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Wees gerust een kuddedier
Als je de Herder maar blijft volgen
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ONS PAROCHIEBLAD
Het parochieblad is een belangrijke uitgave om u als
parochianen goed te informeren. Het is wel een vraag
wat u precies wilt weten.
Voor u ligt de Samen ter Weghe ‘nieuwe stijl’.
In het verleden hadden we de Samen ter Weghe Extra,
die ongeveer 7 keer verscheen, en de Samen ter
Weghe 2 à 3 maal per jaar. Momenteel verspreiden we
met Kerstmis en Pasen een "Special". De Samen ter Weghe Extra kan daarom
voortaan gewoon Samen ter Weghe heten.
Belangrijk in deze nieuwe uitgave zijn de vieringen in het weekend met de
misintenties. De vieringen door de week zijn bekend, zodat we die niet meer
vermelden. Op onze site kunt u zien of er een Eucharistieviering is of niet.
Ook wordt dit in de weekeindvieringen als mededeling gedaan.
Als we iets organiseren blijkt een beperkt aantal mensen daar belangstelling
voor te hebben of soms heeft men het niet gelezen. We willen daarom een
aantal zaken kort vermelden in een “agenda” en daarnaast het uitnodigen
voor activiteiten meer persoonlijk doen. Uitnodigingen voor diverse
activiteiten zullen ook achter in de kerk liggen. U bent en blijft van harte
uitgenodigd voor alles wat er in de parochies te doen is. Doe mee!
Daarnaast zullen we meer de site gaan gebruiken voor het geven van
informatie over bijeenkomsten, clubjes, voortgang van restauraties en al het
andere waarover iets te melden valt.
In de nieuwe Samen ter Weghe is er steeds informatie over de eigen
parochie. Daarnaast zullen we aandacht vragen voor meer algemene zaken
van de beide parochies, zoals wie het bestuur vormt en wat ze zoal doen,
welke betaalrekeningen we hebben, hoe het laatste afscheid geregeld kan
worden en over bijvoorbeeld onze begraafplaatsen.
Het is belangrijk om wat meer te lezen over wat er nodig is om samen kerk te
zijn, om te blijven geloven en hoe we ons geloof kunnen verdiepen. Er staat
vandaag de dag veel op het spel als het om de toekomst van de parochies
gaat.
Al en met al willen we proberen de Samen ter Weghe goed vorm te geven.
Graag horen we uw opmerkingen, gedachten en wensen.
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PAROCHIE ST. BARNABAS
Opbrengst collectes van
juli en augustus
Opbrengst MIVAcollecte

