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St. Barnabas
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te Haastrecht
www.barnabasparochie.nl
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3 maart 2017

H. Bartholomeus
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www.bartholomeusparochie.nl

Pastoor: J.E.M. van der Mee
0182-382455

God schijnt altijd genoeg licht op je pad

om de volgende stap te zetten
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KERSTMIS IN HET LICHT VAN PASEN
Kerstmis kunnen we alleen goed vieren als we ook Pasen goed vieren.
Kerstmis wordt het feest van het licht genoemd, maar zonder Christus wordt
het alleen een lichtfeest, in afwachting van de lente en de zomer.
Met Pasen vieren we dat Christus de zonde van de mensen heeft willen
vergeven en de dood heeft overwonnen en ons het eeuwig leven heeft willen
geven. Dat geeft ons bestaan uitkomst en redding. Dat hebben we nodig.
Christus is het licht dat ons leven echt verlicht. Hij doet dat met zijn Woord,
vooral zijn evangelie. Het woord van God wordt genoemd een lamp voor mijn
voeten en een licht op mijn pad. Hebben we dat niet nodig in deze onzekere
tijden, met zoveel vragen. Wat helpt ons. Wat geeft ons kracht en nieuwe
moed. Ik hoop dat we oprecht vanuit het woord van God kunnen leven. Het
roept ons steeds tot bekering om tot God te kunnen komen.
Ook het bij de kerk blijven en het steeds naar de kerk
gaan, mag ons helpen. We staan er niet alleen voor. De
kerk wil ons leiden doorheen ons leven, doorheen alle
fasen en omstandigheden. De kerk is zo gek nog niet in
deze verwarrende tijden. De wereld is meer op tilt
geslagen en we zouden ons weer kunnen herbronnen
op onze fundamenten. Een levend geloof komt niet zo
maar aanwaaien; onze samenleving draagt ons niet meer zo, los geslagen als
ze is. We kunnen op weinig meer steunen. Veel valt er weg. We worden
uitgenodigd om opnieuw op weg te gaan, met Christus, die aanwezig is in zijn
kerk, in zijn sacramenten en met zijn Woord. Zo mag zijn licht ons beschijnen.
TERUGBLIK EN VOORUIT KIJKEN
Met velen hebben we goed Kerstmis kunnen vieren. Velen hebben ook hun
inzet gegeven. Als parochie kunnen we alleen maar dankbaar zijn dat er steeds
parochianen zijn die zich zo inzetten.
Ook wil ik iedereen danken die mij een kerstkaart gestuurd heeft. Er zaten hele
mooie bij. De kerstkaarten met de driekoningen bevallen mij heel bijzonder,
maar ook die met een mooie kerststal. Mijn zegenwens voor 2017, voor zover
nog niet ontvangen, vindt u achter in de kerk.
In Haastrecht hebben we een intens jaar achter de rug vanwege de restauratie.
De kerk staat er weer goed en degelijk bij. Als dank aan allen die bijgedragen
hebben organiseren we een feestavond op zaterdagavond 11 maart. Eerst is er
om 19.00 uur de Eucharistieviering. Het Lysenko-koor is daarvoor uitgenodigd.
Daarna is er een gezellig samen zijn in het Verenigingsgebouw “De Grote
Haven”. Het Lysenko-koor zal dan ook enkele liederen zingen.
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MISINTENTIES GOEDE WEEK EN PASEN
Deze Samen ter Weghe loopt tot en met 3 maart. Dan is de veertigdagentijd,
begonnen met de viering van Aswoensdag op 1 maart. In het volgende
parochieblad komen dan ook al de misintenties te staan voor de Goede week en
de eerste weken na Pasen. Als u wilt dat uw misintenties in deze Samen ter
Weghe komen, dan wordt u verzocht deze door te geven vóór 10 februari(!)
Pasen vieren we op zondag 16 april.
MARIA LICHTMIS
