SAMEN TER WEGHE
EXTRA

St. Barnabas
Grote Haven 8
Haastrecht
www.barnabasparochie.nl

H. Bartholomeus
Wal 61
Schoonhoven
www.bartholomeusparochie.nl

pastoor J.E.M. van der Mee
tel. 0182 – 382455
Periode van 16 april tot en met 13 mei 2016
PASEN: 50 DAGEN EN ALTIJD!
In de paaswake zongen twee leden van ons koor Inbetween: Ik ben zo dankbaar.
Zo voelde ik me op het einde van de paaswake en ook tijdens alle dagen van
Pasen. Wij hebben het heel mooi kunnen vieren. Wat een rijkdom geeft ons
geloof, als we het in ons toelaten en laten groeien.
Wij moeten echt Pasen blijven vieren en ons leven ook zien in het licht van
Pasen. Er leven veel vragen bij mensen, ook teleurstellingen. Mensen maken van
alles mee. God treedt ons echt tegemoet met zijn reddende aanwezigheid. Ik
hoop dat we daar oog voor krijgen.
Ik dank iedereen die heeft meegeholpen. Een groot aantal werkzaamheden komt
neer op een beperkt aantal mensen, die veel werk hebben verzet. Zij hebben het
weer mogelijk gemaakt dat we Pasen goed hebben kunnen vieren. Ook hen ben
ik zeer dankbaar.
Wij blijven Pasen vieren, op weg naar Pinksteren. Dan kunnen wij de Geest van
Christus ontvangen, die Hem in ons tot leven wil brengen, zoals eens in Maria.
Zo kan Christus in ons werken, en kan het werk van God doorgaan.
Een goede paastijd voor u allen. Wij blijven Pasen vieren, met Hemelvaart op 5
mei en Pinksteren op 15 mei.
MEIMAAND
In de meimaand eren we steeds Maria met het bidden van de
rozenkrans. Het zou goed zijn als velen tijd nemen om mee te
bidden. Op Witte Donderdag werd er door velen meegebeden,
na de uitnodiging van Jezus: Waakt en bidt.
Wie echt vertrouwd raakt met de rozenkrans, leert ook te
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bidden in het ritme van de woorden van het Weesgegroet. Het lijkt eentonig om
steeds hetzelfde te zeggen, maar als je daar doorheen gaat, ontdek je ook de rijke
kant van de rozenkrans, met het overwegen van de geheimen. Het is een hulp om
langer te bidden, al bestaat het gevaar van oppervlakkigheid en sleur, maar daar
moet iedereen die wil bidden doorheen.
In de meimaand wordt in Schoonhoven op dinsdag- en donderdagavond om
19.00 uur de rozenkrans gebeden en in Haastrecht op vrijdagavond om 19.30
uur. Komt u mee bidden? De noden zijn groot en we hebben mensen nodig die
blijven bidden op voorspraak van Maria.
ROEPINGENZONDAG
De 4e zondag van Pasen is 'Roepingenzondag'. Het is de zondag van de Goede
Herder. Christus is onze enige hogepriester en wil velen laten delen in deze
uitverkiezing als priester. Er zijn weer gebedskaarten gemaakt; wij worden
gevraagd te bidden om roepingen. Onze kerk heeft priesters hard nodig. Laten
we de Heer er steeds om vragen.
BANNEUX
Al vele jaren gaan we vanuit Haastrecht, Schoonhoven en
IJsselstein voor één dag naar Banneux, een bedevaartplaats in
België (voorbij Luik), waar Maria verschenen is aan Mariëtte
Beco. We gaan altijd op de vrijdag na Hemelvaartsdag. Dit jaar
is dat op vrijdag 6 mei. We vertrekken ’s morgens om half 7
vanaf de kerk in Haastrecht en rond kwart voor 7 vanaf de kerk
in Schoonhoven. We bidden in de bus het morgengebed van de
kerk en de rozenkrans. Om ca 11.00 uur hopen we aan te komen in Banneux.
Daar hebben we dan de Eucharistie. Er is de mogelijkheid om de kruisweg mee
te bidden en er is een afsluitende gebedsviering met ziekenzegen, met andere
pelgrims. We vertrekken uit Banneux om 16.15 uur en hopen rond 20.30 uur
weer in Schoonhoven te zijn. Zowel op de heenreis als op de terugreis maken we
een stop in een AC-restaurant voorbij Weert. Daar kan ieder op eigen rekening
iets gebruiken. De kosten voor de bus bedragen € 40,- per persoon.
Gaat u ook mee in dit jaar van Barmhartigheid? Maria is de moeder van
Barmhartigheid. Zij vraagt om te komen bidden. Zij wil het lijden verlichten.
Meldt u aan en ga mee op bedevaart!
DAG VAN EERHERSTEL IN DEN BOSCH
Op woensdag 1 juni is in Den Bosch de dag ter ere van het heilig Hart, met een
mooi programma in de 'Parade' en een afsluitende viering in de kathedraal.
Dit jaar zal Mgr. Hendriks de lezing verzorgen en de Mis celebreren.
Vanuit de parochies zullen we weer deelnemen. Aanmelding via de pastoor.
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PAROCHIE ST. BARNABAS
Opbrengst collectes 13 februari
tot en met 21 maart
Collecte Pasen
Vastenactie

