SAMEN TER WEGHE
St. Barnabas
Grote Haven 8
te Haastrecht

EXTRA

H. Bartholomeus
Wal 61
te Schoonhoven
pastoor J.E.M. van der Mee
telefoonnummer: 0182-382455

Periode 25 juni tot en met 9 september 2016
VERGEET NIET GOD MEE TE NEMEN OP VAKANTIE.
De vakantietijd komt er weer aan: een tijd om te relaxen, maar je neemt
natuurlijk geen vakantie van je gelovig leven. Emeritus paus Benedictus zei
eens heel treffend: “Vergeet niet God mee te nemen op vakantie.” En hij
wenste ons het volgende toe: “In deze tijd van het jaar, nu zovelen op
vakantie gaan, bid ik dat u werkelijk vernieuwing mag vinden naar lichaam
en ziel en het een gelegenheid mag zijn om te rusten bij de Heer. Moge God
zijn zegen van vreugde en vrede schenken aan u, aan uw families en
dierbaren thuis.”
Wat zou dat toch geweldig zijn als we bij terugkomst van onze vakantie
zouden kunnen zeggen dat we hebben ervaren dat we hebben mogen rusten
bij de Heer. Het is altijd mooi om de evangelist Johannes te zien, die mag
rusten aan het hart van de Heer. Hoe mooi is het dan dat emeritus paus
Benedictus ons dat hier toewenst. De voorwaarde is wel dat we God niet
vergeten mee te nemen op vakantie! Misschien is dat tegelijk een mooi
gebed om God te vragen of hij meegaat op onze vakantie zodat we ook bij
Hem kunnen rusten. Zo wens ik u een goede vakantie!
GASTEN IN DE KERK: HEET ZE WELKOM
Steeds vaker komt het voor dat er mensen in de kerk komen, die nieuw zijn. Er
komen vakantiegangers en er zijn belangstellenden die een keer komen kijken.
Ook zijn er mensen die zich nader willen oriënteren op de kerk. Deze gasten
weten niet altijd de weg en de gebruiken in de kerk. Het is moeilijk om de viering te volgen zonder boekje en blaadje. We kunnen hen al behulpzaam zijn
door hen hiervan te voorzien. Soms zie je dat men achter in de kerk op zoek is
naar een toilet. Men kan hen begeleiden naar voren. Het is een mooi teken van
ontvangst als we hen laten merken dat ze welkom zijn en hen wegwijs maken.
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MISINTENTIES
In deze Samen ter Weghe Extra zijn de misintenties voor een periode van 11
weken opgenomen. Wilt u in deze periode nog een mis laten lezen dan kunt u
deze via de envelop, die achter in de kerk ligt‚ aan ons doorgeven. De
misintenties wordt voor de betreffende mis ‘bijgeschreven’. Mocht er iets niet
helemaal goed zijn gegaan, wilt u het dan a.u.b. even melden.
MARIA TEN HEMELOPNEMING
Midden in de vakantie, op maandag 15 augustus, vieren wij het grote feest
van Maria die ten hemel is opgenomen. De heilige Mis vieren we in
Schoonhoven om 19.00 uur. Het koor Sursum Corda zingt en er is een
processie met bruidjes naar de Lourdesgrot. Bij goed weer is er een gezellig
samenzijn in de tuin van de pastorie. Wie vanuit Haastrecht vervoer nodig
heeft, melde zich!
DE LITURGIE VIEREN ALS VOLK VAN GOD
met de verscheidenheid van taken en functies.
Als gelovigen komen we samen om ons geloof te vieren. Het gaat niet alleen
om onze persoonlijke ontmoeting met de Heer. Dat zou dan ook thuis kunnen.
Juist als we samen luisteren naar zijn Woord en Hem ontvangen in de
Communie worden we als kerkgemeenschap mee opgebouwd om één lichaam
te vormen, dat samen met Christus, als hoofd, deze christelijke eredienst aan
God vervult. Daartoe zijn we immers geroepen als christenen.