€ 1.303,10
€ 174,80

LANDELIJKE ZIEKENDAG 11 september
In Haastrecht wordt al vele jaren aandacht besteed aan de
Nationale Ziekendag. Zieken kunnen een bloemetje thuis krijgen,
bezorgd door één van onze parochianen.
Als u een zieke kent, dan krijgt u de gelegenheid hen een
bloemetje te brengen. Wij zorgen voor de bloemen.
OOGSTDANKDAG
Op zondag 18 september wordt oogstdankdag gevierd. De vruchten van de
aarde kunnen worden afgegeven in de kerk op 10 en 11 september voor en na
de mis en op donderdag 16 september van 14.00-17.30 uur.
Deze gaven gaan naar de gezinnen die het nodig hebben en naar de zusters van
Dordrecht. De opbrengst van de collecte gaat ook naar deze zusters.
VREDESWEEK 2016, 17-25 september
Thema dit jaar is: 'Vrede verbindt'. Het Haastrechts Platform voor
Interkerkelijke Samenwerking trapt deze week af met een viering
voor jongeren op zondag 18 september om 19.00 uur in de
Hervormde Kerk (ook ouderen zijn welkom). Over de inhoud van een speciale
avond op vrijdag 23 september volgt nog nadere informatie.
WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Jarigen, 80 jaar en ouder:
10 september wordt dhr. H. van Dijk (De Ruyterstraat 118) 89 jaar;
13 september wordt mw. G. Kompier-Schoonderwoerd (Amaliahof 53 ) 87
jaar; 17 september wordt mw. M. Stolwijk-Lut (De Ruyterstraat 98) 94 jaar;
19 september wordt mw. F. Straver-Luijten (De Liezeborgh K.67) 91 jaar; 23
september wordt dhr. G. Blom (Esdoornstraat 1) 88 jaar; 26 september wordt
mw. J. Mimpen-Visser (Irishof , Middenmolenplein 266,
K431, Gouda) 90 jaar; 27 september wordt mw. M. Krol – Kock (Madelief 30)
88 jaar; 28 september wordt dhr. G.
Kompier (Amaliahof 53) 93 jaar;
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29 september wordt mw. R. de Heij-van Damme (Spechtstraat 20) 88 jaar; 7
oktober wordt mw. H. Stolwijk-Steenkamer (Amaliahof 3) 80 jaar.
Allen van harte proficiat!
Getrouwd
♥ Op vrijdag 30 september trouwen in H. Landstichting Rutger Schimmel en
Suzanne Landman. Een lange tijd hebben zij bij ons gekerkt. Zij gaan nu wonen
in Nijmegen.
Jubilea
♥ Op 21 augustus waren Bert en Ingrid Löwenthal 40 jaar getrouwd. Wij
feliciteren hen van harte!
Zieken
Wij bidden voor al onze zieken en ouderen, met name voor Ingrid Löwenthal,
Riet Koster en dhr. Blom.
Overleden
 Op 12 juni is in de leeftijd van 90 jaar overleden Hendricus, Henk van Os.
Op 16 juni is hij begraven op de begraafplaats te Stolwijk, na een
afscheidsdienst aldaar. Hij woonde met zijn vrouw te Stolwijk.
 Op 23 juli is, in de leeftijd van 83 jaar overleden Cornelia Maria, Corrie, Kuijfde Veld. Op 28 juli is zij begraven op onze begraafplaats.
Wij willen graag pastoor Van der Mee bedanken voor zijn maandelijks
bezoek en de geestelijke steun.
Ook voor de mooie en voor ons zo een bijzondere uitvaart
in de aula van Stolwijk, waar mijn man ook op de begraafplaats
begraven is.
Mevr. Van Os-De Jong en kinderen.
ZONDAGSE VIERINGEN EN MISINTENTIES
10 en 11 september
Za 19.00 uur: Maarten en Emmy van Zuijlen-Sluis.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.
Voor de parochie; Riet Aerts-Janmaat; Tiny de Vroom-Faaij;
Bert Straver; Hendrikus van Os.
17 en 18 september
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Za 19.00 uur: Guus Faaij.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het Caeciliakoor. Voor de parochie;
overleden fam. Van Doorn-Baars; Bertus Stolwijk en dochter
Letta; Niek en Annie Mulder-van Rossum (jaarget.).
24 en 25 september
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween:
Voor de parochie; Bertha van der Rijst-van Breukelen;
Riet Aerts-Janmaat; Bert Straver; Hendrikus van Os; Coenradus
Mulder en Jacoba Mulder-van Vliet (jaarget.)
1 en 2 oktober
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Caeciliakoor. Voor de parochie; Mariska
van Vliet; overleden vriendin; Riet Verkleij-Verdel; Marie
Streng-Verkleij; Wim en Aletta Oskam-Duijm.
8 en 9 oktober
Za 19.00 uur: Jetty van Eijk-Krol
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween Voor de parochie; Bertus
Stolwijk (jaargetijde); Riet Aerts-Janmaat; Tiny de Vroom-Faaij;
Bert Straver; Hendrikus van Os.