Donderdag 2 februari is het Maria Lichtmis, de 40ste dag
na Kerstmis. Er is op donderdagmorgen om 9.00 uur in
Haastrecht (!) een gezongen H.Mis. Er zal een processie
zijn met kaarsen. Christus als het licht van de wereld wil
komen voor iedere mens.
OVERLEDEN
Op 26 december is, in de leeftijd van 61 jaar, overleden pastoor Leonardus
Johannes Maria, Hans, Vergeer. Dinsdag 3 januari is de uitvaart geweest in
Krimpen aan de IJssel, waarna hij in Den Haag begraven is. We zijn pastoor
Vergeer zeer veel dank verschuldigd. Toen ik 20 jaar geleden ook pastoor
benoemd werd in Haastrecht was hij beschikbaar om in de parochie elk
weekend de Eucharistie te vieren, afwisselend in Haastrecht en in Schoonhoven.
Ook heeft hij vele jaren kerstmis in één van de beide parochies gevierd. Toen in
beide parochies de vieringen meer op elkaar werden afgestemd was dit minder
nodig. Toen heeft hij vele assistenties elders gedaan. Hij werd veel gevraagd.
Ook zijn enkele parochianen met hem vele malen naar Medjugorje geweest.
ROME REIS
Het bisdom Rotterdam organiseert in oktober een bedevaart
naar Rome. Er zijn twee mogelijkheden, een 11-daagse
bedevaart per touringcar van 12 tot en met 22 oktober of een
8-daagse bedevaart met het vliegtuig van 14 tot en met 21 oktober.
Het kerkbestuur denkt er over na om voor de deelnemers met een mogelijk
kortingsregeling te komen. Wie daar belangstelling voor heeft, melde zich bij de
pastoor of het kerkbestuur.
Vele bisdommen zijn ons reeds vooraf gegaan en het blijkt steeds weer een
groot succes te zijn. Het versterkt de verbondenheid met elkaar als gelovigen in
het bisdom Rotterdam. Ik wens dat velen mee gaan.
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VERBONDEN BLIJVEN
Dit jaar heb ik Kerstmis beleefd in het teken van verbonden zijn. Je stuurt veel
mensen een kaart. Het zijn vaak mensen met wie je op dit moment weinig
contact hebt, maar je wilt hen niet vergeten. Er is een verbondenheid gegroeid.
En een kaart is een teken van deze verbondenheid.
Zo is er ook door de kerk en ons geloof een zekere verbondenheid.
Ook al gaat niet iedereen naar de kerk, velen weten zich toch
verbonden met de kerk. Wat je van huis uit hebt mee gekregen wil
je niet los laten. Je wil er bij horen.
Het is niet altijd gemakkelijk om te weten wie er allemaal bij de kerk horen. In
vroegere tijden werd in de administratie van de gemeente vermeld welk geloof
je had en werd dat aan de kerken doorgegeven. We bleven als kerken op de
hoogte. In verband met de wet op de privacy is de gezindheid geschrapt, maar
er bleef nog een kleine aantekening dat men gedoopt was. Via de Interkerkelijke
Ledenadministratie werden dan berichten van verhuizen of overlijden aan de
verschillende kerken doorgegeven. Onder leiding van D’66 (en met instemming
van een aantal partijen) is er afgelopen jaar een wet aangenomen om deze
administratieve band tussen kerken en de overheid geheel stop te zetten. Als
dat doorgaat dan is dat een groot verlies. Niet iedereen denkt aan de
kerkgemeenschap als het gaat om het doorgeven van een verhuizing of
overlijden. We krijgen zo snel een niet compleet bestand, met alle gevolgen van
dien. Er is nu door de overheid een internetconsultatie gestart. De overheid
biedt mensen de mogelijkheid om aan te geven dat deze koppeling tussen
overheid en kerken gehandhaafd moet blijven. De overheid doet immers steeds
meer een beroep op de kerken als het gaat om een bijdrage in de
“participatiemaatschappij”. Daarbij is een goede parochieadministratie
