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IS GEBED UW STUURWIEL OF UW RESERVEWIEL?
Bidden we nog? En wanneer bidden wij? En wat bidden wij? En hoe?
Bidden moet je leren en ‘gewoon’ doen en blijven doen. Zo maken we het
ons echt eigen. Of bidden we (pas) als we geen oplossing meer zien?
Bidden is het ademhalen van de ziel
Gebed brengt ons in contact met onze Schepper, Vader, de Verlosser of met
welke naam wij Hem kennen. Bidden is niet het ‘opzeggen van een tekst’.
We leggen er heel ons hart en onze ziel in; we willen Hem
danken en prijzen of we brengen Hem onder de aandacht wat
ons bezig houdt. Zo kunnen we altijd bidden
De kerk helpt ons om te bidden in wat ze ons aanreikt.
* In elke Eucharistie wordt ons veel aangereikt: We vragen
om vergeving; we eren en danken God en leggen hem onze vragen voor.
Naar het Woord van God kunnen we biddend luisteren. We kunnen dat ook
mee naar huis nemen ter overweging.
* We bidden ook het morgengebed van de Kerk aan (de lauden). Wie zich dat
eigen maakt, heeft een schat, deze schat van de psalmen. Het draagt je
dagelijkse leven. Het lijkt pittig en zwaar, maar het leven is ook niet altijd
gemakkelijk. Extra hulpmiddelen zijn niet verkeerd.
* We bidden ook de rozenkrans. Dat lijkt soms saai of eentonig. Daar moet je
doorheen. Er zijn zoveel zaken waar je in het leven doorheen moet zonder af
te haken. Je mag aan de hand van Maria het leven van Jezus en Maria
overwegen. Het helpt ons ook om langer te bidden. Veel gebeden zijn
immers te vluchtig en te kort.
* Ook de korte ‘schietgebedjes’ zijn zeker belangrijk. Het brengt ons dagelijks
leven op meerdere momenten weer in verbinding met God.
* Ook het zingen, bijv. een Marialied of lofprijsliederen, kunnen ons helpen
in contact met God te komen.
….. zingen is 2 x bidden…
Bidden vraagt ook om aandacht; dat we weten met Wie we aan het spreken
zijn. Zo bidden we ook met ons lichaam, staand en knielend. Bij ons thuis
begon het avondgebed met deze zin: “Laten wij ons stellen in Gods heilige
tegenwoordigheid, wij geloven vast dat Gij hier tegenwoordig zijt en dat Gij
ons ziet en ons aanhoort.”
Wij mogen met God in gesprek zijn. Het mag iets van elke dag zijn en van
meerdere momenten op een dag. Misschien zijn we iets
kwijtgeraakt, maar wij kunnen het weer oppakken en ons
eigen maken. Laat gebed uw stuurwiel zijn (worden) en niet
een reservewiel, dat onbenut opgeborgen ligt om in geval van
nood dienst te doen. Dan gaat er een schat verloren.
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NOOIT GENOEG VAN MARIA
Op dinsdag 18 oktober vieren we weer het feest van Maria ter
Weghe. ’s Avonds om half 8 is er de feestelijke Eucharistieviering
met Mgr. Dr. J. Hendriks, onze oud pastoor van 1987 tot en met
1997. Om 19.00 uur wordt de rozenkrans gebeden.
Het is mooi om Maria alle aandacht te geven. Ze is eenvoudig en
bescheiden. Dat zijn wij vaak niet. God heeft grote dingen in haar
gedaan. Beseffen we dat voldoende? God kon dat doen omdat ze
zo beschikbaar was voor God. Steeds zei ze ja, tot onder het kruis. Ze bleef
geloven en toegewijd aan dit werk van redding. Wij hebben soms andere
ideeën over hoe je de wereld zou kunnen redden, met wat we zouden
kunnen dóen. Maar er is meer nodig. We mogen oog krijgen voor het stille
en standvastige gebed van Maria en voor haar staan onder het kruis, om zo
mee te doen met haar zoon. Maria is degene die is blijven geloven en zo is ze
ons voorbeeld. Als gelovigen hebben we meer van Maria nodig om Jezus te
volgen. Laten we haar blijven eren.
Bloemen voor Maria kunt u meebrengen naar de H.Mis in het weekeinde van
15 en 16 oktober.
Oktober is de rozenkransmaand Bidt u mee?
In Haastrecht: vrijdagavond 19.30 uur
In Schoonhoven: dinsdag‐ en donderdagavond 19.00 uur.