Bij deze gemeenschappelijke viering heeft iedereen zijn taak. Er zijn
verschillende functies in de liturgie zoals misdienaar en of acoliet. Ook de
lector vervult zijn eigen taak in het voorlezen. Er is één speciale functie die wij
nog niet zo kennen. Want naast het koor bestaat er immers ook de functie van
cantor. Zij (of hij) kan voorzingen, bijvoorbeeld de verzen van een psalm of
het vers voor het evangelie. Het gaat hier niet om een solozang, maar om een
dienst aan de vierende gemeenschap. Elke parochie zou een cantor moeten
hebben, naast het koor en ook bij vieringen met samenzang. We mogen ons
als parochie gelukkig prijzen, dat er met de komst van de nieuwe dirigente in
Haastrecht, er ook een cantor bij komt. Als er voorgezongen wordt, is dat geen
solo, zoals bij bijvoorbeeld bij een Ave Maria, maar een dienst de vierende gemeenschap. Een cantor nodigt uit om mee te zingen met het refrein,
bijvoorbeeld bij een psalm. Soms kan een koor zo goed zingen, dat het wel
eens zo kan zijn dat de vierende gemeenschap minder of zelfs niet meer mee
zingt. Met de nieuwe dirigente willen we ook een nieuwe impuls geven aan
het mee zingen van de hele vierende gemeenschap, want daartoe zijn we allen
geroepen, om mee te bidden, mee te vieren en daarom ook mee te zingen.
Als we samen vieren zijn ook de houdingen belangrijk, van knielen, staan en
zitten. Daar zullen we een andere keer over spreken. Het is belangrijk dat we
veel aandacht en zorg besteden aan onze eredienst, die we vanuit ons geloof
willen geven aan God.
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BEDEVAART NAAR KLEIN LOURDES (in Tienray, Noord Limburg)
op zaterdag 8 oktober
Veel mensen zullen de weg naar Lourdes vinden. Maar niet
iedereen kan zomaar even naar Lourdes. Gelukkig is er ook
dichterbij een mogelijkheid, namelijk in Tienray (Noord
Limburg), de enige officiële Lourdes bedevaartplaats van ons
land.
In 1888 werd een kopie van de grot van Lourdes nagebouwd
in de kerk. Dagelijks komen pelgrims naar deze grot om er te
bidden en hun intenties neer te leggen. Het vertrouwen in
Maria’s bijstand, als voorspreekster naar haar Zoon Jezus, is
nog springlevend. Deze bedevaart wordt mede begeleid door

Mgr. E. de Jong, hulpbisschop van Bisdom Roermond.
Het vertrek naar Klein Lourdes is om 7.45 uur vanaf Wal 61 Schoonhoven.
We verwachten om ± 18.00 uur weer in Schoonhoven te zijn.
De kosten bedragen € 30,00 p.p. incl. lunch en koffie/thee. Dit wordt
afgerekend in de bus. Voor eventueel meer informatie www.kleinlourdes.nl
Voor inlichtingen en opgave: Monique Stouthart tel. 357374 en dhr. E.J.
Timmermans tel.: 06-44151414.

MIVA BRENGT MENSEN IN BEWEGING
Het laatste weekend van augustus staat altijd in het teken
van de MIVA, de Missie Verkeersmiddelen Aktie. Wij
mogen mensen helpen met allerlei vervoers- en
communicatiemiddelen om hun missiewerk zo goed
mogelijk te vervullen. Er is voor hen een deurcollecte.

EEN- EN DRIEDAAGSE BEDEVAART NAAR KEVELAER,
11-13 augustus
Voor de 122e keer wordt door de Haagse Bedevaarten de jaarlijkse
zomerbedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer georganiseerd. Eén of
drie dagen pelgrimeren bij de Troosteres der Bedroefden is een bron van
troost en geloof. De bedevaart bestaat uit meerdere traditionele liturgische
plechtigheden. De geestelijke leiding wordt verzorgd door pastoor J. Smith uit
Leiden. Er zijn diverse opstapplaatsen. Meer informatie vindt u in de folder
die achter in de kerk ligt en op de site www.bedevaart.nl. U kunt ook bellen
naar 070 3876701 (na 18.00 uur) of mailen naar info@bedevaart.nl.
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PAROCHIE ST. BARNABAS TE HAASTRECHT
Opbrengst collectes van
1 mei tot en met 5 juni
Collecte missionarissen
Collecte PCI

€ 1.249,30
€
202,40
€
194,70

JUBILARISSEN
Dhr. Cor Slootjes krijgt thuis uitgereikt de onderscheiding van de
Gregoriusvereniging voor zijn 40-jarig lidmaatschap van het
Caeciliakoor.
NIEUWE DIRIGENTE STELT ZICH VOOR
.
Mijn naam is Henriëtte van Dijk-van den Berg, 47 jaar, en bijna 27 jaar
getrouwd met Roelof. Wij hebben vier kinderen in de leeftijd van 12 tot 22
jaar (1 dochter en 3 zonen). Ik ben opgegroeid in De Meije, een landelijk
gebied tussen Bodegraven, Nieuwkoop en Woerden.
.