behulpzaam. De katholieke kerk vraagt nu aan al haar leden om mee te werken
aan deze internetconsultatie. Helaas kan het alleen via internet. Als u niet over
internet beschikt, misschien kunt u anderen vragen om dit voor u in te vullen.
Het is belangrijk genoeg om je stem te laten horen (vóór 3 februari!). Ga naar:
www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdeling/regeren. U kunt de
parochie ook een mail sturen dan sturen wij u een link zodat u eenvoudig op de
site kunt komen (info@barnabasparochie.nl of info@bartholomeusparochie.nl).
BESTEL UW GEZINSPAASKAARS
In de maand februari kunt u weer een huispaaskaars bestellen. De paaskaars
hoeft niet alleen in de kerk te branden, maar kan ook thuis een plaats krijgen.
De kaars kan een plaats krijgen aan tafel, op zondag of als u gaat bidden. We
hebben het licht van Christus in alles nodig. De paaskaars is het symbool van de
verrezen Christus. Achter in de kerk kunt u intekenen op de lijsten.
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ACTIE KERKBALANS
De Actie Kerkbalans is voor ieder jaar. Steeds worden
parochianen uitgenodigd om mee te doen. In Haastrecht
hebben er afgelopen jaar 234 parochianen mee gedaan
(echtparen worden als één geteld). Helaas hebben er 29
parochianen afgelopen jaar niet meegedaan. Een groot
aantal van hen had bijdragen aan de restauratie van de
kerk. In Schoonhoven hebben er 305 parochianen
deelgenomen aan de actie kerkbalans, 10 minder dan het jaar ervoor. Door
overlijden of door minder betrokkenheid neemt het aantal gevers af. Ook zijn er
mensen die zeggen via de (wekelijkse) kerkgang met de collecte bij te dragen.
Alle inkomsten die we ontvangen (ook van de collectes, de huur van eigendom,
misintenties en pachtgelden) zijn nodig om als parochie het werk te kunnen
doen en onze gebouwen in stand te houden.
Naast deze belangrijke Actie Kerkbalans willen we een nieuwe actie starten,
vooral voor het behoud van onze kerkgebouwen. In Haastrecht gaan we door
met het inzamelen van bijdragen om de restauratiekosten te kunnen blijven
financieren. We willen beginnen met een vriendenclub van ons mooie
kerkgebouw. In Schoonhoven starten we dit jaar met een aparte geldinzameling
vanwege de restauratie van ons glas in lood. Dat zal gebeuren onder de naam:
Glas in Nood! De komende jaren willen we eerst geld bijeenbrengen. Het zal een
groot project worden.
Soms is het vervelend om steeds om geld te (moeten) vragen. Ik doe het niet
voor mezelf, maar vooral om onze kerkgebouwen in stand te houden en dat we
als parochie door kunnen gaan. Er staat veel onder druk wat geloven in
Nederland betreft. We moeten het samen blijven doen.
Sommigen denken dat anderen ons wel kunnen betalen, alsof de kerk rijk
genoeg is. Men kijkt dan naar Rome of het bisdom. Helaas, zo werkt het niet.
We zijn zelfstandig en ook vanwege de scheiding van kerk en staat ontvangen
we geen subsidies of deze worden steeds minder. Velen vinden dat de kerk
maar voor zichzelf moet zorgen. Als de kerk u lief is en u het belangrijk vindt dat
we door gaan, blijft ons dan royaal steunen. Het is echt meer dan nodig.
KAARTEN TE KOOP
Achter in de kerk vindt u kaarten voor allerlei
gelegenheden, verjaardagen, ziekte etc.. Er zijn veel
handgemaakte kaarten bij. De bijdrage die u voor deze
kaarten betaalt komt ten goede aan de restauratie van
de kerk.
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PAROCHIE ST. BARNABAS
Kerstcollecte nachtmis en dagmis
Adventsactie
Eindstand actie kerkbalans
Aan alle gevers: dank

