SAMEN TER WEGHE
St. Barnabas
Grote Haven 8
te Haastrecht

16 september t/m
13 oktober 2017

www.barnabasparochie.nl

H. Bartholomeus
Wal 61
te Schoonhoven

www.bartholomeusparochie.nl

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

God bezoekt ons regelmatig,

maar vaak doen wij niet open
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WAT GAAN WE DOEN?
Na de vakantie is alles weer van start gegaan; de één is eerder aan de slag
gegaan dan de ander. De scholen draaien ook al weer enkele weken.
Wat gaan we doen in de parochie?
Er staat veel op het programma.
We willen graag onze mooie
kerkgebouwen in stand houden.
Zo gaan we in Haastrecht, nu de kerk er weer zo mooi bij staat, beginnen om
100 vrienden van de parochie te verzamelen. Een vriendenkring die de
St. Barnabaskerk een warm hart toedraagt en die met een jaarlijkse bijdrage
er mede voor zorgt dat deze kerk ook voor de toekomst bewaard blijft. U
gaat er van horen.
Twee leden van het kerkbestuur werken een nieuw meerjarenplan uit van al
het onderhoudswerk dat gedaan moet worden aan de St. Barnabaskerk en
pastorie. Dit is noodzakelijk voor het aanvragen van subsidie die we hopen te
krijgen.
Ook gaat de voorbereiding op het feest van Maria ter Weghe van start. Er zal
zoals vorig jaar na de viering een kerkveiling zijn. Op onze site,
www.barnabasparochie.nl, komt een overzicht van de te veilen
kavels waarop u een bod kunt uitbrengen.
In Schoonhoven zijn de voorbereidingen begonnen voor het herstel van de
24 glas in lood ramen. Na alle voorbereidingen hopen we toestemming te
krijgen van het bisdom om deze grote klus aan te pakken. Het zal een aantal
jaren gaan duren.
Daarnaast worden andere zaken opgepakt. Het heilig Hartbeeld in de tuin
wordt opgeknapt en ook wordt er nieuwe beplanting aangebracht.
Er gebeurt meer. De voorbereiding op de eerste Communie begint al in
oktober. Het is beter om deze voorbereiding wat meer verspreid over het
jaar te doen. De viering van de 1ste H. Communie zal zijn op zondag 27 mei
2018.
Er zal een soort “opfriscursus” over ons geloof worden aangeboden;
‘Catholicism’ (zie verder). Ook willen we een ‘Cursillo’ aanbieden; dat is een
kleine geloofscursus in een weekend. We hopen dat mensen meegaan. Het
wordt van harte aanbevolen
Te Koop: GERARDUSKALENDER
Achter in de kerk ligt de Gerarduskalender voor 2018.
Deze kalender geeft u iedere dag een inspirerende tekst uit
de bijbel, een gezegde, spreuk of een grapje. Prijs € 7,-
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NATIONALE PRO-LIFE GEBEDSDAG
Op dinsdag 26 september zal in Den Haag de jaarlijkse Nationale
Gebedsdag voor de bescherming van het leven gehouden
worden. Het doel is het realiseren van een christelijke wetgeving
op het gebied van abortus en euthanasie.
De gebedsdag begint om 11.00 uur bij het Binnenhof, met o.a.
het bidden van de rozenkrans. Tussen 13.00 en 13.30 uur wordt een petitie
aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. Om 14.30 uur wordt de dag
afgesloten met een Pontificale Hoogmis in de St. Jacobuskerk aan de Parkstraat.
Wie mee wil gaan naar deze bijeenkomst in Den Haag kan zich melden bij de
pastoor.
Op zaterdag 9 december is er in Den Haag de 25e "Mars voor het Leven".
Deze mars wordt georganiseerd door christelijke organisaties. Vorig jaar
liepen er 5.000 mensen in stilte rond de regeringsgebouwen om aandacht te
vragen voor de beschermwaardigheid van het leven en voor de nood achter
de 30.000 abortussen die jaarlijks plaatsvinden in Nederland.

Oktober is de rozenkransmaand Bidt u mee?
In Haastrecht: vrijdagavond 19.30 uur
In Schoonhoven: dinsdag- en donderdagavond 19.00 uur.

