Er is geen H.Mis
Vr 9.00 uur: Overleden fam. Sprinkhuizen.
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11e zondag door het jaar: Barnabasfeest: week van 11 t/m 17 juni 2016
Za 19.00 uur: Maarten en Emmy van Zuijlen-Sluis.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het Barnabaskoor.
Overleden ouders Wolff-Schweigmann; Riet Aerts-Janmaat;
Tiny de Vroom-Faaij; Theo Vergeer.
Di 9.30 uur: Eucharistieviering in het Hof van Stein, Feest van de
H. Lidwina, maagd. Wim Oostveen; Cornelis Wolff.
Vr 9.00 uur: Nog geen intentie.
12e zondag door het jaar: week van 18 t/m 24 juni 2016
Za 19.00 uur: Nog geen intentie
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.
Voor de parochie; Bertus Verkleij; Theo Vergeer; Bert Straver.
Di 9.00 uur: Gedachtenis H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling.
Er is geen H.Mis.
9.00 uur: Hoogfeest van de geboorte van de H. Johannes de Doper.
Nog geen intentie.
OPENLUCHT PINKSTERVIERING
Op vrijdagavond 13 mei om 20.00 uur is er in Haastrecht op het plein bij de
Nederlands Hervormde kerk de openlucht Pinksterviering.
In het jaar van Barmhartigheid staan de werken van barmhartigheid centraal.
Op deze avond staan we stil bij de 7 geestelijke werken van barmhartigheid,
met name het bidden voor elkaar, voor de levenden en de doden. Deze viering
is immers een onderdeel van de Pinksternoveen. Er zijn negen dagen van
Pinkstervieringen in het Groene Hart. Dit jaar gaan pastoor Van der Mee en
ds. Van Alphen voor.
Het zangkoor Laudate Dominum zal haar medewerking verlenen.
Bij slecht weer is de viering in de Hervormde kerk.
Dit is een initiatief van het Hapis, het Haastrecht Platform voor Interkerkelijke
Samenwerking.

Op Sacramentsdag wordt er in beide parochies
gecollecteerd voor de PCI.
(de Parochiële Caritas instelling)
Als u de PCI wilt steunen, maak dan uw bijdrage over naar:
NL48 RABO 0133 2559 48
t.n.v. P.C.I. Haastrecht - Schoonhoven
Grote Haven 8, 2851 BM Haastrecht, o.v.v. GIFT.
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PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS
Opbrengst collectes
2 april t/m 1 mei
€ 851,50
Opbrengst collecte priesteropleiding € 211,20
Opbrengst collecte Kerk in Oekraïne € 309,90

NATIONALE ZILVERDAG
Op 2e Pinksterdag, maandag 16 mei, is er de Nationale Zilverdag. Ook als kerk
doen we daar aan mee. De kerk is open en enig kerkzilver wordt tentoongesteld.
Ook ons parochiehuis ‘De Overkant’ is open. Er zal een kleine verkoop zijn van
een aantal waardevolle spullen en van wat er is overgebleven van de vorige
verkoop van Kees van Engelen, van zijn prachtige verzameling van onder andere
kandelaars en klokken.
We zijn nog op zoek naar mensen die ons deze dag willen helpen in de kerk of in
'De Overkant'? Wie biedt zich nog aan?
WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Gedoopt
 Op 7 mei is gedoopt, Carlein Yenthe, dochter van Michel en Lizette de Jong
en zus van Kevin. Zij wonen; Van ’t Hoffplaats 7, Schoonhoven.7
Jarigen in deze periode 80 jaar en ouder:
19 mei wordt dhr. W. van Schaik (Oranjeplaats 8) 84 jaar; 22 mei wordt dhr.
G. Streng (Nicolaas Beetsstraat 1, Lekkerkerk) 95 jaar; 23 mei wordt mw. B.
Moolenaar-Hagen (Plateelplaats 2) 81 jaar; 24 mei wordt mw. H. de WitDrubbel (Pasteurweg 68) 83 jaar, 30 mei wordt dhr. J. Jans (Havenstraat 132)
91 jaar; 31 mei wordt dhr. C. van Engelen (Havenstraat 140) 86 jaar; 3 juni
wordt dhr. A. de Vette (Poorthuisstraat 37, Bergambacht) 80 jaar; 12 juni
wordt dhr. J. Correljé (Van der Heijdenstraat 14) 81 jaar; 17 juni wordt mw.