€
€
€

896,35
769,15
25.740,00

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Jarigen 80 jaar en ouder:
28 januari wordt mw. W. Bos-Oosterwijk (De Liezeborgh) 92 jaar; 9 februari
wordt mw. E. Schenk-Mackenzie (Stolwaardplein 2, Stolwijk) 85 jaar; 12 februari
wordt dhr. B. Kalmeijer (Amaliahof 49) 86 jaar; 16 februari wordt mw. W. StolkStraver (De Ruyterstraat 70) 83 jaar; ook op 16 februari wordt dhr. L. Schouten
(Goudseweg 70, Stolwijk) 82 jaar; 21 februari wordt mw. M. van Os - de Jong
(Azaleastraat 10, Stolwijk) 87 jaar; 24 februari wordt mw. K. Duits-Bras
(Wulverhorst Oudewater) 80 jaar; 29 februari wordt dhr. M. Verkleij (Amaliahof
46) 89 jaar. Allen van harte proficiat!
Verhuisd Dhr. Kompier is verhuisd naar: Souburgh Zorgcentrum, Prins
Bernhardlaan 2, 2741 DW Waddinxveen. We hopen voor hem en zijn vrouw op
een plaats in de Liezeborgh in Haastrecht.
Gehuldigd
Op zondag 22 januari is Marlene Oostendorp gehuldigd voor
12,5 jaar lidmaatschap van het koor Inbetween.
Van harte proficiat.
Zieken Wij bidden voor al onze zieken, met name Ingrid Löwenthal,
mw. Stolwijk-Captein en dhr. Haagen (uit het Hof van Stein).
Overleden
 Op 3 december is overleden in de leeftijd van 88 jaar, Gijsbertus Theodorus,
Bertus, Blom. Op 8 december is er afscheid van hem genomen
 Op 4 december is overleden in de leeftijd van 86 jaar, Wilhelmus Antonius,
Willem, van Leeuwen. Op 8 december is hij begraven op ons kerkhof.
 Op 8 januari is overleden in de leeftijd van 85 jaar, Gerardus Maria, Gerard,
van Dijk. Op 14 januari is hij begraven op ons kerkhof.
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VIERINGEN EN MISINTENTIES in Haastrecht
28 en 29 januari
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Caeciliakoor.
Voor de parochie; voor een jarige.
2 februari Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
Do 9.00 uur: H. Mis met samenzang
4 en 5 februari
Za 19.00 uur: Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween .
Voor de parochie; ter ere van Maria; Bep Faaij-van der Nol;
Bertus Blom; Riet Verkleij-Verdel; Anna-Marie Moons; Hendrikus
van Os; Gerard van Dijk.
11 en 12 februari
Za 19.00 uur: Voor een jarige.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het Caeciliakoor.
Voor de parochie; uit dankbaarheid ter ere van Maria; Bert
Straver; Willem van Leeuwen; Tiny de Vroom-Faaij; Bertus
Stolwijk.
14 februari
Di 9.30 uur: Eucharistieviering in het ‘Hof van Stein’.
Voor een jarige; uit dankbaarheid ter ere van Maria; Cornelis
Wolff.
18 en 19 februari
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.
Voor de parochie; Hendrikus van Os; Gerard van Dijk.
25 en 26 februari
Za 19.00 uur: Geen intentie
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het Caeciliakoor
Voor de parochie; Bert Straver; Willem van Leeuwen.
1 maart Aswoensdag
Wo 9.00 uur: Eucharistieviering met samenzang.
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PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS
Kerstcollecte Kerstspel
Nachtmis en dagmis
Adventsactie
Eindstand actie kerkbalans
Aan alle gevers veel dank!

€
€
€
€

316,45
732,30
1.304,70
41.266,50

KOFFIE DRINKEN
Op zondag 5 februari willen we weer met elkaar
koffie drinken in "De Overkant".