CATHOLICISM
‘Catholicism’ is een unieke reis door de wereld van het katholieke geloof.
Deze reis vindt plaats aan de hand van DVD’s met beelden gefilmd op 50
locaties in 15 landen. Father Robert Barron voorziet
de beelden van boeiende informatie.
Er komen om te beginnen drie avonden met een
vervolg in 2018. De avonden zijn in “De Overkant” in
Schoonhoven van 20.00 – 21.30 uur.
De eerste avond op 5 oktober: “Jezus, God en mens”. Hier staat Christus
centraal, die de beloofde Messias is en God openbaart.
De tweede avond op 26 oktober: “Het onderricht van Jezus”, gaat over een
unieke manier van leven voor iedereen.
Op de derde avond op 16 november “Het mysterie van God”, staat de drieene- God centraal. We zullen samen kijken en samen napraten.
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BEDEVAART NAAR KLEIN LOURDES (in Tienray, Noord Limburg)
zaterdag 7 oktober
Niet iedereen kan ‘zomaar’ naar Lourdes. Gelukkig is er ook
dichterbij een mogelijkheid, in Tienray (Noord Limburg), een
officiële Lourdes bedevaartplaats in ons land.
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 meer
informatie www.kleinlourdes.nl en de folders achter in de kerk.
Voor inlichtingen en opgave: Monique Stouthart tel. 357374
en dhr. E.J. Timmermans tel.: 06-44151414.
ONTMOET DE WERELDKERK zaterdag 25 november
Kerk in Nood organiseert voor de tweede maal deze dag voor jong en oud,
vol inspirerende ontmoetingen met Nederlandse en buitenlandse religieuzen
en missionarissen, die zich overal ter wereld inzetten voor hun naasten. Er
zijn meerdere bijzondere buitenlandse gasten die vertellen vanuit eigen
ervaringen. Vanuit de parochies kunnen we er samen naar toe gaan. Laat u
weten als u meewilt? Info: www.kerkinnood.nl.
Waar: Hilversum. Tijd: 9.30 - 17.30 uur.
AKTIE KERKBALANS
Rond Pinksteren, hebben we weer aandacht
gevraagd voor de jaarlijks terug kerende Actie
Kerkbalans. We hopen dat u steeds weer meedoet.
De parochies hebben uw steun nodig.
De rekeningnummers van de actie kerkbalans zijn:
Voor Schoonhoven: NL79 INGB 0001 4600 00 t.n.v.
RK Kerkbestuur, afdeling Gezinsbijdrage Schoonhoven.
Voor Haastrecht: NL44 RABO 0118 5024 17 t.n.v. R.K. Kerk H. Barnabas
Haastrecht.
Vele jaren heeft dhr. Martien van Baaren de gehele administratie van de
Actie Kerkbalans gedaan, te beginnen in Schoonhoven en de laatste 12 jaar
ook van Haastrecht. Martien: veel dank!
Wij hebben mw. Joanna Dekker-Rossa bereid gevonden om deze
administratie over te nemen. Wij zijn blij met deze nieuwe opvolgster.
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PAROCHIE ST. BARNABAS
Opbrengst collectes van juli en augustus € 1.155,40
Collecte MIVA
€
198,Opbrengst Actie Kerkbalans
€ 20.184,-