€ 849,€ 452,70
€ 1001,90

KERKVEILING
Er is het verlangen om een kerkveiling te houden. De kosten van de restauratie
zijn hoog en deze moeten wel worden opgebracht. Voor een goede kerkveiling
zijn waardevolle spullen (of diensten) nodig. Wilt u iets ter beschikking stellen,
of meedoen, laat het ons weten. Er is een goede commissie werkzaam, met Jos
Hogerwerf, Wim van de Horst, Pieter Bakker en Wim Erberveld. Zij horen graag
van u.
SPONSOR EEN PAAL
Het kan voor iemand (te) veel gevraagd zijn om een paal te sponsoren. Voelt u
zich niet overvraagd, maar doe wat uw hart u ingeeft. Het is belangrijk om de
restauratie van uw kerkgebouw te steunen. U draagt bij aan het in stand houden
van een belangrijk monument. Er ligt voor velen een hele geschiedenis van
belangrijke levensmomenten en regelmatig kerkbezoek. Wat mag en kan het ons
kosten. Wij willen ook een beroep doen op de inwoners van Haastrecht, door een
bijdrage te vragen voor de restauratie van onze kerk die gezichtsbepalend is voor
het dorp.
De restauratie is begonnen en het project neemt ongeveer 20 weken in beslag. U
zult het steeds in ogenschouw kunnen nemen als u bij de kerk komt.
OPENLUCHT PINKSTERVIERING
Vrijdag 13 mei om 20.00 uur is er de jaarlijkse openlucht Pinksterviering op
het plein bij de Hervormde kerk, met als thema: Leven in de Geest.
In deze verwarrende tijd van geweld en haat twijfelen velen tussen hun deuren
verder openzetten of ze angstvallig sluiten. Maar elke mens heeft behoefte aan
barmhartigheid, of hij nu arm of rijk is, oud of jong, inheems of vluchteling.
Daarom zegt Paus Franciscus: “De Kerk verkiest het medicijn van de
barmhartigheid”. In deze Pinksterviering laten wij ons inspireren door Gods
Geest die steeds wil komen en zichtbaar wordt in mensen rondom ons heen.
Centraal staan de zeven geestelijke werken van barmhartigheid, te weten: in
moeilijkheden goede raad geven, de onwetenden onderrichten, de bedroefden
troosten, beledigingen vergeven, de zondaars terechtwijzen, moeilijke mensen
verdragen, voor de levenden en overlevenden bidden.
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De viering is een initiatief van het Haastrechts Platform voor Interkerkelijke
Samenwerking (HAPIS). De viering wordt dit jaar geleid door pastoor Van
der Mee en ds. Van Alphen. Een koor zal medewerking verlenen en de
samenzang wordt begeleid door Ingrid Rietveld. Vanaf 19.30 uur zal Peter
Bremer het carillon van de Hervormde kerk bespelen. Bij slecht weer is de
viering in de Hervormde kerk. Na afloop is er gelegenheid om koffie of thee
te drinken. Iedereen is van harte welkom.

