PAROCHIE ST. BARNABAS
19 december 2015 t/m 15 januari 2016

Op zondag 3 januari drinken we na de H.Mis
koffie in de grote zaal van de pastorie.
We kunnen elkaar dan een Zalig Nieuwjaar wensen.

EEN NIEUWE WEBSITE
Er is gewerkt aan één nieuwe website voor de beide parochies. Als u aanklikt
via de eigen parochie www.barnabasparochie.nl, komt u op de gemeenschappelijke site van de St. Barnabas- en de H. Bartholomeusparochie. De
meest gezochte informatie is snel te vinden op de startpagina. Overige zaken
zijn overzichtelijk gerangschikt. Daar waar parochies van elkaar verschillen is
dit aangegeven. Wij hopen dat we met deze vernieuwing voldoen aan de
toenemende vraag naar digitale informatie. Uw reacties zijn welkom.
DE RESTAURATIE
Het jaar 2016 zal het jaar van de restauratie van de Barnabaskerk zijn.
Het bisdom Rotterdam achtte het beter dat we eerst beginnen met de fundering
van de kerk en eindigen met de bestrijding van de boktor en het schilderwerk.
Omdat de drie werkzaamheden vóór eind 2016 klaar moeten zijn, opdat de
subsidie gegeven wordt, zal er in 2016 hard gewerkt worden.
Wij zijn nu nog in de onderhandeling met degenen die het herstel van de
fundering kunnen aanpakken. Daar
kunnen we nu nog niet veel over melden.
U wordt in het nieuwe jaar benaderd om
een heipaal te sponsoren. De sponsoring
kan per persoon of per familie,
vriendengroep etc.. Daarvoor zal er een
‘palenplan’ komen. Ook hopen we andere
sponsors te vinden.
Er moet hard gewerkt worden, zowel door
de parochie om het geld bijeen te brengen,
als door de mensen die de verschillende
werkzaamheden gaan uitvoeren.
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KERKVEILING
Het idee is geopperd om in het najaar een kerkveiling te houden. Daar komt
natuurlijk veel bij kijken. Zo zijn er allereerst mensen nodig die iets van
waarde ter beschikking willen stellen. Het moet vooraf duidelijk zijn dat het
houden van een veiling de moeite waard is. We doen dus op iedereen beroep
om te zien wat men ter beschikking kan stellen voor een veiling. Natuurlijk
kunnen ook enkele ludieke zaken worden ingebracht.
U kunt iets van u laten horen bij de leden van de commissie, te weten:
Wim van der Horst, Esdoornstraat 11, 0182-501161, Wim Erberveld,
Provincialeweg Oost 123, 0182-501382, Jos Hogerwerf, Steinsedijk 25, 0182
- 501077 en Pieter Bakker, Tentweg 77 Stolwijk, 06-53750662.
Wist u dat ………..
- de kerk een grote restauratie moet ondergaan,
- we pas in 2016 kunnen beginnen,
- er dan 3 projecten in een jaar gedaan moeten worden,
- we beginnen met de fundering,
- dat u een paal, of gedeelte daarvan voor uw rekening kunt nemen,
- dat er bij de eerste bedelbrief (voor de boktor) al € 13.300 euro
gegeven is,
- dat de 2e bedelbrief bijna €16.000 heeft opgebracht ,
- dat er ook veel gegeven wordt door mensen buiten de parochie en de
vrienden van onze parochie,
- de parochie elk jaar reserveert voor groot onderhoud,
- er nu (eind 2015) € 246.255,- is gespaard.
- er door de overheid € 222.957 aan subsidie gegeven wordt,
- we dit eigenlijk ook weer terug geven door de BTW en legeskosten,
- we in het najaar een kerkveiling hopen te houden,
- parochianen worden gevraagd waardevolle spullen aan te bieden,
- we de gehele restauratie hopen af te ronden in 2017 met een mooi
concert,
- we hopen dat iedereen dan komt.