CRÈCHE
Sinds een jaar is er weer crèche tijdens de Mis op zondag van
11.00 uur. Jonge kinderen zijn er van harte welkom.
Als u ook uw kind(eren) wilt brengen, laat dit dan even
weten (via info@barnabasparochie.nl), want het kan
voorkomen dat het een keer niet doorgaat. Er wordt een kleine vergoeding
gevraagd.
OOGSTDANKDAG
Op zondag 17 september wordt oogstdankdag gevierd.
DOET U MEE? met gaven van uw land of tuin, maar ook
(houdbare) levensmiddelen (blikken, pakken, flessen)
zijn welkom. Deze kunnen worden afgegeven in de kerk
op 9 en 10 september voor en na de mis en op donderdag
14 september van 14.00-17.00 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 17-23 september
Thema: de kracht van verbeelding
Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg,
maar zijn er ook dichtbij. Er is veel verbeeldingskracht
nodig om te blijven geloven in vrede en om elkaar te
blijven vinden.
Het Hapis wil op maandag 18 september aan dit thema aandacht besteden
met de film/documentaire ‘Vergeet mij niet’. Hierin wordt vanuit het
perspectief van de leerlingen en hun leerkrachten van een basisschool,
duidelijk wat het betekent om een vluchtelingenkind te zijn.
Plaats: zaal van de Gereformeerde Kerk, Hoogstraat 136.
Vanaf 19.30 is er koffie en om 19.45 uur start de film.
Na afloop zal er onder leiding van pater Bos gebed zijn voor vrede.
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WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Gedoopt
 Op zaterdag 30 september wordt Liam Waclav gedoopt, de 2e zoon van
Pieter en Beata Bakker en broer van Noah, Tentweg 77 in Stolwijk.
Huwelijksjubileum
♥ Op 10 september waren Cor en Jeanne van Zuijlen-Faaij 65 jaar getrouwd.
Op zondag 17 september wordt dat gevierd met een mis uit dankbaarheid.
Jarigen in deze periode, 80 jaar en ouder:
17 september wordt mw. M. Stolwijk-Lut (De Ruyterstraat 98) 95 jaar;
26 september wordt mw. J. Mimpen-Visser (Irishof, Middenmolenplein 266,
K431, Gouda) 91 jaar; 27 september wordt mw. M. Krol – Kock (Madelief 30)
89 jaar; 29 september wordt mw. R. de Heij-van Damme (Spechtstraat 20) 89
jaar; 7 oktober wordt mw. H. Stolwijk-Steenkamer (Amaliahof 3) 81 jaar;
10 oktober wordt dhr. P. Hartman (Dunantstraat 35) 80 jaar. Allen proficiat!
Zieken
Wij bidden voor onze zieken en ouderen, met name voor mw. Annie VerkleijStraver en Gerard Versteeg.
Overleden
 Op 10 juli is, in de leeftijd van 76 jaar, overleden Alida Johanna (Alie) Scheel van Vliet. Op 17 juli is zij begraven op ons kerkhof.
 Op 12 juli is, in de leeftijd van 93 jaar, overleden Gerard Kompier. Op 19 juli is
er afscheid van hem genomen.
 Op 10 augustus is, in de leeftijd van 91 jaar, overleden Francisca Maria, Cisca,
Straver - Luijten. Op 16 augustus is zij begraven op ons kerkhof.
 Op 20 augustus is, in de leeftijd van 86 jaar, overleden Alida Maria, Alie, van
Dijk-Mulder. Op 26 augustus is ze begraven op ons kerkhof.
VIERINGEN EN MISINTENTIES in Haastrecht
16 en 17 september
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het Caeciliakoor.
Voor de parochie; uit dankbaarheid t.g.v. het 65-jarig
huwelijksjubileum van Cor en Jeanne van Zuijlen-Faaij; uit
dankbaarheid t.g.v. de 95e verjaardag van mevr. Stolwijk-Lut;
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Bertus Stolwijk en dochter Letta; overleden familie Van DoornBaars; Niek en Annie Mulder-van Rossum; Alie Scheel-van Vliet;
Alie van Dijk-Mulder.
23 en 24 september
Za 19.00 uur: Matthé Moons.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.
Voor de parochie; Willem van Leeuwen; Anna-Marie Moons;
Bertha van Rijst-van Breukelen; Gerard van Dijk; Coenradus
Mulder (jaargetijde) en Jacoba Mulder - van Vliet; Cisca
Straver-Luijten.
30 september en 1 oktober
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het Ceaciliakoor
Voor de parochie; Bertus Blom; Bep Faaij-van der Nol;
Riet Verkley-Verdel; Marie Streng-Verkley; Jan Streng;
Mariska van Vliet; Alie van Dijk-Mulder; Mariska van Vliet.
7 en 8 oktober
Za 19.00 uur: Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven;
Matthé Moons.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.
Voor de parochie; Bertus Stolwijk (jaargetijde); Willem van
Leeuwen; Tiny de Vroom-Faaij; Lou Lapidou; Jetty van Eijk-Krol;
10 oktober
Di 9.30 uur: Eucharistieviering in het Hof van Stein
Cornelis Wolff.

Op vele momenten in het jaar doen wij een beroep op de paters
Passionisten. De afgelopen zomerperiode hebben zij de beide parochies
bijzonder bijgestaan. Dankzij hun beschikbaarheid konden de vieringen
doorgaan en hebben ook begrafenissen kunnen plaatsvinden. Met name
pater Mattias, pater Bos en pater Spruit zijn wij zeer dankbaar.
Paters, BEDANKT Namens pastoor en parochianen!
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PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS
Opbrengst collectes van juli en augustus € 1.233,75
Collecte MIVA
€
210,Opbrengst Actie Kerkbalans
€ 32.656,KOFFIE DRINKEN
Op zondag 1 oktober is er na de mis
koffiedrinken in "De Overkant".