ALGEMENE INFORMATIE St. Barnabasparochie
Pastoor J.E.M. van der Mee
 0182-382455
Wal 61, 2871 BC Schoonhoven
 vandermee@kerkmail.nl
Pastorie
Grote Haven 8
2851 BM Haastrecht
 info@barnabasparochie.nl www.barnabasparochie.nl
Rekeningnummers
Actie Kerkbalans
Misintenties e.d.
Restauratiefonds

NL44 RABO 0118 5024 17 t.n.v.
NL71 RABO 0361 4102 04
NL10 RABO 0191 9790 74

R.K. Kerk
H.Barnabas
Haastrecht

Kerkbestuur
Voor informatie over zaken die het kerkbestuur betreffen kunt u
contact opnemen met: Dhr. A. Houdijk
Bredeweg 23
2851 VB Haastrecht
tel: 06 53486033
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PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS
Opbrengst collectes van
Juli en augustus
Opbrengst MIVAcollecte

€ 1.444,30
€ 184,95

KOFFIE DRINKEN
Op zondag 2 oktober willen we na de mis
met elkaar koffiedrinken in "De Overkant".

PARKDIENST zondag 11 september
Er wordt door alle kerken in Schoonhoven, als start van
het nieuwe seizoen op deze zondagmiddag de Parkdienst
georganiseerd in het Springerpark, aanvang 16.00 uur.
Thema is: Wat wil God ons geven?
Bij slecht weer wijken we uit naar onze RK Kerk en voor de ontmoeting daarna,
gaan we naar 'De Overkant'.
AFSCHEID
Onze secretaris van het kerkbestuur, Emmanuele Mores, heeft na vier jaar
secretaris geweest te zijn van ons kerkbestuur kenbaar gemaakt geen 2e
termijn te kunnen volbrengen. Het gezin en het werk vraagt te veel om dit
werk als secretaris erbij te doen.
Wij danken Emmanuele van harte voor zijn inzet in deze alweer vier jaren.
Met dit werk leer je de parochie beter kennen, met alles wat er komt kijken.
We wensen hem en zijn gezin alle goeds toe.
Wij gaan op zoek naar een nieuwe secretaris. Tot die tijd zal deze taak
worden waar genomen door Lies Hamaker, die al vertrouwd is met dit werk.
Wij hopen wel nieuwe mensen te vinden voor het bestuur in onze parochie.
ZIN IN WANDELEN?
Vanuit “de Hoeksteen” wordt een wandeling georganiseerd op
zaterdag 1 oktober, van 9.00 uur tot ca. 12.30 uur. Het is een
wandeling van ca. 10 km en er wordt een korte overdenking
gehouden. Na de wandeling is er soep, graag zelf brood meenemen.
Aanmelden vóór 28 september bij: Lianne Vreugdenhil:
liannevreugdenhil@hetnet.nl; tel.:385063 of Adrie
Schouten: adrieschouten@hotmail.com; tel. 615863.
HET ONDERHOUD VAN ONZE GEBOUWEN.
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Het gebouw “De Overkant”
Zoals u wellicht al heeft gezien is er (groot)schilderonderhoud gepleegd aan
“De Overkant”. De raamkozijnen zijn grondig aangepakt, dit was hard nodig
omdat weer en wind vat hadden gekregen op het onderliggende hout
waardoor er hier en daar toch behoorlijk wat houtrot was geconstateerd. Alle
rotte plekken zijn grondig schoongemaakt en weer opgevuld. Het houtwerk
buitenom is weer van een frisse verflaag voorzien zodat alles er ook weer
netjes uitziet.
Kerkgebouw
Ook rondom de kerk is onderhoud gepleegd aan het schilderwerk. Zo zijn de
dakranden boven de ingang van de kerk schoongemaakt en diverse ramen,
deuren en boeiborden zijn daar waar nodig weer voorzien van een nieuwe
verflaag.
Metingen aan het kerkgebouw.
Mogelijk is het u al eens opgevallen dat aan de torenzijde van de kerk de
ramen van voor naar achter gezien “hol” lopen. Het midden van de gevel, ter
hoogte van de toren, lijkt in de loop van de jaren gezakt te zijn. In de
buitengevel zien we hier en daar ook wat scheuren ontstaan waarvan een