Van huis uit ben ik traditioneel katholiek opgevoed. Als kind zong ik bij het
kinderkoor en op mijn 14 de werd ik organiste bij het jongerenkoor en bij
het kinderkoor in de Willibrordus kerk in Bodegraven. Na de HAVO heb ik
een jaar aan het (toenmalige) Nederlands Instituut voor Kerkmuziek in
Utrecht gestudeerd, daar is mijn liefde voor kerkmuziek echt ontstaan. Hier
leerde ik ook Roelof kennen.
.
Na mijn opleiding tot verpleegkundige ben ik gaan werken op een grote
instelling voor mensen met verstandelijke beperking. Na jaren zorg aan het
bed mocht ik doorgroeien tot hoofdverpleegkundig. Het mogen meedenken,
begeleiden en zorgen voor deze kwetsbare en bijzondere mensen doe ik met
veel vreugde en voldoening tot op de dag van vandaag. Toen de kinderen
wat groter werden kon ik ook mijn muziekstudie weer oppakken en heb
ik een opleiding tot koordirigente, kerkmuziek 3, gevolgd.
.
Het werken met mensen boeit mij in alle, en dus ook muzikale,
opzichten. De sfeer van de muziek, de geschiedenis van een lied of
muziekstuk, de liefde van de zangers voor hun kerk en muziek. Daar, als
dirigente en cantor, een schakel te zijn is een rol spelen in een groter geheel,
de liturgie van de kerk in die zo rijke traditie. Dat is ook wat ik "ons"
toewens; een goede samenwerking, een mooie en goed doordachte liturgie
waarin iedereen zich gekend weet en, ondanks de wat roerige periode
waarin de kerk verkeert, een bloeiende parochie met mooie kerkmuziek.
Weet hebbend van de goede God die ons voorgaat in tijd en eeuwigheid.
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Gedoopt
Op zondag 26 juni wordt gedoopt Vera Jaspers, dochter van Richard en
Sandra Jaspers-Mimpen en zus van Nina. Zij wonen aan de Provincialeweg
Oost, nr. 94.
Overleden
 Op 12 juni is, in de leeftijd van 90 jaar, overleden Hendrikus van Os. Op
16 juni is hij na een kerkdienst in Stolwijk begraven op de begraafplaats
aldaar.
WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Jarigen, 80 jaar en ouder
29 juni wordt mw. L. Dekker-van Doorn ( De Ruyterstraat 90) 80 jaar; 7
juli wordt mw. C. Klever - van Peperstraate (Jan van Arkelstraat 9) 84 jaar;
17 juli wordt mw. A. Jansen-Moerings (Amaliahof 55) 80 jaar; 25 juli
wordt dhr. H. Swart (Ouverturelaan 45, Gouda) 84 jaar; ook op 25 juli
wordt mw. T. van Harmelen-van Leeuwen (Borchleen, Lopikerplein 3,
kamer 7 te Schoonhoven) 82 jaar; 1 augustus wordt mw. M. HooglandRentinck (Julianalaaan 125) 82 jaar; ook op 1 augustus wordt dhr. T.
Mulder (Dunantstraat 96) 82 jaar; 4 augustus wordt mw. C. StrengVreeswijk (Liezeborgh) 91 jaar; 6 augustus wordt mw. W. Borst- van
Schaaik (Willem Alexanderlaan 22) 87 jaar; 9 augustus wordt mw. Y.
Verveld-Mackenzie (in de Bogerd 1, Stolwijk) 83 jaar; 12 augustus wordt
mw. A. Wolff-Lipman (Karel Doormanstraat 19) 83 jaar; 13 augustus wordt
dhr. W. Janssen (Julianalaan 24) 81 jaar; 14 augustus wordt dhr. W. Boere
(Bredeweg 41) 84 jaar; 17 augustus wordt mw. M. van Niekerk-Kalmeijer
(De Ruyterstraat 116) 88 jaar; 22 augustus wordt dhr. F. Mulder
(Hoogstraat 78) 83 jaar; 24 augustus wordt mw. A. Verkley-Straver
(Nachtegaalstraat 5) 87 jaar; 3 september wordt mw. P. Niekerk-van
Jaarsveld (Ruyterstraat 6) 83 jaar; 4 september wordt dhr. G. van Dijk
(Amaliahof 56) 92 jaar. Allen van harte proficiat!
Zieken.
Wij bidden voor onze zieken en ouderen, met name voor Ingrid Löwenthal.
BIJZONDERE DAGEN
Op woensdag 13 juli is er nog kerkwerken.
Op de vrijdagen 24 juni, 8 en 22 juli en 26 augustus is er na de mis een
bijeenkomst van de 'Biddende moeders'.