MARIA VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND
Het aloude gebed van Maria, onze lieve vrouw van altijddurende bijstand is
weer opnieuw uit gegeven. Het is een oud gebed dat de moeite waard blijft.
Het ligt in onze kerk, voor wie geïnteresseerd is.

DE RESTAURATIE – VEILING IN CONCORDIA ‐ OPLEVERING
Het feest van Maria ter Weghe op 18 oktober krijgt dit jaar een extra accent
vanwege de grote restauratie van onze kerk, met als laatste het
schilderwerk. De restauratie is nu bijna ten einde. De kerk staat er dan weer
stralend bij. We mogen blij zijn dat het allemaal zo voorspoedig verlopen is.
De inzet van een aantal parochianen is zeer groot geweest. Ook mogen we

3

blij zijn dat zovelen een (gedeelte) van een paal hebben gesponsord of (een
aantal jaren) extra gegeven hebben voor de restauratie.
Veiling
Om dit met dankbaarheid te kunnen vieren is iedereen op 18 oktober, na de
Eucharistieviering, uitgenodigd voor een gezellig samenzijn in Concordia. Er
zal in Concordia een veiling gehouden worden,
waarvan de opbrengst bestemd is voor de restauratie.
Want we zijn er nog niet. De actie voor de restauratie
gaat nog even door. De begroting van 2016 (zie
bijlage) kent een tekort van € 203.794,‐. Dat komt
door de restauratie. We zullen in 2017 nogmaals de
aandacht vragen voor het behoud van onze kerk. We staan nu in de min,
maar hopen het financiële plaatje beter af te kunnen sluiten.
Oplevering restauratie 1 november
Op dinsdagmorgen 1 november om 11.00 uur zal de oplevering van de
restauratie plaatsvinden. We zullen er een feestelijk tintje aan geven. Er worden
mensen voor uit genodigd, van het bisdom, de provincie, de gemeente en de
rijksdienst. Ook u bent van harte welkom. Het begint om 11.00 uur op het
kerkplein. Daarna is er een samen zijn in Concordia.
OKTOBER: WERELDMISSIEMAAND
Vanouds is de oktober de missiemaand. Er is de
Missiezondag op 23 oktober met een speciale collecte. Er is
altijd dit bewustzijn geweest dat we de Blijde Boodschap
van Christus moeten uitdragen. We hebben veel
missionarissen gehad en we leefden met hen mee. Er was
een sterke missiegeest. Er werd ook veel geofferd (dat is vaak meer dan
geven).
Ook nu is deze missiegeest belangrijk, niet alleen voor de andere delen in
onze wereld, maar ook in ons eigen land. Wij zijn geroepen om in onze eigen
omgeving eenvoudig getuigenis te geven dat we blij zijn met ons geloof. We
kunnen laten zien dat we eruit willen leven en dat het ons helpt bij alles wat
we doen. Ook is het een getuigenis als we er trouw aan blijven, als we blijven
bidden en naar de kerk blijven komen. Wie klaagt over het geloof en de kerk,
maakt zich minder geloofwaardig en wie blij en dankbaar is, kan een stralend
licht zijn. We hebben het zelf nodig om ons geloof te verdiepen en te
verlevendigen. De nieuwe evangelisatie, een missie, is ook voor ons
belangrijk. Dat we daarvoor open staan en de rijkdom van ons geloof voor
ons hele leven steeds meer mogen ontdekken.
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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 € 6,75.