U kunt uw bijdrage overmaken op:
NL10 RABO 0191 9790 74
ten name van RK Kerk H. Barnabas Haastrecht
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WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Jarigen in deze periode, 80 jaar en ouder:
19 december wordt mw. W. Vianen - van der Zwet (Amaliahof 61) 87 jaar;
23 december wordt mw. B Jansen - Oostrom (Amaliahof 59) 84 jaar;
26 december wordt dhr. J. Hoogenboom (Provincialeweg West 5) 84 jaar;
3 januari wordt mw. M. Koster-Dongelmans (Spechtstraat 12) 84 jaar;
6 januari wordt dhr. W. van Leeuwen (Leeuwerikstraat 38) 86 jaar;
10 januari wordt dhr. C. Akemann (Poldermolendreef 65, Gouda) 85 jaar;
11 januari wordt dhr. J. Rohde (Joris van Spilbergenlaan 14, Gouda) 81 jaar;
16 januari wordt mw. T. Jansen-van Setten (De Ruyterstraat 102) 83 jaar.
Van harte proficiat!
Opname in de kerk
Op zondag 29 november is Nelly Duijnstee-Hoogendijk opgenomen in onze
kerk. Zij heeft het vormsel ontvangen en mocht deelnemen aan de Communie.
Gedoopt
 Op zondag 20 december wordt Isa Julia Scheper gedoopt, dochter van
Mark en Karin Scheper en zusje van Eline. Zij wonen in Pijnacker.
Zieken
Wij bidden voor al onze zieken, met name voor Matthé Moons
en Gerard van Dijk.
Bijzondere dagen
- Maandagavond 21 december om 19.30 uur is er in Haastrecht de
traditionele boeteviering.
- Van maandag 4 januari tot en met 7 januari hoopt de pastoor enkele
dagen vrij te nemen.
- Op vrijdag 8 januari om 9.30 uur vieren we in Haastrecht met een
gezongen H.Mis de maandelijkse dag in het ‘Jaar van de
Barmhartigheid’.
- Op maandag 11 januari vergaderen de beide kerkbesturen.
- Op woensdag 13 januari komen de kinderen bij elkaar voor 'Kom in
de Kring'.
- Op woensdag 13 januari start ook de voorbereiding op de
eerste H. Communie.
- Op vrijdag 15 januari is er na de mis een bijeenkomst van de
Biddende Moeders.
- Op zondagavond 17 januari is er in Haastrecht in de Gereformeerde
kerk om 19.00 uur een oecumenische viering in het kader van de
'Week van gebed voor de eenheid'
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WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID
Van 17 januari tot 24 januari 2016
In deze week willen we als kerken van Haastrecht een oecumenische
gebedsviering houden op zondagavond 17 januari om 19.00 uur in de
Gereformeerde Kerk, Hoogstraat 136 te Haastrecht.
In deze gebedsviering staat het thema: “Het woord is aan jou” centraal. De
voorgangers van de vier Haastrechtse kerken, die samenwerken in het
Hapis: pastoor J. van der Mee, ds. A. van Alphen, pater L. Bos en ds. J.
Huttenga zullen een bijdrage leveren.
Rond het thema zullen we uit de Bijbel lezen, bidden en zingen, want
zingen is tenslotte dubbel bidden, zoals de traditie leert. Weet u welkom,
want als “het woord aan ons is”, telt elke stem.
Na de gebedsviering is er koffie in de zaal van de kerk om elkaar als
mensen van verschillende kerken te ontmoeten.

IETS TE VIEREN? HOF VAN HAASTRECHT
Het is goed om te weten dat de grote zaal van de pastorie voor
meerdere doeleinden gebruikt kan worden. De grote zaal is geschikt voor het
houden van bijvoorbeeld een vergadering of het vieren van een verjaardag (tot
ongeveer 30 personen).
U kunt daarvoor contact opnemen met Brouwer de Koning, tel.501230 of met
mw. Lida Verdoold, tel. 502145. Zij zullen u goed ontvangen. Het is mooi als
onze pastorie een ontvangst kan worden voor mensen in en rond Haastrecht.

Laten we Kerstmis vieren
Laat u raken door dit Kind.
Neem Hem mee
in alle gebeurtenissen van uw leven.
Hij is God met ons.
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PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS
19 december 2015 t/m 15 januari 2016

KOFFIE DRINKEN
Op zondag 3 januari willen we na de H.Mis
met elkaar koffie drinken in "De Overkant".
We kunnen elkaar dan een Zalig Nieuwjaar wensen.