aantal recentelijk iets groter lijken te zijn geworden.
Het kerkbestuur heeft daarom besloten om een meting te laten uitvoeren
zodat met zekerheid kan worden vastgesteld of er inderdaad sprake is van
beweging. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de toren langzaam wat
wegzakt en de muren mee trekt. De firma Smit funderingstechniek (zij
hebben ook het funderingswerk aan de kerk in Haastrecht naar volle
tevredenheid uitgevoerd) is een zogenaamde “lijnmeting” gestart. Er is vanuit
een vast punt een meetpunt op de kerk gezet, vanuit dit punt is de kerk
rondom voorzien van 35 in de muur verankerde meetpunten. Dit vormt dan
samen een exact horizontale lijn die helemaal rondom de kerk loopt. Ook
binnenin de kerk zijn meetpunten gezet. Over circa 6 maanden worden dan
alle punten nagemeten en kan iedere beweging met een nauwkeurigheid van
1/10 mm worden vastgelegd. Wij moeten nu afwachten en zien wat het
definitieve meetrapport medio januari ons gaat leren. Uiteraard houden wij u
hiervan op de hoogte.
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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..
Gezelligheid en ontspanning zijn belangrijke onderdelen van de
samenkomsten. Ook niet-leden zijn welkom. Voor informatie
kunt u contact opnemen met dhr. Jos Blaas tel. 384577.
Op donderdag 15 september is er de jaarlijkse BBQ in de pastorietuin,
aanvang 15.00 uur. Op donderdag 20 oktober om 14.00 uur is er de
voorstelling "Het Korte Lontje", waarin de gewone mens aan bod komt.
Donderdag 17 november om 14.00 uur gaat over "Medicijnen", in deze tijd
erg belangrijk. Deze middag komt tot stand met medewerking van onze
plaatselijke apotheek. De activiteiten van 20 oktober en 17 november
vinden plaats in ons parochiehuis' De Overkant'.
WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Geboren
 Op 28 juli is geboren Magnus Jozef, zoon van Johan en Mayra Alferink en
broer van Ninel, Isabella, Nyncke, Milou en Theo.
Zij wonen: Fazantstraat 10, Schoonhoven.
Afscheid predikant
Op zondag 10 juli heeft ds. H. Mosterd afscheid genomen van de Hervormde
kerk van Willige Langerak. Hij is beroepen in Amersfoort.
Jubilarissen koor Sursum Corda
Op zondag 26 juni 2016 werden, tijdens het jaarlijkse kooruitje,
vier leden van het koor Sursum Corda gehuldigd. Astrid van der
Zwet en Thea de Kruijf voor 12½ jaar lidmaatschap en Ria Bode
en Martien Mouris, beiden voor 25 jaar lidmaatschap.
Dit gebeurde na de H. Mis in parochiehuis ‘De Overkant’ waar
iedereen was uitgenodigd en waar op koffie met gebak werd getrakteerd. Het
koor had daarna nog een gezellige dag.
Jarigen in deze periode 80 jaar en ouder:
10 september wordt dhr. D. van Berkesteijn (Beneluxlaan 12) 84 jaar
16 september wordt mevr. A. Lahade-Hoster (Hogedijk 90) 87 jaar
17 september wordt dhr. C. Wooning (Jan Kortlandstraat 32) 84 jaar
18 september wordt mevr. C. Faaij-van Schaik (Jan Kortlandstraat 98) 90 jaar
8 oktober wordt dhr. A. van der Pauw (Lopikerplein 3, kamer 33) 86 jaar. Allen
van harte gefeliciteerd!
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Verhuisd
Mw. De Jongh is verhuisd naar Slothoven, Poorthuisstraat 23, 2861 DV
Bergambacht (K.43).
Dhr. en mw. Van Arkel - Murk zijn verhuisd naar de Bovenberghe, Asserlaan 132,
2871 LS Schoonhoven.
Zieken: Wij bidden voor al onze zieken en onze ouderen, met name voor mw.