STUDERENDE KINDEREN
Er is een folder verschenen voor katholieke studenten.
Misschien heeft u als (groot)ouders (klein)kinderen die
studeren en kunt u uw (klein)kinderen de weg wijzen naar
plaatselijke katholieke studentengroepen. We proberen alles te
doen om mensen te wijzen naar Christus en zijn kerk.
En ook studenten verenigen zich Misschien is dit wat voor uw (klein)kind.

LANDELIJKE OPEN DAG BIDDENDE MOEDERS
Op zaterdag 5 november nodigen we moeders en andere
vrouwen met een moederhart uit op de landelijke open dag
van Mothers Prayers, voor kennismaking met Mothers
Prayers en voor ontmoeting en inspiratie van biddende
moeders in Nederland.
U bent welkom voor deze landelijke dag in Utrecht, vanaf 10.00 uur. Om
10.30 uur zal er iets verteld worden over de spiritualiteit van Biddende
Moeders en er zal stilgestaan worden bij de woorden “Vraag om een zachte,
liefdevolle houding!” Daarna is er lunchpauze (s.v.p. zelf lunchpakket
meenemen). Om 13.00 uur begint het gebedsuur waarin we bidden voor
onze kinderen. Om 14.45 uur is er een afsluitende H. Mis met Mgr. Woorts,
hulpbisschop van Utrecht.
Biddende Moeders heeft zich over de hele wereld verspreid. Ook in onze
parochies komen moeders regelmatig bij elkaar om voor hun kinderen te
bidden. Wie meer wil weten of mee wil gaan kan zich aanmelden bij Monique
Stouthart (mstouthart@kerkmail.nl).
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ONTMOET DE WERELDKERK 26 november
Kerk in Nood organiseert op zaterdag 26 november een dag voor jong en
oud, vol inspirerende ontmoetingen met Nederlandse en buitenlandse
religieuzen en missionarissen, die zich overal ter wereld inzetten voor hun
naasten. Voor de kinderen is er een optreden van de Kisi‐kids. Er is een
pontificale Eucharistie met curie‐kardinaal Sarah.
Als parochie willen we er samen naar toe gaan. Laat u weten als u meewilt.
Waar: Hilversum. Tijd: 9.30 ‐ 17.30 uur.
“DANK U WEL” namens de zusters van Dordrecht
In het weekeinde van 18/19 oktober heeft een deurcollecte in
de beide parochies € 578, 90 opgebracht.
De zusters van Dordrecht zijn dankbaar voor deze steun
en zullen bidden voor onze parochies.
Ook danken zij voor de gaven die gegeven zijn voor Oogstdankdag.
ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN: 1 en 2 november
Op dinsdag 1 november vieren we het feest van Allerheiligen. Met dit feest is
de gedachtenis van Allerzielen verbonden op woensdag 2 november. We zijn
een gemeenschap van gelovigen. We vergeten niemand. We eren God in al die
mensen in wie Hij ten volle heeft kunnen werken en we bidden dat God alle
mensen tot het volle geluk mag brengen in het Hemels Vaderhuis.
Het hoogfeest van Allerheiligen, dat we als een zondag vieren (!), vieren we in
Haastrecht op dinsdagmorgen om 9.00 uur en in Schoonhoven op
dinsdagavond om 19.30 uur.
De gedachtenis van Allerzielen vieren we in Schoonhoven op zondagavond 30
oktober om 19.00 uur en in Haastrecht op de eigenlijke dag, op
woensdagavond 2 november om 19.30 uur. We zullen met het aansteken van
de kaarsen onze dierbaren gedenken. Iedereen is welkom om zijn/haar
dierbare overledenen te komen gedenken. De nabestaanden van de
overledenen in het afgelopen jaar worden persoonlijk uitgenodigd. Na de
viering drinken we samen koffie.
MISINTENTIES
De volgende Samen ter Weghe omvat de tijd van de advent waarmee het
nieuwe kerkelijk jaar mee begint. Met deze Samen ter Weghe worden ook
de misintenties voor de kersttijd meegegeven (!). Om ze te kunnen opnemen,
vragen we u deze dus nu al door te gegeven, vóór 10 november.
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ONZE VADER, nieuwe versie
De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft besloten dat de nieuwe
vertaling van het Gebed des Heren komende advent (27 november)
wordt ingevoerd.
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade. Amen