EEN NIEUWE WEBSITE
Er is gewerkt aan één nieuwe website voor de beide parochies. Als u aanklikt
via de eigen parochie komt u op de gemeenschappelijke site van de
H. Bartholomeus- en de St. Barnabasparochie. De meest gezochte informatie
is snel te vinden op de startpagina. Overige zaken zijn overzichtelijk
gerangschikt. Daar waar parochies van elkaar verschillen is dit aangegeven.
Wij hopen dat we met deze vernieuwing voldoen aan de toenemende vraag
naar digitale informatie. Uw reacties zijn welkom.
Bijzondere dagen
- Maandagavond 21 december om 19.30 uur is er in Haastrecht de
traditionele boeteviering.
- Van maandag 4 januari tot en met 7 januari hoopt de pastoor enkele dagen
vrij te nemen.
- Op vrijdag 8 januari om 9.30 uur vieren we in Haastrecht met een
gezongen H.Mis de maandelijkse dag van de barmhartigheid.
- Op zondag 3 januari is er kinderwoorddienst.
- Op donderdag 7 en dinsdag 12 januari is er kerkwerken.
- Op maandag 11 januari vergaderen de beide kerkbesturen.
- Op woensdag 13 januari komen de kinderen bij elkaar
voor 'Kom in de Kring'.
- Op woensdag 13 januari start ook de voorbereiding op
de 1e H. Communie.
- Op zondagavond 17 januari is er in Haastrecht in de
Gereformeerde kerk om 19.00 uur een oecumenische
viering waar de kerken uit Haastrecht samenkomen
en bidden, in de hoop dat velen dit mee vieren. Deze
bijeenkomst is in het kader van de ‘Week van gebed
vooreenheid’ (17- 24 januari).
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WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Jarigen in deze periode, 80 jaar en ouder:
4 januari wordt dhr. Murk (H.A. Schreuderstraat 50) 80 jaar; 8 januari
wordt mevr. Sluis-Murk (Carmelietenstraat 9) 84 jaar. Proficiat!
Geboren Op maandag 16 november is geboren als een wonder van God:
Zaccaria, eerste zoon van Giovanni en Martha Mores. Zij wonen in
Bergambacht (Hoektoren 18).
Zieken Wij bidden voor onze zieken, met name voor Annie van Elteren, Tiny
Bleeker, Paola Oosterlaken en mevr. Sibbel.
Overleden
 Op zondag 22 november is geheel plotseling overleden, in de leeftijd van 79
jaar, Hermanus Johannes, Herman Mensch. Op vrijdag 27 november hebben
wij afscheid van hem genomen en is hij begraven op onze begraafplaats.
HERMAN MENSCH – ter herinnering
Op zondag 22 november hebben we geheel onverwacht afscheid moeten
nemen van Herman Mensch. 's Morgens zat hij nog in de kerk voor de
zondagviering en 's middags is hij ineens uit ons midden weg geglipt. Het
heeft ons allen overvallen. Herman heeft heel veel gedaan in en voor onze
parochie. Door pastoor de Korte is hij in de jaren zeventig gevraagd in het
kerkbestuur, als secretaris. Zo raakte hij helemaal thuis in het reilen en zeilen
van de parochie. Met de komst van pastoor Stam in 1987 heeft hij de hele
parochieadministratie opgezet, met een programma dat,samen met Riet
Mensch, tot op de dag van vandaag heel precies is bijgehouden. Hij was een
trouwe acoliet en kruisdrager bij menig uitvaart, en ook hulpkoster of
collectant indien nodig. Hij was steeds bereid, als er een beroep op hem
gedaan werd. Hij wilde nooit toegesproken of bedankt worden, laat staan in
het middelpunt staan. Dat vond hij niet nodig. Bij Riet en zijn familie zal hij
intens gemist worden, maar ook in onze parochie zullen wij hem node missen.
Wij mogen God intens dankbaar zijn dat Hij ons Herman gegeven heeft, met
de grote dienstbaarheid die hij had. Hij mag binnen gaan in de vreugde van de
Heer.
IETS TE VIEREN?
De grote zaal van "De Overkant" is in eigen beheer van
de parochie. Mocht u iets te vieren hebben, dan kunt u
zich melden bij het secretariaat van de parochie,
info@bartholomeusparochie.nl of tel 382455. Ook na
een begrafenis kan men hier terecht. Verder kunnen er
vergaderingen e.d. plaatsvinden.
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