Kuijk, Paola Oosterlaken, dhr. Jozef Jans en mw. Dijkgraaf.
Overleden
 Op 27 juni is in de leeftijd van 79 jaar overleden Henricus Wilhelmus (Harry)
Fransen. Op 30 juni is er afscheid van hem genomen in het crematorium te
Gouda. Hij woonde met zijn vrouw in de Appelstraat 2, te Schoonhoven.
 Op 13 juli is in de leeftijd van bijna 92 jaar overleden Geertruida Wijnanda
Drost- Spaan. Op 18 juli is er afscheid van haar genomen en hebben we haar
begraven op ons kerkhof.
 Op 31 juli is in de leeftijd van 85 jaar overleden Geertruida Theodora, Gerda,
van Rooijen-Jongerius. Op 4 augustus hebben wij afscheid van haar genomen.
 Op 23 augustus is, in de leeftijd van 69 jaar, overleden Pieter Wilhelmus Visée
uit Langerak. Op 26 augustus is er afscheid van hem genomen.
VIERINGEN EN MISINTENTIES in Schoonhoven
10 en 11 september
Za 17.30 uur: Johanna Maria van Engelen-Snel; Markan Geertruida Maria
Hartmann-Selamat; Francine en Marie Divine; familie
Nagtegaal-Van Putten.
Zo 9.30 uur: H. Mis met Sursum Corda.
Voor de parochie; Bas Elshof; Sophie Paalvast; Jos Bulle; Kees
Murck; Kees Overbeek; overleden ouders de Jong-van Eijk; Tiny
van Engelen-van der Pauw; Jopie van den Bergh-Overbeek;
Geertruida Drost-Spaan; Gerda van Rooijen-Jongerius.
17 en 18 september
Za 17.30 uur: Co Oorschot; Joop van Os en overleden familie; Francine en
Marie Divine; Adri Faaij.
Zo 9.30uur: H. Mis met samenzang.
Voor de parochie; Johannes Elbertse; Herman Mensch; Pank
van Baaren; Annie van Elteren-van Vliet; Johanna BartelsFlorentinus; Piet van Mook; Geertruida Drost-Spaan.
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24 en 25 september
Za 17.30 uur: Bas Elshof; Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat;
Francine en Marie Divine; Julian de Jongh.
Zo 9.30 uur: H. Mis met Sursum Corda.
Voor de Parochie; Ria Bulle; Jopie van den Bergh-Overbeek;
Sophie Paalvast; Tiny Straver-Hoogland; Jos Bulle. Ad Smiers;
Tiny van Engelen-van der Pauw; overleden ouders Mouris-van
Klaren; overleden familie Drost en Wijnanda Spaan; overleden
ouders De Jong-van Eijk; Albert van Doorn; Kees Overbeek;
Eufemia Sibbel-van Balen; Geertruida Drost-Spaan; Gerda van
Rooijen-Jongerius.
1 en 2 oktober
Za 17.30 uur: Co Oorschot; Joop van Os en overleden familie; Francine en
Marie Divine.
Zo 9.30 uur: H.Mis met samenzang. Voor de parochie; Annie van Elterenvan Vliet; Gijsbertha Maria Pronk; Johanna Bartels-Florentinus;
Liliane Coudou-George; Herman Mensch; Piet van Mook;
Geertruida Drost-Spaan.
8 en 9 oktober
Za 17.30 uur: Markan Geertuida Maria Hartmann-Selamat; Francine en
Marie Divine.
Zo 9.30 uur: H. Mis met Sursum Corda. Voor de parochie; overleden
ouders De Jong-van Eijk; Bas Elshof; Sophie Paalvast; Jos
Bulle; Kees Overbeek; Kees Murck; Tiny van Engelen-van der
Pauw; Geertruida Drost-Spaan; Jopie van den BerghOverbeek; Gerda van Rooijen-Jongerius.
ALGEMENE INFORMATIE H. Bartholomeusparochie
Pastoor J.E.M. van der Mee
 0182-382455
 vandermee@kerkmail.nl
Pastorie Wal 61, 2871 BC Schoonhoven  0182-382455
info@bartholomeusparochie.nl www.bartholomeusparochie.nl
Rekeningnummers:
Actie Kerkbalans
NL79 INGB 0001 4600 00 t.n.v. R.K. Kerkbestuur
Misintenties e.d.
NL10 INGB 0000 1138 15
H. Bartholomeus
Glas-in-lood
NL97 RABO 0305 4888 48
Schoonhoven
Kerkbestuur:
Voor informatie over zaken die het kerkbestuur betreffen kunt u
contact opnemen met: Dhr. A. Mimpen
Spoorstraat 51, 2871 TV Schoonhoven
tel: 0182
384090