NAAR POLEN
Vorig jaar is er aangekondigd dat we vanuit de parochie een reis naar Polen
wilden organiseren. Een aantal parochianen heeft te kennen gegeven
daarvoor belangstelling te hebben. Vanwege zwangerschap en bevalling van
de hoofdorganisator, Johanna Dekker (een parochiaan afkomstig uit Polen)
kon de reis dit jaar niet door gaan. Nu is dit plan weer opgepakt door een
klein groepje, bestaande uit Joanna Dekker, Irma Wolff en Felicia Felix, dat
de reis wil organiseren. Gedacht wordt aan ongeveer een week, ofwel eind
juni, ofwel midden september, afhankelijk van voorkeur van diegenen die
mee willen. Wie belangstelling heeft om mee te gaan kan van zich laten
horen.

KINDEREN IN DE KERK
Soms laten de kinderen in de kerk van zich horen. Vanzelfsprekend zou je
zeggen. Dat kan voor (wat) onrust zorgen. De ouders voelen zich hier vaak
ook wat ongemakkelijk bij. Laten we ondanks dat, hen toch van harte
welkom weten. Zonder kinderen zouden er immers
geen gezinnen (de toekomst van de kerk) zijn. We
moeten ons er niet te veel door laten afleiden. Laten we
begrip en geduld opbrengen voor de ouders die hun
kinderen de weg naar Christus en de Kerk willen wijzen.
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PAROCHIE ST. BARNABAS
Opbrengst collectes van september
Oogstdankdag 18 sept.

€ 455,65
€ 480,15

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Jarigen in de maand oktober en november, 80 jaar en ouder:
15 oktober wordt dhr. C. Slootjes (Hoogstraat 90) 81 jaar; 16 oktober wordt
mw. C. Janmaat (Amaliahof 16) 80 jaar; 19 oktober wordt mw. Th. van
Leeuwen‐de Koning (Leeuwerikstraat 38) 83 jaar; 22 oktober wordt mw. A.
Oosterwijk‐Bos (De Ruyterstraat 78) 83 jaar; 26 oktober wordt dhr. B. de Graas
(Kievitstraat 9) 86 jaar; ook op 26 oktober wordt mw. J.M. Steenbergen‐Janssen
(Roerdompstraat 3) 86 jaar; 27 oktober wordt mw. M. de Ruijter‐Wekking
(Esdoornstraat 15) 82 jaar; 31 oktober wordt dhr. C. de Ruijter (Esdoornstraat
15) 82 jaar; 1 november wordt dhr. C. Jansen (Amaliahof 59) 84 jaar; 4
november wordt dhr. A. Faaij (Trompstraat 7) 81 jaar; 11 november wordt mw.
A. Blom‐van der Werf (Esdoornstraat 1) 84 jaar; 16 november wordt dhr. M.
Steenbergen (Julianalaan 10) 81 jaar; 20 november wordt mw. C. Nobel (Roelat
15, 2811 ED Reeuwijkbrug) 90 jaar; 21 november wordt mw. T. Baars (de
Ruyterstraat 58) 89 jaar. Allen van harte gefeliciteerd!
Jubileum
 Op 17 oktober zijn Rinus en Stans Klever‐van Peperstraate 60 jaar
getrouwd. Van harte proficiat!
Zieken
Wij bidden voor al onze zieken, met name Riet Koster, Bertus Blom, Ingrid
Löwenthal, Cor van Eijk en pastoor Vergeer (Berliozstraat 19, 3335 CL
Zwijndrecht).
Overleden
 Op 16 september is, in de leeftijd van 85 jaar, Johan Jansen overleden.
Op 22 september is er afscheid van hem genomen.