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Jarigen in deze periode 80 jaar en ouder:
3 februari wordt mw. G. Murck-van Elteren (Lopikerweg 6) 80 jaar; 6 februari
wordt mw. J. de Kruijf-Overbeek (Populierenlaan 53) 86 jaar; 9 februari wordt
mw. H. Hoeke-van Beurden (Adam van Vianenstraat 49 B) 80 jaar; 10 februari
wordt mw. H. van de Noort-Hoes (Lindenpad 52) 89 jaar; 12 februari wordt
dhr. C. Mandjes (Mr. Kesperstraat 14) 81 jaar; 13 februari wordt dhr. A. Verveer
(Lopikerhof 17) 84 jaar; 17 februari wordt mw. L. de Vette-Daamen
(Galvanistraat 45) 84 jaar; 18 februari wordt dhr. K. van Arkel (Asserlaan 132,
K 134) 86 jaar; 23 februari wordt mw. M. Murck-Regnery (Asserlaan 132, kamer
188) 90 jaar; 26 februari wordt mw. G. Fransen-de Gier (Jan Kortlandstraat 62)
80 jaar; 2 maart wordt dhr. J. Beerkens (Tinbergenlaan 38) 83 jaar; 3 maart
wordt mw. J. Straver-Arets (Spoorstraat 4) 82 jaar.
Allen van harte gefeliciteerd!
Verhuisd
Dhr. en mw. Verhey zijn verhuisd naar “Floravita” Boezemlaan 4, 2771 VP
Boskoop.
Mw. Hoefnagel-Van Leeuwen is verhuisd naar “Slothoven” in Bergambacht.
Zieken Wij bidden voor al onze zieken, met name voor Paola Oosterlaken
mw. Kuik en mw. Wil Smiers.
Overleden
 Op 14 december is, in de leeftijd van 80 jaar, overleden Adrianus Wilhelmus
Franciscus, Aad, de Vette. Op 21 december is er afscheid van hem genomen.
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VIERINGEN EN MISINTENTIES in Schoonhoven
28 en 29 januari
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; Francine en
Marie Divine; Adri Faaij.
Zo 9.30 uur: H. Mis met Sursum Corda.
Voor de parochie; Geertruida Drost-Spaan; overleden familie
Drost en Wijnanda Spaan; overleden ouders Peltenburg-Pronk;
Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Gerda van der Pauw-van
Hemert; Johanna Bartels-Florentinus; overleden ouders De
Jong-van Eijk; Tiny van Engelen-van der Pauw.
4 en 5 februari
Za 17.30 uur: Francine en Marie Divine; Joop van Os en overleden familie.
Zo 9.30 uur: H.Mis met Sursum Corda.
Voor de parochie; Truus Dijkgraaf-Halverhout; Bas Elshof; Kees
Murck; Geertruida Drost-Spaan; Herman Mensch; Liliane
Coudou George; Annie van Elteren-van Vliet; Geertruida de
Groodt-van Neerijnen; Johannes Elbertse; Gerda VrijmanKusters; Johanna Bartels-Florentinus; Aad de Vette.
11 en 12 februari
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; Francine en
Marie Divine; Adri Faaij.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang.
Voor de parochie; overleden ouders De Jong-van Eijk; Jos
Bulle; Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Gerda van der
Pauw-van Hemert; Geertruida Drost-Spaan; Johanna Bartels
Florentinus.
18 en 19 februari
Za 17.30 uur: Joop van Os en overleden familie; Bas Elshof; Jan van Schaick;
Francine en Marie Divine.
Zo 9.30 uur: H. Mis met Sursum Corda.
Voor de parochie; Gijsbertha Maria Pronk; Koos Verlaan; Tiny
van Engelen-van der Pauw; overleden familie Drost en
Wijnanda Spaan; Geertruida Drost-Spaan; Johanna BartelsFlorentinus; Truus Dijkgraaf-Halverhout; Geertruida de
Groodt-van Neerijnen; Gerda Vrijman-Kusters; Aad de Vette.
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25 en 26 februari
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; Francine en
Marie Divine.
Zo 9.30 uur: H. Mis met Samenzang.
Voor de parochie; overleden ouders De Jong-van Eijk; Jos
Bulle; Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Herman Mensch;
Gerda van der Pauw-van Hemert; Geertruida Drost-Spaan;
Johanna Bartels-Florentinus.
1 maart Aswoensdag