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE

Gedoopt
 Tijdens de Eucharistieviering op zondag 1 mei wordt Sophie Halina Johanna
Dekker gedoopt, de dochter van Joanna en Marco Dekker. Zij wonen: LekdijkOost 6, 3114 MN Lopik.
Huwelijk
 Op zaterdag 14 mei om 14.15 uur trouwen in de St Barnbaskerk te Haastrecht
Ramon Koole en Rasha Mansour. Zij gaan wonen Prinses Julianastraat 10 in
Bergambacht.
 Vrijdag 20 mei is er om 14.00 uur in de Gereformeerde kerk, de kerkelijke
inzegening van het huwelijk van Ronald Boere en Annemiek Twigt. Zij wonen:
Beatrixlaan 9, Haastrecht.
Jarigen, 80 jaar en ouder:
20 april wordt dhr. M. Moons (Spechtstraat 26) 82 jaar; 22 april wordt dhr. J.
Luk (Bernhardlaan 6) 86 jaar; 26 april wordt dhr. A. Faaij (Provincialeweg
Oost 94A) 80 jaar; 29 april wordt mw. G. Boerkamp (De Ruyterstraat 54) 81
jaar; 12 mei wordt mw. R. Meyer (Kievitstraat 10) 88 jaar.
Allen van harte proficiat!
Zieken
We bidden voor al onze zieken, met name Matthé Moons, Steef van Drimmelen,
Ingrid Löwenthal, kleindochter Maud en pastoor Vergeer die opnieuw een zware
kuur moet ondergaan (Berliozstraat 19, 3335 CL Zwijndrecht).
Bijzondere dagen
Zondag 17 april is er kinderwoorddienst.
Op dinsdag 19 april vergadert het Hapis.
Woensdagochtend 11 mei is er kerkwerken.
Op de vrijdagen 29 april en 13 mei is er na de mis een gebedsbijeenkomst van de
'Biddende Moeders'.
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VIERINGEN EN MISINTENTIES in Haastrecht
Vrijdagavond om 19.30 uur bidden we de rozenkrans.
4e zondag van Pasen; week van 16 t/m 22 april 2016
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Caeciliakoor.
Voor de parochie; voor een jarige; Petrus van Arendonk;
Bertus Verkleij; Bep Faaij-van der Nol; Marie Streng-Verkleij.
Di 9.00 uur: Overleden familie Sprinkhuizen.
Vr 9.00 uur: Nog geen intentie.
5e zondag van Pasen; week van 23 t/m 29 april 2016
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het koor Inbetween.
Overleden opa; Riet Aerts-Janmaat; Theo Vergeer;
Bert Straver.
Di 9.00 uur: Petrus van Arendonk.
Vr 9.00 uur: Feest H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares, patrones
van Europa. Nog geen intentie.
6e zondag van Pasen; week van 30 april t/m 6 mei 2016
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Caeciliakoor
Overleden familie Sprinkhuizen; Riet Verkleij-Verdel;
Bertus Verkleij; Wim en Aletta Oskam-Duijm.
Zo 19.00 uur: Liezeborghviering met pastoor J. van der Mee.
Di 9.30 uur: Feest HH. Filippus en Jakobus, apostelen. Nog geen intentie.

Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer
Do 11.00 uur: Eucharistieviering met leden Barnabaskoor.
Nog geen intentie
Vr 9.00 uur: Er is geen H. Mis i.v.m. de bedevaart naar Banneux.
7e zondag van Pasen: week van 7 t/m 13 mei 2016
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Caeciliakoor.
Thea Sluis (jaargetijde); Riet Aerts-Janmaat; Tiny de VroomFaaij; Bert Straver; Marie Streng-Verkleij.
Di 9.30 uur: Eucharistieviering in het Hof van Stein.
Voor een jarige; Wim Oostveen; Antoinette Roels;
Cornelis Wolff.
Vr 9.00 uur: Gedachtenis H. Maagd Maria van Fatima.
Nog geen intentie.
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PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS
Opbrengst collectes 13 februari
tot en met 21 maart
Collecte Pasen
Opbrengst Vastenactie

€ 970,45
€ 320,35
€ 1700,65

NATIONALE ZILVERDAG
Op 2e Pinksterdag, maandag 16 mei, is er de Nationale Zilverdag. Ook als kerk
doen we daar aan mee. De kerk is open en enig kerkzilver wordt tentoongesteld.
Ook ons parochiehuis ‘De Overkant’ is open. Er zal een kleine verkoop zijn van
een aantal waardevolle spullen en van wat er is overgebleven van de vorige
verkoop van Kees van Engelen, van zijn prachtige verzameling van onder andere
kandelaars en klokken.
Wie wil deze dag mee helpen in de kerk of in 'De Overkant' ?
WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Gedoopt
 Op zondag 24 april wordt Livia, Karla Elisabeth, gedoopt, de dochter van
Maarten en Sandra Goutier en zusje van Stan. Zij wonen: Nes 9, Schoonhoven.
Huwelijk
 Op zaterdag 14 mei om 14.15 uur trouwen in de St Barnabaskerk te
Haastrecht Ramon Koole en Rasha Mansour. Zij gaan wonen Prinses
Julianastraat
10
in
Bergambacht.
Jarigen in deze periode 80 jaar en ouder:
20 april wordt mw. M. Murk-Brands (Lindenpad 6) 80 jaar; 21 april wordt mw.
C.van Os-van der Pauw (Jan Kortlandstraat 28) 87 jaar; 28 april wordt mw. J.
Faaij-van Schaik (Hanepraij, Fluwelensingel 110, Gouda) 88 jaar; 28 april
wordt dhr. G.van Gent (Knotwilgenstraat 87) 87 jaar; 27 april wordt mw.
D.van Kempen-Ogtrop (West Vlisterdijk 69, Vlist) 81 jaar; 4 mei wordt dhr.
L.van den Boogert (De Montignylaan 28) 83 jaar, 5 mei wordt dhr. H. van
Breukelen (Iepenpad 12) 84 jaar; 5 mei wordt mw.W. Murck-Toor (Adam van
Vianenstraat 45 C) 86 jaar; 13 mei wordt mw. J. van Breukelen-Jansen
(Havenstraatse Wal 2 G) 80 jaar. Allen van harte gefeliciteerd!
Zieken We bidden voor al onze zieken, met name voor Tiny Bleeker, Paola
Oosterlaken, Emmy Okhuijzen, Fred de Bondt, dhr. Caarls, Harrie Fransen, mw.
Ans Stam die is opgenomen in de Ronssehof te Gouda en pastoor Vergeer die
opnieuw een zware kuur moet ondergaan (Berliozstraat 19, 3335 CL