8

VIERINGEN EN MISINTENTIES in Haastrecht
15 en 16 oktober
Za 19.00 uur: Frans Wijdicks; Jozeph Roels.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Barnabaskoor.
Voor de parochie; voor een jarige; Jan Streng.
18 oktober
Hoogfeest van Maria ter Weghe
Di 19.30 uur: Eucharistieviering met Barnabaskoor.
Thea Sluis; Maarten en Emmy van Zuijlen‐Sluis; Riek en Anna
Faaij; Bert Straver; Wim Oostveen; Wim en Aletta Oskam‐
Duijm; overleden ouders Boere‐van Vuuren; overleden ouders
Van Leeuwen‐Verkleij; Niek en Annie Mulder‐van Rossum;
overleden fam. Hoogenboom‐Houdijk; overleden familie
Steenkamer‐ Van Eijk.
22 en 23 oktober
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.
Voor de parochie; Riet Aerts‐Janmaat; Betsie Veraart; Bert
Straver; Hendrikus van Os; Tom Fafianie.
29 en 30 oktober
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Caeciliakoor
Voor de parochie; Overleden ouders Van Leeuwen‐Verkleij.
1 en 2 november
Di 9.00 uur: Hoogfeest van Allerheiligen, Eucharistieviering met
samenzang. Bep Faaij‐van der Nol.
Wo 19.30 uur: Gedachtenis van Allerzielen.
Avondgebed met het Caeciliakoor.
5 en 6 november
Za 19.00 uur: Voor een jarige; Maarten en Emmy van Zuijlen‐Sluis.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het Caeciliakoor.
Voor de parochie; Wim en Aletta Oskam‐Duijm; Riet Verkleij‐
Verdel; Ries Dekker; Jan Streng.
8 november
Di 9.30 uur: Viering in het Hof van Stein. Wim Oostveen; Cornelis Wolff.
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12 en 13 november
Za 19.00 uur: Guus Faaij.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.
Voor de parochie; Bep Faaij‐van der Nol; Riet Aerts‐Janmaat;
Tiny de Vroom‐Faaij; Bert Straver; Hendrikus van Os.
19 en 20 november Hoogfeest Christus, Koning van het Heelal
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Caeciliakoor.
Voor de parochie; Lou Lapidou.

AFSLUITING VAN HET JAAR VAN BARMHARTIGHEID
Met het feest van Christus Koning, op zondag 20
november, komt er een einde aan dit bijzondere
jubileumjaar van Barmhartigheid. Er komt evenwel
nooit een einde aan Gods barmhartigheid. Het is
de grootste en soms ook onbegrijpelijke
eigenschap van Gods liefde voor ons.
De barmhartigheid van God betekent niet dat God
alles goed vindt. Er is ook Gods rechtvaardigheid
die het goede loont en het kwade straft. Maar als
voor de mens alleen Gods rechtvaardigheid
bestaat, dan zou het er slecht uitzien voor ons
allen, al beseffen we dat niet allemaal want zo goed denken we soms over
onszelf. Tegelijkertijd hebben we heel wat te zeggen over anderen en
hebben we onze mening klaar. We leven in een harde maatschappij. Mensen
worden afgerekend op hun fouten en er is geen pardon mogelijk. Zo worden
mensen zelfs afgeschreven. We zijn soms ook heel eisend geworden; het
perfectionisme is groot. En als het niet goed is worden we boos.
Excuus aanbieden vinden we soms maar goedkoop. Ergens beseft de mens
dat je dan immers zelf iets moet dragen van de schuld van de ander, zoals
ook Christus. Hij vergeeft als het Lam Gods en neemt zo de zonden van de
wereld weg. Hij draagt en verdraagt ons. Daarom kunnen we ook zeggen:
Gerechtigheid zonder barmhartigheid is veeleer ongerechtigheid. De wereld
gaat er met vergeving anders uitzien, ook al kan dat heel veel van ons kosten.
Blijft de barmhartigheid van God eren, in het besef van onze eigen
tekortkomingen. Wees dankbaar en blij dat we deze God zo hebben mogen
leren door Christus en zijn kerk. Zo mogen we het feest van Christus Koning
vieren.
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PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS
Opbrengst collectes van september

€ 609,40

KOFFIE DRINKEN
Op zondag 6 november
drinken we na de Mis koffie in "de Overkant".