DE LANGSTE EETTAFEL
Veel mensen voelen het gemis van verbondenheid. In de Week tegen
Eenzaamheid (21 september - 1 oktober) wordt hier aandacht voor gevraagd.
Binnen de Krimpenerwaard wordt deelgenomen aan de ‘Langste Eettafel’. De
organisatie ligt in handen van de SWOS, Vluchtelingenwerk en Gemiva-SVG
groep. Verschillende ondernemers steunen met een financiële bijdrage of in
het leveren van producten of vrijwilligers. Dit jaar zal onze parochie “De
Overkant” beschikbaar stellen en helpen met de organisatie. De Langste
Eettafel is op dinsdag 26 september van 12.00- 13.30 uur. Aanmelding is nog
mogelijk tot 17 september (zie poster achter in de kerk), maar: Vol is vol!
JUBILEUM SENIORENKOOR "DE ZILV'REN KLANKEN”.
Op donderdag 28 september viert het seniorenkoor "De Zilv'ren Klanken"
haar 40-jarig jubileum met een concert in onze R.K.Bartholomeuskerk.
40 jaar geleden richtte pastoor De Korte samen met mevrouw Van Meenen
van het Dienstencentrum dit seniorenkoor op. Het koor zingt dan o.a. de
"Deutsche Messe" van Franz Schubert (1797-1828).
De kerk is open vanaf 14.00 uur. Aanvang concert: 14.30 uur.
De toegang is gratis. U bent van harte welkom.
KBO
In het najaar zijn er de volgende bijeenkomsten van de KBO in ‘De Overkant’:
19 oktober zangkoor "De Stormvrouwen" aanvang 14.00 uur.
16 november St. Nicolaas viering met Bingo aanvang 14.00 uur.
15 december de Kerstviering met voorafgaand om 10.30 uur een H.Mis in de
kerk.
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ALFACURSUS
Donderdag 7 september is er een vrijblijvende introductieavond in ‘de Ark’
over deze cursus. De cursusavonden starten met een maaltijd en vervolgens
is er een gesprek over het christelijk geloof. Iets voor u/jou? Wilt u meer over
het geloof weten, hierover spreken of dit met anderen delen? Dan bent u
van harte welkom. Inloop 19:45, start 20:00.