Van zondagmiddag 7 tot en met donderdag 11 augustus is de pastoor afwezig
in verband met het festival Celebrate. Van 16 tot en met 26 augustus is hij op
vakantie en hij zal nog enkele dagen afwezig zijn vanwege een retraite.
Op donderdag 25 augustus vergadert het Hapis.
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VIERINGEN in Schoonhoven
Voor de zondag zijn de Eucharistievieringen op zaterdagavond om 17.30
uur (zonder zang) en op zondagmorgen om 9.30 uur met samenzang.
Door de week is er een Eucharistievieringen op woensdag om 9.30 uur.
VIERINGEN EN MISINTENTIES in Haastrecht
In de maanden juli en augustus vervalt de dinsdagochtendmis
tenzij anders vermeld op vrijdagmorgen.
De H.Mis in het Hof van Stein gaat alleen door
op dinsdag 12 juli en niet op dinsdag 9 augustus.
Op elke vrijdagavond wordt om 19.30 uur de rozenkrans gebeden.
Op onze site wordt de laatste stand van zaken gemeld
13e zondag door het jaar: week van 25 juni t/m 1 juli 2016.
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Caeciliakoor. Voor de parochie;
overleden ouders Wolff-Schweigmann; Riet Aerts-Janmaat;
Petrus van Arendonk; Bep Faaij-van der Nol; Bert Straver;
Mariska van Vliet; Marie Streng-Verkleij; Ries Dekker;
Henk Steenkamer (jaarget.).
Vr 9.00 uur: Nog geen intentie
14e zondag door het jaar: week van 2 t/m 8 juli 2016.
Za 19.00 uur: Henk Koster en overleden broer.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.Voor de parochie;
overleden ouders Wolff-Schweigmann; Riet VerkleijVerdel; Bertus Verkleij; Theo Vergeer; Wim en Aletta
Oskam-Duijm.
Zo 19.00 uur: Liezeborgh viering met Pater L. Bos.
Vr 9.00 uur: Nog geen intentie.
15e zondag door het jaar: week van 9 t/m 15 juli 2016.
Za 19.00 uur: Jacoba Johanna Aerts.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het Caeciliakoor. Riet Aerts-Janmaat;
Tiny de Vroom-Faaij; Bert Straver; Bertus Stolwijk en
dochter Letta.
Di 9.30 uur: Eucharistieviering in het Hof van Stein.
Voor een jarige; Wim Oostveen; Marie-Jose Wijdicks;
Betsie Veraart; Cornelis Wolff; overleden ouders Van
Zuilen-Houdijk.
Vr 9.00 uur: Gedachtenis H. Bonaventura. Nog geen intentie.
16e zondag door het jaar: week van 16 t/m 22 juli 2016.
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
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Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.
Voor de parochie; Bertus Verkleij; Theo Vergeer.
Vr 9.00 uur: Nog geen intentie.
17e zondag door het jaar: week van 23 t/m 29 juli 2016.
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Caeciliakoor. Voor de parochie; Riet
Aerts-Janmaat; Bert Straver; Jana Broos.
Vr 9.00 uur: Gedachtenis H. Marta. Nog geen intentie.
18e zondag door het jaar: week van 30 juli t/m 5 augustus 2016.
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Caeciliakoor. Voor de parochie.
Vr 9.00 uur: Nog geen intentie.
19e zondag door het jaar: week van 6 t/m 12 augustus 2016.
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Barnabaskoor.
Voor de parochie; Riet Verkleij-Verdel; Bertus Verkleij;
Theo Vergeer; Marie Streng-Verkleij; Wim en Aletta
Oskam-Duijm; Jan Streng; Cornelis Wolff.
Zo. 19.00 uur: Liezeborgh-viering met Ds. A. van Alphen.
Vr 9.00 uur: Nog geen intentie.
20e zondag door het jaar: week van 13 t/m 19 augustus 2016
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Caeciliakoor.
Voor de parochie; voor een jarige; Tiny de Vroom-Faaij;
Bep Faaij-van der Nol; Riet Aerts-Janmaat; Wim en Aletta
Oskam-Duijm; Bert Straver; Riek en Anna Faaij.
Vr 9.00 uur: Overleden familie Sprinkhuizen.
21e zondag door het jaar: week van 20 t/m 26 augustus 2016
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.
Voor de parochie; voor een jarige.
Vr 9.00 uur: Nog geen intentie.
22e zondag door het jaar: week van 27 augustus t/m 2 september 2016.
Za 19.00 uur: Voor een jarige
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Caeciliakoor.