BEN BAKKER HUISJE INGEZEGEND
Zondag 2 oktober is na de mis het nieuwe tuinhuisje achter de pastorie in
Schoonhoven ingezegend. Dit onder belangstelling van de kerkgangers en
medewerkers van Ark‐Groenvoorziening uit Gouda. Het tuinhuisje doet o.a.
dienst als koffie‐ en lunchruimte voor de medewerkers van de Ark‐
gemeenschap, die al vele jaren hulp bieden bij het onderhoud van de grote
pastorietuin. Met dit nieuwe huisje geeft het werken in de tuin nog meer
plezier. Het huisje vervangt een oud schuurtje, waarin het altijd een beetje
behelpen was. Het nieuwe tuinhuisje is met de hulp van leerlingen van het
Schoonhovens College en parochianen opgebouwd.
Ben Bakker, een zeer trouwe tuinman, onthulde de de naam van het naar
hem genoemde tuinhuisje, het “Ben Bakker huis”.
Na gebed en de inzegening door pastoor Van der Mee kon het huisje van
binnen gekeken worden. Vervolgens trok men naar parochiehuis “De
Overkant”, waar de koffie klaar stond.
GROOT ONDERHOUD BOMEN.
Onze begraafplaats en de pastorietuin worden omringd door 29 prachtige
bomen. De bomen zijn inmiddels van reusachtig formaat. Zij zijn eenzijdig
geworteld omdat zij dicht aan de gracht staan. Zo ontstaat de vraag of zij
risico vormen, bijvoorbeeld tijdens een storm, schade kunnen aanrichten aan
voorbijgangers, aangrenzende gebouwen of grafmonumenten.
Het kerkbestuur heeft een risicoanalyse laten uitvoeren. De uitkomst van het
eerste onderzoek was dat om het risico te minimaliseren de bomen
gekandelaberd zouden moeten worden.
Kandelaberen is een ingrijpende vorm van snoei waarbij alle takken van de
boom tot dicht aan de stam worden afgezaagd, zo ontstaat de vorm die lijkt
op een kandelaar. Deze vorm van snoei heeft ook zijn nadelen, zo wordt het
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aangezicht van kerk en tuin ingrijpend en langdurig veranderd. Daarnaast
vergen deze bomen in de jaren die volgen veel onderhoud en dat brengt de
de nodige (hoge)kosten met zich mee. De kosten voor het kandelaberen
kwamen uit op een bedrag van ruim 25.000 Euro.
Er is een tweede expert gevraagd om advies. Wij hebben contact opgenomen
met Copijn Boomspecialisten BV uit Utrecht. Zij zijn daar tot de conclusie
gekomen dat de bomen in een vitale staat verkeren. Het kandelaberen van
de bomen zouden zij niet adviseren. Het advies is om de bomen goed te
snoeien, dood hout te verwijderen en uitzakkende takken te verwijderen. Als
dit is gebeurd dan is er een “normaal en aanvaardbaar” risico op schade die
door de bomen veroorzaakt zou kunnen worden.
Het kerkbestuur heeft besloten om dit advies te volgen en de firma Copijn zal
deze werkzaamheden dit najaar gaan uitvoeren. Specialisten zullen de
bomen met touwen beklimmen en de snoei uitvoeren. Vervolgens wordt het
snoeihout door een ponton met daarop een kraan via de gracht afgevoerd
zodat geen schade aan kerkhof en pastorie tuin te verwachten is. Het
snoeihout wordt meteen versnipperd zodat het in de tuin kan worden
verspreid. De totale kosten van deze werkzaamheden bedragen 12.500 Euro!
WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Jarigen in deze periode; 80 jaar en ouder:
16 oktober wordt dhr. H. van Slobbe (Rotterdamseweg 1 kamer 423) 81 jaar;
24 oktober wordt dhr. W. van Dongen (Kievitslaan 35 Stolwijk) 90 jaar;
26 oktober wordt dhr. G. Reijnders (Edelsmidsdreef 24) 82 jaar; 27 oktober
wordt mevr. J. van Beek‐Hendrikse (Beukenpad 33) 80 jaar; 28 oktober wordt
mevr. M. Kuik‐den Ouden (Hogedijk 114, Bergambacht) 83 jaar; 30 oktober
wordt mevr. E. Jans‐Oomen (Havenstraat 132) 86 jaar; 31 oktober wordt mevr.
J. Soonieus‐Schuite (Asserlaan 132 kamer 174) 82 jaar; 2 november wordt
mevr. W. van Doorn‐Overbeek (Jan Kortlandstraat 90) 86 jaar; 7 november
wordt
dhr. A. Steenbergen (Galvanistraat 17) 82 jaar; 14 november wordt mevr. A. van
Schaik‐Boere (Oranjeplaats 8) 84 jaar; 18 november wordt mevr. G. de Paauw‐
de Vries (Poolmanweg 52, Lekkerkerk) 82 jaar; 26 november wordt dhr. G. v.d.
Hoek (Wal 28) 84 jaar. Allen van harte proficiat!
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Jubilea
Op 19 september waren dhr. en mw. Mulder – Van Vliet (Zuidzijdseweg 148,
Polsbroek) 60 jaar getrouwd. Ze hebben dat gevierd op zondag 29
september. Zij hebben God gedankt in de Eucharistieviering op 9 oktober.
Zieken
We bidden voor onze zieken, met name voor Paola Oosterlaken, mw. Kuijk,
mw. Dijkgraaf, dhr. Jans, Sjaan Murk en pastoor Vergeer die weer ernstig ziek is
(Berliozstraat 19, 3335 CL Zwijndrecht).
Overleden
 Op 13 september is in de leeftijd van 89 jaar overleden, Gerarda Sophia,
Gerda, van der Pauw‐van Hemert. Op 19 september hebben wij afscheid van
haar genomen en haar begraven op onze begraafplaats.