G. van Arkel-Murk (Pasteurweg 72) 84 jaar; 20 juni wordt mw. Th. ElbertseVermeer (Vlisterweg 41) 86 jaar. Allen van harte gefeliciteerd.
Zieken We bidden voor al onze zieken, met name Tiny Bleeker, Paola
Oosterlaken, dhr. Piet van Mook, dhr. Hans Caarls, Harrie Fransen, pastoor
Vergeer en dhr. Jozef Jans.

7

Opname
Mw. Ans Stam is voor revalidatie opgenomen in de Ronssehof.
Als u haar een kaartje wil sturen, van harte aanbevolen. (Ronsseweg 410, 2803
ZX Gouda).
Overleden
 Op 9 april is, in de leeftijd van 97 jaar, overleden Johanna Christina (Jo)
Bartels-Florentinus. Op 16 april is in besloten kring afscheid van haar genomen.
 Op 17 april is, in de leeftijd van 69 jaar, overleden Jan Streng. Op 21 april is
hij begraven op de begraafplaats aan de Provincialeweg Oost te Haastrecht.
 Op 18 april is, in de leeftijd van 56 jaar, overleden Ferdinand Cornelis de
Bondt. Op 22 april is hij begraven op de algemene begraafplaats te Bergambacht.
 Op 30 april is, in de leeftijd van 84 jaar, overleden Johanna Theresia (Jopie)
van den Bergh-Overbeek. Op 7 mei hebben wij haar begraven op onze
begraafplaats
Bijzondere dagen
Op de zondagen 15 mei en 12 juni is er kinderwoorddienst.
Op dinsdag 24 mei is er kerkwerken.
Op de woensdagen 25 mei en 8 en 22 juni komen de kinderen van ‘Kom in de
Kring’ bij elkaar.
Op dinsdag 31 mei vergadert het Interkerkelijk Beraad van Schoonhoven
Op 16 juni houdt de KBO een spellenmiddag in 'De Overkant'.
VIERINGEN EN MISINTENTIES in Schoonhoven
In de maand mei wordt er op elke dinsdag en donderdag
om 19.00 uur de rozenkrans gebeden
Hoogfeest van Pinksteren; week van 14 tot met 20 mei 2016
Za 17.30 uur: Johanna Maria van Engelen-Snel; Joop van Os en overleden
familie; Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat.
Zo 9.30 uur: H. Mis met Sursum Corda.
Voor de parochie; Nel Peltenburg-Pronk; Chris van der Horst;
overleden familie Drost en Wijnanda Spaan; Julia Jeltje
Postma-Brandsma; Albert van Doorn; Tiny van Engelen-van
der Pauw; Herman Mensch; Annie van Elteren-van Vliet; Theo
Driesen; overleden ouders De Kruijf-van Rooijen en Arie;
Gijsbertha Maria Pronk; Ria Bulle; Carina Hastrich-Postma.
Ma 9.30 uur: H. Mis met samenzang.
Wo 9.30 uur: Francine en Marie Divine.
Hoogfeest van de H. Drie-eenheid; week van 21 tot en met 27 mei 2016
Za 17.30 uur: Annie Versteeg-Zwanenburg; Co Oorschot; Johanna Bartels –
Florentinus.
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Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang.
Voor de parochie; Bas Elshof; Sophie Paalvast; Jos Bulle;
Kees Murck; overleden ouders De Jong-van Eijk; Kees
Overbeek; Eufemia Sibbel-van Balen; Tiny Straver-Hoogland.
Wo 9.30 uur: Francine en Marie Divine.
Hoogfeest van het H. Sacramentsdag; week van 28 mei t/m 3 juni 2016
Za 17.30 uur: Johanna Maria van Engelen-Snel; Markan Geertruida Maria
Hartmann-Selamat; Francine en Marie Divine; Joop van Os
en overleden familie.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang.
Voor de parochie; Johannes Elbertse; Nel Peltenburg-Pronk;
overleden familie Drost en Wijnanda Spaan; Albert van Doorn;
Herman Mensch; Tiny van Engelen-van der Pauw.
Wo 9.30 uur: Ter ere van Sint Jozef; Francine en Marie Divine.
10e zondag door het jaar; week van 4 tot en met 10 juni 2016
Za 17.30 uur: Bas Elshof; Annie Versteeg-Zwanenburg; Co Oorschot;
Francine en Marie Divine; Johanna Bartels – Florentinus.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Voor de parochie; Peter-Jan Boef;
Liliane Coudou-George; Herman Mensch; overleden ouders De
Jong-van Eijk; Annie van Elteren-van Vliet; Ria Bulle.