Voor de parochie; Riet Aerts-Janmaat; Bert Straver;
zuster Ludovica Luijben; Joop en Greet Wolff Schweigmann.
Vr 9.00 uur: Er is geen H.Mis; we gaan naar Noordwijk.
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23e zondag door het jaar: week van 3 t/m 9 september 2016.
Za 19.00 uur: Nog geen intentie
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het Caeciliakoor.
Voor de parochie; overleden ouders Wolff-Schweigmann;
Riet Verkleij-Verdel; Wim en Aletta Oskam-Duijm
Zo 19.00 uur: Liezeborghviering met pastoor J. van der Mee.
Vr 9.00 uur: Nog geen intentie.

SPONSOR EEN PAAL
Door het funderingsonderzoek is gebleken dat de kerk van een geheel nieuwe
fundering moet worden voorzien. Dat is een zeer ingrijpend werk. Rond de
hele kerk is de fundering opgegraven. Men is nu bezig deze (gedeeltelijk) te
slopen en dan wordt ze vervangen door nieuwe betonbalken. Daarna worden
de nieuwe palen op diepte gebracht. Het is een heel werk dat men dagelijks
kan gadeslaan en zo kan volgen.
Vanaf de start van onze sponsoractie, eind maart tot en met 10 juni, zijn er 41
palen gesponsord. Een aantal parochianen heeft een hele paal voor hun
rekening genomen. Andere palen zijn gesponsord met het bijeenvoegen van
verschillende giften. Met veel dank aan de gevers. We hopen dat er nog steeds
belangstelling is om een (gedeelte) van een paal te sponsoren. De sponsor van
een paal blijft anoniem, tenzij men dit kenbaar maakt aan pastoor, kerkbestuur
of commissie. We hebben immers bij veel namen geen adressen.
We blijven doorgaan om geld bijeen te brengen.
Na deze werkzaamheden, die in juli-augustus worden afgerond, gaan we
beginnen met de werkzaamheden onder het dak. De kap wordt
schoongemaakt, de boktor wordt bestreden en dan wordt het houtwerk in de
kap hersteld. Als laatste komt het schilderwerk, waar gedeeltelijk al eerder
mee begonnen wordt. Na de vakantie volgen nieuwe berichten.
Blijft het volgen en blijf ons steunen.
NL10 RABO 0191 9790 74
ten name van R.K. Kerk H.Barnabas
onder vermelding van 'sponsoring restauratie'.
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PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS SCHOONHOVEN
Opbrengst collectes van
1 mei tot en met 5 juni:
Collecte missionarissen
Collecte PCI

€ 1.047,10
€
188,10
€
173,50

KOFFIE DRINKEN
Op zondag 26 juni willen we na de mis weer
met elkaar koffie drinken in "De Overkant".
CONCERT voor in Schoonhoven
Het seniorenkoor “De Zilv’ren Klanken geeft op donderdagmorgen 30 juni
om 10.30 uur een concert in de RK.Kerk in Schoonhoven.
Het koor staat onder leiding van David van de Braak dirigent en pianist.
Het programma van het seniorenkoor bestaat voornamelijk uit muziek uit
de romantische periode (eind 18e en 19e eeuw).
De Romantiek was een periode waarin men zich verzette tegen de zich
ontwikkelende industrie en de techniek, die in de voorafgaande periode op
de voorgrond stond. Daartegenover stelde men het gevoel, de fantasie, de
liefde, het onverklaarbare en het raadselachtige. Dit alles vindt men terug in
de muziek van die tijd. Daarnaast brengt het koor enkele kleine werken van
nog levende componisten, zoals Rutter, Jenkins en Sakellarides.

BIJEENKOMSTEN VAN DE KBO
De Katholieke Bond van en voor Ouderen heeft maandelijks een
bijeenkomst. Er is een grote variatie in de onderwerpen/thema’s, zowel
informatief, sportief, creatief etc. Natuurlijk zijn ook gezelligheid en
ontspanning belangrijke onderdelen van de samenkomsten. Ook niet-leden
zijn welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Jos
Blaas tel. 384577.
Op donderdag 14 juli is er een fietstocht, nadere informatie volgt via de
nieuwsbrief. Op donderdag 18 augustus is er een voorlichtingsmiddag in
gebouw ´De Overkant' over veiligheid computer, pinpas, telefoon,
babbeltruc, aanvang 14.00 uur. Op donderdag 15 september hebben we de
jaarlijkse BBQ in de pastorietuin.