VIERINGEN EN MISINTENTIES in Schoonhoven
15 en 16 oktober
Za 17.30 uur: Francine en Marie Divine; Adri Faaij; Co Oorschot; Jan van
Schaick.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang.
Voor de parochie; Johannes Elbertse; Annie van Elteren‐van
Vliet; Geertruida Drost‐Spaan; Herman Mensch; Piet van Mook;
Johanna Bartels‐Florentinus; Geertruida de Groodt‐van
Neerijnen; Kees Hoeke.
22 en 23 oktober
Za 17.30 uur: Francine en Marie Divine; Markan Geertruida Maria Hartmann‐
Selamat; Bas Elshof.
Zo 9.30 uur: H. Mis met Sursum Corda.
Voor de parochie; overleden ouders De Jong‐van Eijk; Sophie
Paalvast; Jos Bulle; Ria Bulle; Eufemia Sibbel‐van Balen;
overleden familie Drost en Wijnanda‐Spaan; Geertruida Drost‐
Spaan; Kees Overbeek; Jopie van den Bergh‐Overbeek; Tiny
Straver‐Hoogland; Tiny van Engelen‐van der Pauw. Gerda van
Rooijen‐Jongerius; Gerda van der Pauw‐van Hemert;
Geertruida de Groodt‐van Neerijnen.
29 en 30 oktober
Za 17.30 uur: Francine en Marie Divine.
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Zo

9.30 uur: H. Mis met Samenzang. Voor de parochie; Herman Mensch;
Piet van Mook; Geertruida Drost‐Spaan; Geertruida de
Groodt‐van Neerijnen
19.00 uur: Gedachtenis van Allerzielen.
Avondgebed met Sursum Corda.
1 en 2 november
Di 19.30 uur: Hoogfeest van Allerheiligen.
Eucharistieviering met samenzang.
Wo 9.30 uur: Ter ere van Sint Jozef; voor een jarig kleinkind; Francine en
Marie Divine; voor de meest verlaten zielen in het vagevuur.