Wo 19.30 uur: H.Mis met samenzang.
Ter ere van Sint Jozef; Francine en Marie Divine.
AFSCHEIDSVIERING
De laatste tijd zijn er steeds meer uitvaarten met een afscheidsviering zonder
Eucharistie en zonder Communie. Het blijkt dat op deze manier afscheid
nemen meer passend is. Niet iedereen is zo vertrouwd met de Eucharistie.
Voor degenen die de Eucharistie willen vieren: We hebben in onze beide
parochies gelukkig de mogelijkheid om veelvuldig de Eucharistie te vieren, in
een doordeweekse viering en op de zondag of op de zaterdag en als men
zondags niet kan.
Het lijkt een goede zaak om bij een laatste afscheid in de kerk een woord- en
gebedsviering als standaard te nemen. Bij uitzondering kan de Eucharistie
gevierd worden. Mocht u dat op prijs stellen dan is het goed om dat bijtijds te
bespreken. Een laatste afscheid is belangrijk, ook en zeker voor de
nabestaanden.
STEUN DE ZUSTERS VAN DORDRECHT
We kennen de zusters van Dordrecht, de Zusters Stella Matutina (Maria
Morgenster) die af en toe in de parochies komen om hun zelfgemaakte
producten te verkopen. Zij leven van wat zij daarmee ‘verdienen’ en van
giften. Zij zijn als zusters een zichtbaar teken van Gods aanwezigheid in onze
wereld. Naast hun gebedsleven brengen zij bezoeken daar waar hun
aanwezigheid nodig is. Zij vallen onder het bisdom Rotterdam met onze
bisschop Van den Hende, maar moeten in hun eigen levensonderhoud
voorzien. Huisvestingen gas en elektra zijn voor hen een behoorlijke uitgaven.
Wilt u de zusters steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken naar de
parochie onder vermelding van “gift voor zusters Dordrecht”.
NL71 RABO 0361 4102 04 t.n.v. R.K. Kerk H. Barnabas Haastrecht of
NL10 INGB 0000 1138 15 t.n.v. RK Kerkbestuur H. Bartholomeus Schoonhoven.
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WAAR KUNT U HULP VINDEN?
Om met God in gesprek te komen zijn er diverse
hulpmiddelen.
Eén er van is de bijbel. Daar staat veel in.
Voor allerlei situaties in het leven kan men een
woord van bemoediging, steun of hulp vinden.
De onderstaande passages kunt u biddend lezen:
Bent u verdrietig,
kijk bij:
Hebt u gezondigd
Ziet u gevaar
Als mensen u hebben teleurgesteld
Als uw geloof gestimuleerd moet worden
Voelt u zich alleen en bang
Bent u bezorgd
Heeft men u verwond of veroordeeld
Bent u uitgeput en ontmoedigd
Zoekt u rust en vrede
Lijkt de wereld belangrijker dan God
Gaat u van huis om te werken of te reizen
Wilt u voor uzelf bidden
Als u somber bent
Als uw portemonnee leeg is
Het vertrouwen in mensen verloren?
Zijn mensen onvriendelijk tegen u?
Hoe om te gaan met angst
Vragen om veiligheid
Vraag om geruststelling
Als God ver van u af lijkt
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Johannes 14
Psalm 1
Psalm 91
Psalm 27
Hebreeën 11
Psalm 23
Matteus 8, 23-27
1 Korintiërs 13
Romeinen 8, 31-39
Matteus 11, 25-30
Psalm 90
Psalm 121
Psalm 87
Psalm 27
Psalm 37
2 Korintiërs 13
Johannes 15
Psalm 3
Psalm 121
Psalm 145
Psalm 139

DE AGENDA
Donderdag 23 februari
Avond over de 40-dagentijd
In Schoonhoven in de “De Overkant”, om 20.00 uur

Zaterdag 11 maart 19.00 uur
Koor Lysenko en avond in Verenigingsgebouw
“De Grote Haven” Haastrecht

Vrijdag 26 mei
Bedevaart naar Banneux

Zondag 11 juni
Barnabasfeest te Haastrecht

Donderdag 22 juni
Dag naar Den Bosch
vanwege het feest van het H. Hart

Zaterdag 8 juli
Nationale bedevaart naar Brielle met onze bisschop.

Woensdag 18 oktober 19.30 uur
Feest van Maria ter Weghe
Eucharistieviering met Mgr. J. Liesen van Breda
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