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WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Jarigen in deze periode 80 jaar en ouder:
30 juni wordt mw. W. van der Pol-van Schaik (Kievitslaan 1, Stolwijk) 85
jaar; 1 juli wordt mw. G. Dijkgraaf-Halverhout (Lopikerhof 22) 88 jaar; 2 juli
wordt mw. M. van Dongen-Lensen (Kievitslaan 35, Stolwijk) 88jaar; 6 juli
wordt mw. J. Kroon-Kouwenberg (Gildemeestersstraat 20) 82 jaar: 12 juli
wordt dhr.J. Hartmann (Van Berkumstraat 36) 93 jaar; 12 juli wordt mw. M.
Overbeek-van Schaick (Rotterdamseweg 1 kamer 101) 91 jaar; 13 juli wordt
mevr. G. van Rooyen-Jongerius (Hanepraij, Gouda) 85 jaar; 18 juli wordt
dhr. J. Pronk (Nassaukade 25) 82 jaar; 23 juli wordt mevr. G. Drost-Spaan
(Poorthuisstraat 43, Bergambacht) 92 jaar; 25 juli wordt mw. T. van
Harmelen-van Leeuwen (Lopikerplein 3, kamer 7) 82 jaar; 28 juli wordt dhr.
T. Oldenboom (Slotplein 5, Langerak) 81 jaar; 28 juli wordt dhr. A. Sorel
(Oranjeplaats 25) 80 jaar; 30 juli wordt mw. W. Smiers-Maalman (Van der
Heijdenstraat 42) 80 jaar; 2 augustus wordt mw. M. Vrijman-Kusters
(P.J.Smitsstraat 40, Bergambacht) 83 jaar; 3 augustus wordt mw. H. Leniorde Groot (Lorentzhof 27) 80 jaar; 4 augustus worden mevr.G. van der Pauwvan Hemert (Lopikerplein 3, kamer 33) 89 jaar 15 augustus wordt mevr. G.
Mocking-Rijpstra (Knotwilgenstraat 81) 87 jaar; 17 augustus wordt mevr. H.
van der Zweep-Kramer (Asserlaan 106 E) 87 jaar: 19 augustus wordt mw. K.
Tan-Ong (Pleinstraat 21, Bergambacht) 80 jaar; 20 augustus wordt mw. H.
Lensen-Pannekoek, Beneluxlaan 9) 82 jaar; 21 augustus wordt mevr. A. van
Berkesteijn-Mourits (Beneluxlaan 12) 87 jaar; 27 augustus wordt mw. J. den
Hartog-Snel (Olivier van Noortstraat 43) 83 jaar; en 27 augustus mw. J. Moor
(Havenstraat 21) 80 jaar; 28 augustus wordt dhr. J. Kroon
(Gildemeestersstraat 20) 85 jaar; 28 augustus wordt mw. J. Verveer-Reijnders
(Lopikerhof 17) 84 jaar; 29 augustus wordt mevr. M. Kavelaars-Muilwijk
(Willem de Zwijgerstraat 5) 86 jaar; 30 augustus wordt Mw. J. Klever-van
Beek (Lindenpad 56 ) 82 jaar; 31 augustus wordt dhr. H. Moolenaar
(Plateelplaats 2) 82 jaar; 6 september wordt mevr. C. Beerkens-Wouters
(Tinbergenlaan 38) 80 jaar; op 7 september wordt dhr. J. van Vliet (De
Montignylaan 15) 85 jaar; ook op 7 september wordt mevr. Th. PurnotPonsioen (Knotwilgenstraat 85) 82 jaar; 8 september wordt mevr. A.
Overbeek (Lange Weistraat 77) 86 jaar. Allen van harte proficiat!
Zieken
Wij bidden voor onze zieken en ouderen, met name voor Tiny Bleeker, Paola
Oosterlaken, dhr. Harrie Fransen, pastoor Vergeer, Kees van Engelen,
mw. Van Arkel-Murk, mw. Kuik en dhr. Jozef Jans.
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Overleden
 Op 7 juni is, in de leeftijd van 91 jaar, overleden Petrus (Piet) van Mook.
Op 11 juni hebben wij afscheid van hem genomen en hem begraven op onze
begraafplaats.
BIJZONDERE DAGEN
Op zondag 26 juni is er kinderwoorddienst
Op dinsdag 12 juli is er kerkwerken.
Van zondagmiddag 7 tot en met donderdag 11 augustus is de pastoor afwezig
in verband met het festival Celebrate. Van 16 tot en met 26 augustus is hij op
vakantie en hij zal nog enkele dagen afwezig zijn vanwege een retraite.