5 en 6 november
Za 17.30 uur: Francine en Marie Divine; overleden ouders Van Breukelen‐
Straver.
Zo 9.30 uur: H. Mis met Sursum Corda.
Voor de parochie; Kees Murck; Bas Elshof; Theo Driesen;
Johanna Bartels‐Florentinus; Annie van Elteren‐van Vliet; Liliane
Coudou‐George; overleden ouders De Jong‐van Eijk; Tiny van
Engelen‐van der Pauw; Jopie van den Bergh‐Overbeek; Gerda
van Rooijen‐Jongerius; Geertruida Drost‐Spaan; Gerda van der
Pauw‐van Hemert; Geertruida de Groodt‐van Neerijnen.
12 en 13 november
Za 17.30 uur: Markant Geertruida Maria Hartmann‐Selamat; Francine en
Marie Divine.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang.
Voor de Parochie; Johannes Elbertse; Jos Bulle; Carina Hastrich‐
Postma; Geertruida Drost‐Spaan; overleden ouders; Kees
Overbeek; Herman Mensch; Geertruida de Groodt‐van
Neerijnen.
19 en 20 november Hoogfeest Christus, Koning van het Heelal
Za 17.30 uur: Bas Elshof; Jan Nagtegaal; Francine en Marie Divine; Jan van
Schaick.
Zo 9.30 uur: H. Mis met Sursum Corda.
Voor de parochie; overleden ouders De Kruijf‐van Rooijen en
Arie; Ria Bulle; Annie van Elteren‐van Vliet; Johanna Bartels‐
Florentinus; Herman Mensch; Tiny van Engelen‐van der Pauw;
overleden familie Drost en Wijnanda Spaan; Geertruida Drost‐
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Spaan; Jopie van den Bergh‐Overbeek; overleden ouders De
Jong‐van Eijk; Gerda van Rooijen‐Jongerius; Gerda van der
Pauw‐van Hemert; Geertruida de Groodt‐van Neerijnen.

Algemene informatie
Pastoor J.E.M. van der Mee  0182‐ 382455
 vandermee@kerkmail.nl

Algemene informatie St. Barnabasparochie
Pastorie

Grote Haven 8 (!) 2851 BM Haastrecht
 0182‐382455
 info@barnabasparochie.nl
www.barnabasparochie.nl

Rekeningnummers:
Actie Kerkbalans
NL44 RABO 0118 5024 17
Misintenties e.d.
NL71 RABO 0361 4102 04
Restauratiefonds NL10 RABO 0191 9790 74

t.n.v. 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

Algemene informatie H. Bartholomeusparochie
Pastorie

Wal 61 2871 BC Schoonhoven
 0182‐382455
info@bartholomeusparochie.nl
www.bartholomeusparochie.nl

Rekeningnummers:
Actie Kerkbalans
NL79 INGB 0001 4600 00
Misintenties e.d.
NL10 INGB 0000 1138 15
Glas in lood
NL97 RABO 0305 4888 48
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t.n.v. R.K. Kerkbestuur
H. Bartholomeus
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
DE AGENDA

Dinsdag 18 oktober
Feest van Maria ter Weghe van Haastrecht
19.30 uur Eucharistieviering met Mgr. J. Hendriks
(19.00 uur Rozenkransgebed)
Na afloop gezellig samenzijn in Concordia,
waar een veilig zal plaatsvinden

Donderdag 20 oktober voorstelling "Het Korte Lontje,
waarin de gewone mens aan bod komt.

KBO
Schoonhoven

Donderdag 17 november "Wijs met Medicijnen".
in samenwerking met de P.C.O.B. (Protestant
Christelijke Ouderen Bond)
Parochiehuis De Overkant
Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur

Landelijke dag Biddende Moeders, 5 november
Utrecht, 10.30 ‐ 14.30 uur
Afsluitende Eucharistieviering met Mgr. Woorts.

Ontmoet de wereldkerk, 26 november
Hilversum, 9.30 ‐ 17.30 uur.
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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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