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Jarigen in deze periode 80 jaar en ouder.
8 oktober wordt dhr. A. van der Pauw (Lopikerplein 3, kamer 33) 87 jaar; 16
oktober wordt dhr. H. Slobbe (Rotterdamseweg 1 423) 82 jaar; 24 oktober
wordt dhr. W. van Dongen (Kievitslaan 35, Stolwijk) 91 jaar.
Allen van harte gefeliciteerd!
Gezinshereniging
Wij hopen dat in het najaar het gezin van Melis uit Ethiopië wordt herenigd. Er
is voor dit gezin € 1645,- opgehaald. Met dank aan alle (gulle) gevers. Er zijn de
nodige kosten om moeder en de zes kinderen, die nog verblijven in een
vluchtelingenkamp, naar Nederland over te brengen.
Zieken
Wij bidden voor onze zieken en ouderen, met name voor Paola Oosterlaken en
mw. Murck-Van Elteren.
Overleden
 Op 10 juli is in de leeftijd van 74 jaar overleden Bernard, Ben, van Kempen.
Op 14 juli is hij begraven op de algemene begraafplaats.
 Op 21 juli is in de leeftijd van 70 jaar overleden Hubertus Marinus Jozef,
Huub, Smeele. Op 27 juli is er in onze kerk een afscheidsviering geweest.
Daarna is hij begraven op de begraafplaats van Bergambacht.
 Op 26 juli is in de leeftijd van 76 jaar overleden Petronella Maria, Nelleke
Verheij - van Berkesteijn. Vele jaren heeft ze met haar man gewoond in
Bergambacht. In het afgelopen jaar zijn ze verhuisd naar Floravita in Boskoop
(Boezemkade 4, 2772 VP Boskoop). Er is een afscheidsviering geweest in het
crematorium van Alphen aan den Rijn.
 Op 17 augustus is in de leeftijd van 72 jaar overleden Anthonius Cornelis
Maria, Ton, Okhuijsen. Op 25 augustus hebben wij afscheid genomen en hem
begraven op onze begraafplaats.
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VIERINGEN EN MISINTENTIES in Schoonhoven
16 en 17 september
Za 17.30 uur: Jan van Schaick; Joop van Os en overleden familie; Jan Moor;
Hans Vrijmoed.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang.
Voor de parochie; Johannes Elbertse; Gijsbertha Maria Pronk;
Kees Murck; Geertruida de Groodt-van Neerijnen;
Gerda Vrijman-Kusters; Adri en Annie Faaij-van Schaik;
Johanna Bartels-Florentinus; Leny Hoefnagel-van Leeuwen;
Jan Overbeek; Ton Okhuijsen.
23 en 24 september
Za 17.30 uur: Peet Faaij; Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat.
Zo 9.30 uur: H. Mis met Sursum Corda.
Voor de parochie; Geertruida de Groodt-van Neerijnen;
Albert van Doorn; Ad en Will Smiers-Maalman;
Kees Overbeek; Herman Mensch; Truus Dijkgraaf-Halverhout;
Margaretha Kuik-den Ouden; Johanna Bartels-Florentinus;
overleden familie Drost-Spaan; overleden ouders De Jong-van
Eijk; Tiny van Engelen-van der Pauw; Gerda van der Pauw-van
Hemert; Ria Bulle-Veld; Jopie van den Bergh-Overbeek.
30 september en 1 oktober
Za 17.30 uur: Joop van Os en overleden familie; Hans Vrijmoed.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Voor de parochie; overleden ouders
Mouris-van Klaren; Wil van Schaik; Geertruida de Groodt-van
Neerijnen; Gerda Vrijman-Kusters; Johanna BartelsFlorentinus; Jan Overbeek; Ton Okhuijsen.
7 en 8 oktober
Za 17.30 uur: Familie van Putten-van Klaren en Jan Nagtegaal; Jozef Jans;
Jan Moor.
Zo 9.30 uur: H. Mis met Sursum Corda.
Voor de parochie; Kees Overbeek; overleden ouders De Jongvan Eijk; Margaretha Kuik-den Ouden; Tiny van Engelen-van
der Pauw; Jan Overbeek; Herman Mensch; Truus DijkgraafHalverhout; Geertruida de Groodt-van Neerijnen;
Gerda van der Pauw-van Hemert; Johanna BartelsFlorentinus;
Ad en Will Smiers-Maalman; Ria Bulle-Veld; Piet van Mook.
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PUZZEL
Jezus komt in de stad waar hij is opgegroeid en waar Hij timmerman is
geweest. Hij gaat naar de synagoge en legt de woorden van God uit.
De mensen die Hem kennen en horen, geloven Hem niet. Ze zeggen: Hoe kan
dat, dat Hij dat allemaal weet? Hoe kan het dat Hij wonderen doet? Hij is
toch de zoon van Jozef de timmerman? De mensen ergeren zich aan Jezus.
( Marcus 6, 1-6)

Verticaal
1. Joodse kerk waar Jezus elke dag heen ging.
2. Een boodschapper van God (maar geen engel).
3. Ander woord voor ‘niet geloven’.
4. Verwonderd.
5. Joodse zondag.
6. Welke mensen werden door Jezus genezen?
7. Hoe heten de bijzondere dingen die Jezus deed?
8. De vaderstad van Jezus, waar Hij opgegroeid is en waar de mensen
niet in Hem geloofden.
9. Eén van de leerlingen van Jezus, een apostel.
Als je de woorden goed hebt ingevuld, zoek dan de volgende letters en zet
die in de hokjes. Dan lees je de oplossing van de puzzel.
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DE AGENDA
Dinsdag 26 september
Nationale gebedsdag voor het ongeboren leven
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 7 oktober
Bedevaart naar Klein Lourdes
Vertrek 7.45 uur vanaf Wal 61 Schoonhoven.
www.kleinlourdes.nl.
Voor inlichtingen en opgave: Monique Stouthart.

Donderdagen 5 en 26 oktober en 16 november
Catholisme, een reis door het katholieke geloof
Schoonhoven, ‘De Overkant’ om 20.00 uur.

Woensdag 18 oktober
Feest van Maria ter Weghe van Haastrecht
19.30 uur Eucharistieviering met Mgr. J. Liesen
Meer info: volgende Samen ter Weghe en site.
(19.00 uur Rozenkransgebed)
Na afloop gezellig samenzijn in Concordia,
waar een veiling zal plaatsvinden.

Zaterdag 25 november
Ontmoet de wereldkerk
Hilversum, 9.30 - 17.30 uur.
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