Wo 9.30 uur: Voor een overleden opa; Francine en Marie Divine.
11e zondag door het jaar; week van 11 tot en met 17 juni 2016
Za 17.30 uur: Uit dankbaarheid t.g.v. een huwelijksdag; Johanna Maria van
Engelen-Snel; Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat;
Joop van Os en overleden familie.
Zo 9.30 uur: H. Mis met Sursum Corda.
Voor de parochie; overleden familie Drost en Wijnanda Spaan;
Kees Overbeek; Albert van Doorn; overleden ouders Mourisvan Klaren; Theo Driesen; Koos Verlaan; Tiny van Engelenvan der Pauw; Sophie Paalvast; Willem Klompmaker;
Jos Bulle; Johanna Bartels – Florentinus.
Wo 9.30 uur: Francine en Marie Divine.
12e zondag door het jaar; week van 18 tot en met 24 juni 2016
Za 17.30 uur: Chris van der Horst; Annie Versteeg-Zwanenburg;
Co Oorschot; Adri Faaij.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Voor de parochie; Bas Elshof;
overleden ouders De Jong-van Eijk; Annie van Elteren-van
Vliet; Kees Murck.
Wo 9.30 uur: Francine en Marie Divine.
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DE VREUGDE VAN DE LIEFDE
Paus Franciscus heeft als afsluiting van de twee synodes over huwelijk en gezin
een groot document geschreven ter bezinning en bemoediging over deze
leefsituatie die iedereen aangaat.
Er is al veel over gesproken, maar het is ook goed om zelf kennis te nemen van
dit schrijven. Wij willen deze exhortatie van de paus samen gaan lezen op de
woensdagmorgen in Schoonhoven, na de Mis. Wie mee wil lezen, kan zich
daarbij aansluiten. Er wordt ook de mogelijkheid geboden dit schrijven van de
paus te bestellen à ca. € 15,- zodat we deze meteen in huis kunnen hebben als de
Nederlandse vertaling verschijnt. U vindt een intekenlijst in de kerk.
PINKSTEREN is niet zomaar een jaarlijks terugkerend feest dat we als
katholieken traditiegetrouw vieren … het is veel meer! De paus wil ons
aanmoedigen om te bidden dat we de genade van de H. Geest ontvangen.
WOORDEN VAN PAUS FRANCISCUS
(Uit de homilie – Pinksteren 2015)
“De wereld heeft mannen en vrouwen nodig die niet opgesloten zijn in zichzelf, maar die vervuld zijn van de heilige Geest. Jezelf afsluiten voor de
heilige Geest duidt niet alleen op een gebrek aan vrijheid, het is ook zonde. Er
zijn heel veel manieren waarop je jezelf af kunt sluiten voor de heilige Geest:
door egoïstisch te zijn en louter gericht op je eigen gewin; door star en
wettisch te zijn - zoals we dat zagen bij de wetgeleerden die door Jezus als
‘huichelaars’ bestempeld werden; door geen acht te slaan op wat Jezus
geleerd heeft; door het christelijk leven niet te beleven in dienstbaarheid naar
anderen toe maar enkel vanuit een oogpunt van eigenbelang; en zo zijn er nog
wel meer aspecten te noemen.
De wereld echter heeft nood aan de moed, de hoop, het geloof en de volharing van de leerlingen van Christus. De wereld heeft nood aan de vruchten,
de gaven van de heilige Geest, zoals de heilige Paulus ze opsomt: “liefde,
vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid,
zelfbeheersing” (Gal. 5, 22). De gave van de heilige Geest werd in rijke
overvloed aan de Kerk en aan ieder van ons gegeven, opdat wij zouden leven
vanuit een zuiver geloof en met een liefde die tot actie aanzet, en opdat wij het
zaad van verzoening en vrede zouden verspreiden.
Gesterkt door de heilige Geest – die ons leiding geeft, die ons en heel de aarde
tot de waarheid voert, die ons vernieuwt, en die ons vruchten geeft – gesterkt
in die heilige Geest en door zijn vele gaven, worden wij in staat gesteld om
vastberaden te strijden tegen de zonde, en evenzo zonder enige concessie te
doen te strijden tegen corruptie – een kwaad dat de wereld van dag tot dag
steeds meer in haar greep krijgt – en om ons met geduldige volharding te
wijden aan werken van rechtvaardigheid en vrede.”
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