VIERINGEN in Haastrecht
In Haastrecht zijn de vieringen als volgt:
Voor de zondag zijn de Eucharistievieringen op zaterdagavond (zonder
zang) om 19.00 uur en op zondag om 11.00 uur, meestal met medewerking
van een koor. In de maanden juli en augustus is er, door de week, alleen een
Eucharistieviering op vrijdagmorgen om 9.00 uur.
Er is op dinsdag 12 juli een mis in het Hof van Stein.
Een goed overzicht van de Eucharistievieringen is te vinden op onze site.
VIERINGEN EN MISINTENTIES in Schoonhoven
13e zondag door het jaar; week van 25 juni t/m 1 juli 2016
Za 17.30 uur: 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; Tiny van Engelen-van der Pauw;
overleden familie Drost en Wijnanda Spaan; Eufemia
Sibbel-van Balen; Albert van Doorn; Johannes Elbertse;
Sophie Paalvast; Jos Bulle; Herman Mensch; Kees
Overbeek; Tiny Straver-Hoogland; Johanna BartelsFlorentinus; Jopie van den Bergh-Overbeek; Piet van Mook.
Wo 9.30 uur: Hoogfeest: HH. Petrus en Paulus, apostelen.
Francine en Marie Divine.
14 zondag door het jaar; week van 2 tot en met 8 juli 2016
Za 17.30 uur: Bas Elshof; Chris van der Horst; Annie VersteegZwanenburg; Co Oorschot; Jan Nagtegaal.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Voor de parochie; Peter-Jan Boef;
Annie van Elteren-van Vliet; overleden ouders De Jong-van
Eijk; Ad Smiers; Ria Bulle.
Wo 9.30 uur: Ter ere van Sint Jozef; Francine en Marie Divine.
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15e zondag door het jaar; week van 9 tot en met 15 juli 2016
Za 17.30 uur: Johanna Maria van Engelen-Snel; Francine en Marie
Divine; Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat;
Joop van Os en overleden familie.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang.
Voor de parochie; Sophie Paalvast; Jos Bulle; Albert van
Doorn; Herman Mensch; Tiny van Engelen-van der Pauw;
Carina Hastrich-Postma; Kees Overbeek; Johanna BartelsFlorentinus; Jopie van den Bergh-Overbeek; Piet van Mook.
Wo 9.30 uur: Francine en Marie Divine; overleden familie Van
Veldhoven-Prins.
16e zondag door het jaar; week van 16 tot en met 22 juli 2016
Za 17.30 uur: Uit dankbaarheid t.g.v. een verjaardag; Annie VersteegZwanenburg; Co Oorschot; Sjaak Fransen.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Voor de parochie; Bas Elshof; Annie
van Elteren-van Vliet; overleden ouders De Jong-van Eijk;
Kees Murck.
Wo 9.30 uur: Overleden familie Sprinkhuizen; Francine en Marie Divine.
17e zondag door het jaar; week van 23 tot en met 29 juli 2016
Za 17.30 uur: Johanna Maria van Engelen-Snel; Francine en Marie Divine;
Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; Joop van Os
en overleden familie.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Voor de parochie; Johannes
Elbertse; Sophie Paalvast; Gijsbertha Maria Pronk; Tiny
Straver-Hoogland; Jos Bulle; Tiny van Engelen-van der
Pauw; Albert van Doorn; Eufemia Sibbel-van Balen;
Herman Mensch; Kees Overbeek; Johanna BartelsFlorentinus; Jopie van den Bergh-Overbeek; overleden
ouders Overbeek-Van Rooijen; Piet van Mook.
Wo 9.30 uur: Francine en Marie Divine.
18e zondag door het jaar; week van 30 juli tot en met 5 augustus 2016
Za 17.30 uur: Bas Elshof; Francine en Marie Divine.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Voor de parochie; overleden ouders;
overleden ouders De Jong-van Eijk; Ria Bulle.
Wo 9.30 uur: Ter ere van Sint Jozef; Francine en Marie Divine.
19e zondag door het jaar: week van 6 t/m 12 augustus 2016
Za 17.30 uur: Annie Versteeg-Zwanenburg; Co Oorschot; Francine en
Marie Divine; Joop van Os en overleden familie; Adri Faaij.
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Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Voor de parochie; Peter-Jan Boef;
Albert van Doorn; Herman Mensch; Johanna BartelsFlorentinus; Annie van Elteren-van Vliet; Tiny van Engelenvan der Pauw; Jopie van den Bergh-Overbeek; Errol de
Jongh; Piet van Mook.
Wo 9.30 uur: Francine en Marie Divine.