10

HERGEBRUIK GRAFSTENEN
Als nabestaanden het grafrecht van hun dierbaren niet
meer wensen te verlengen, wordt de grafsteen na
verloop van tijd van het graf verwijderd. Vaak wordt
deze daarna vernietigd en vervolgens afgevoerd naar de
gemeentelijke stortplaats.
In de aflopen tijd zijn een aantal grafstenen voor
hergebruik geschikt bevonden. Omdat het hier vaak om marmeren stenen
gaat, worden deze dan door de steenhouwer geheel gerenoveerd en voorzien
van een nieuwe tekst. Ze zien er daarna weer uit als nieuw.
De kosten van een dergelijke grafsteen bedragen ongeveer de helft van een
geheel nieuw grafmonument. Dit is dus de moeite waard. Mocht u hiervoor
interesse hebben, dan kunt u daarvoor contact opnemen voor Schoonhoven
met Gerrit Postma, tel. 0182-3837946, en voor Haastrecht met Monique
Stouthart, tel. 0182-357374.
Te Koop: GERARDUSKALENDER
Achter in de kerk ligt de Gerarduskalender
voor 2017. Deze kalender geeft u iedere
dag een inspirerende tekst uit de bijbel,
een gezegde, spreuk of een grapje.
Prijs € 6,60.
WELKOM, NAMENS DE KERKEN
Het kan zijn dat binnenkort een aantal asielzoekers en statushouders in onze
omgeving aankomen. Afkomstig uit landen, waar hun leven bedreigd wordt.
Mannen, vrouwen en kinderen. Onder hen zijn moslims en christenen. Als het
doorgaat zullen ze hier een periode opgevangen en gehuisvest worden. Als
gezamenlijke kerken willen we dit voornemen van de overheid van harte
ondersteunen. Wij doen dit niet alleen vanuit het oogpunt van
medemenselijkheid, maar ook omdat de Bijbel ons voorhoudt de vreemdeling
met liefde tegemoet te treden en de helpende hand te bieden.
Barmhartigheid en mededogen zijn wezenlijke bijbelse waarden. De bijbel
spreekt met het oog hierop heldere taal.
We hopen daarom dat als het allemaal doorgaat, deze mensen, die vaak
traumatische ervaringen hebben en rust nodig hebben, een welkome houding
ervaren. Als het zover is, zal er ook een beroep op mensen worden gedaan
omdat er veel vrijwilligers nodig zijn. U hoort er zeker nog van. De kerken
willen graag meedoen.
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DE AGENDA
10 en 11 september
De kerk van Haastrecht opent haar deuren op
beide dagen.
De kerk in Schoonhoven zal zaterdags open zijn.
17 september
Bedevaart Heiloo Met de Haagse Bedevaarten.
Info bij de pastoor en folder in de kerk.
27 september
Nationale gebedsdag voor het ongeboren leven
Waar: Den Haag.
Vanuit de parochies willen we hierbij aansluiten.
Aanmelden bij de pastoor of Monique Stouthart.
Rozenkransgebed in de oktobermaand
Haastrecht vrijdag 19.30 uur (hele jaar door)
Schoonhoven dinsdag en donderdag 19.00 uur

Zaterdag 8 oktober
Bedevaart naar Klein Lourdes
Vertrek 7.45 uur vanaf Wal 61 Schoonhoven.
www.kleinlourdes.nl.
Voor inlichtingen en opgave: Monique Stouthart.
Dinsdag 18 oktober
Feest van Maria ter Weghe van Haastrecht
19.30 uur Eucharistieviering met Mgr. J. Hendriks
Meer info: volgende Samen ter Weghe en site.

Voor de andere bijeenkomsten in de parochies en daarbuiten:
Ga naar onze gemeenschappelijke site via www.barnabasparochie.nl of
www.bartholomeusparochie.nl,
klik aan: Ik zoek. Vervolgens klik aan: Agenda
Of kijk op de startpagina rechts onderaan: “rkactiviteiten”.
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