20ste zondag door het jaar; week van 13 tot en met 19 augustus 2016
Za 17.30 uur: Johanna Maria van Engelen-Snel; Markan Geertruida Maria
Hartmann-Selamat; Francine en Marie Divine.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Voor de parochie; Bas Elshof;
Sophie Paalvast; Jos Bulle; Kees Murck; Kees Overbeek;
overleden ouders De Jong-van Eijk.
Ma 19.00 uur: Maria Tenhemelopneming. H. Mis met Sursum Corda.
Koos Verlaan.
Wo 9.30 uur: Francine en Marie Divine.
21ste zondag door het jaar; van 20 tot en met 26 augustus 2016
Za 17.30 uur: Annie Versteeg-Zwanenburg; Co Oorschot; Joop van Os en
overleden familie; Francine en Marie Divine.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Johannes Elbertse; Herman Mensch;
Annie van Elteren-van Vliet; Tiny van Engelen-van der
Pauw; Johanna Bartels-Florentius; Piet van Mook.
Wo 9.30 uur: Francine en Marie Divine.
22ste zondag door het jaar: van 27 augustus tot en met 2 september 2016
Za 17.30 uur: Bas Elshof; Johanna Maria van Engelen-Snel; Markan
Geertruida Maria Hartmann-Selamat; familie Nagtegaal-van
Putten; Francine en Marie Divine.
Zo 9.30 uur: H.Mis met Sursum Corda..
Voor de parochie; Sophie Paalvast; Ria Bulle; Jos Bulle;
Tiny Straver-Hoogland; Albert van Doorn; overleden ouders
De Jong-van Eijk; overleden familie Drost en Wijnanda
Spaan; Tiny van Engelen-van der Pauw; Eufemia Sibbel-van
Balen; Kees Overbeek; Jopie van den Bergh-Overbeek.
Wo 9.30 uur: Uit dankbaarheid ter ere van Maria; Francine en Marie Divine.
23ste zondag door het jaar: van 3 tot en met 9 september 2016
Za 17.30 uur: Co Oorschot; Joop van Os en overleden familie; Francine en
Marie Divine.
Zo 9.30uur: H. Mis met samenzang. Voor de parochie; Peter-Jan Boef;
Herman Mensch; Annie van Engelen-van Vliet; Johanna
Bartels-Florentinus; Piet van Mook.
Wo 9.30 uur: Ter ere van Sint Jozef; Francine en Marie Divine.
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GA ER EENS IN!
"Ga er eens uit". Dat horen wij veel. De vakantietijd is
de tijd bij uitstek om er tussenuit te gaan. Ik doe het
zelf ook. Je komt eens in een andere omgeving. Je
kunt tot rust komen. Wie er met het gezin op uit gaat,
heeft meer tijd voor de gezinsleden dan normaal.
Maar "Ga er eens uit" kan ook betekenen:
"Ontvlucht je huidige situatie. Zoek je ontspanning buitenshuis".
De ellende is dan vaak: wanneer je terugkomt, zit je weer vast.
Dan moet je alles weer opnemen. Dan kan je de situatie niet meer ontvluchten.
"Ga er eens uit", is prima, maar voorop moet staan: "Ga er eens in".
Keer eerst in jezelf. "Jezelf" is niet ver weg. Je hoeft jezelf niet ver te zoeken,
niet in het buitenland, in een film, een boek en zelfs niet in de natuur. Die
dingen zijn allemaal goed, maar jezelf vind je daar niet. Je eigen hart zit
binnenin. De stem van een zanger of dichter is jouw stem niet. Een
toneelspeler of de hoofdfiguur van een boek speelt jouw spel niet. De taal van
een buitenlander is jouw taal niet. De schoonheid van de natuur, van de zee en
het bos is jouw schoonheid niet. De warmte van de zon is jouw warmte niet.
Je kunt pas van schoonheid en warmte genieten als
je je bewust bent van je eigen schoonheid en
warmte. Je waardeert het goede van iemand of iets
anders nog meer als je beseft dat je zelf ook goed
bent. In het scheppingsverhaal zag God dat de
planten en dieren, de zon en de maan goed waren,
maar de mens was zeer goed. Wij moeten ook
beginnen met onszelf.
Daarom: neem ook eens de tijd om er in te gaan. Zie jezelf recht in de ogen.
Bewonder hoe goed en mooi God jou geschapen heeft. Eigenlijk is dit een
vorm van gebed: rusten bij je diepste bron, die van Gods goedheid waar jouw
goedheid uit voort komt.
Ik wens u toe dat u bij uzelf kunt komen, om uzelf mee te kunnen nemen
wanneer u er op uit gaat.
(van priester D. Braakman)

14