Zwijndrecht).
6

Overleden
 Op 25 maart is in de leeftijd van 84 jaar overleden Catharina Maria, Tiny,
Straver - Hoogland. Donderdag 31 maart hebben we afscheid van haar genomen
en haar begraven.
Bijzondere dagen
Op dinsdag 19 april is er kerkwerken.
Op woensdag 20 april en 11 mei komen de kinderen van 'Kom in de Kring’ bij
elkaar.
Op zondag 24 april is er kinderwoorddienst.
Op de donderdagen 28 april en 12 mei is er om 10.00 uur een gebedsbijeenkomst
van de 'Biddende Moeders'.

VIERINGEN EN MISINTENTIES in Schoonhoven
In de maand mei wordt op dinsdag- en op donderdagavond
om 19.00 uur de rozenkrans gebeden.
4e zondag van Pasen; Week van 16 tot en met 22 april 2016
Za 17.30 uur: Joop van Os en overleden familie; Annie VersteegZwanenburg; Co Oorschot; overleden ouders Van BreukelenStraver.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang.
Voor de parochie; Annie van Elteren-van Vliet.
Wo 9.30 uur: Francine en Marie Divine.
5e zondag van Pasen; Week van 23 tot en met 29 april 2016
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; Johanna Maria
van Engelen-Snel; Francine en Marie Divine; familie Van
Putten-van Klaren en Jan Nagtegaal.
Zo 9.30 uur: H. Mis met Sursum Corda.
Voor de parochie; overleden ouders De Jong-van Eijk; Bas
Elshof; Chris van der Horst; Nel Peltenburg-Pronk; Tiny van
Engelen-van der Pauw; Sophie Paalvast; Herman Mensch;
Eufemia Sibbel-van Balen; Jos Bulle; Albert van Doorn;
Pank van Baaren; overleden familie Drost en Wijnanda Spaan;
Kees Murck; Tiny Staver-Hoogland.
Wo 9.30 uur: Voor een jarige; Francine en Marie Divine.
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6e zondag van Pasen; Week van 30 april tot en met 6 mei 2016
Za 17.30 uur: Joop van Os en overleden familie; Francine en Marie Divine.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang.
Voor de parochie; Johannes Elbertse; Peter-Jan Boef; Liliana
Coudou-George; Annie van Elteren-van Vliet.
Wo 9.30 uur: Ter ere van Sint Jozef; Francine en Marie Divine.
Do 9.30 uur: Hemelvaart van de Heer. H.Mis met samenzang.
Nog geen intenties
7e zondag van Pasen; week van 7 mei tot en met 13 mei 2016
Za 17.30 uur: Bas Elshof; Annie Versteeg-Zwanenburg; Francine en Marie
Divine; Co Oorschot.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Voor de parochie; Sophie Paalvast; Jos
Bulle; overleden ouders De Jong-van Eijk; Kees Overbeek.
Wo 9.30 uur: Francine en Marie Divine.
ZONDAGSE LEZINGEN
We maken in onze Samen ter Weghe Extra geen melding meer van de zondagse
schriftlezingen. Op onze site kunt u bij de vermeldingen van de vieringen
doorklikken en zo de schriftlezingen vinden. Als u ze toch in de STWE
opgenomen wilt hebben, dan horen we dat graag van u.
DE ZUSTERS VAN DORDRECHT
Op zondag 1 mei komen de zusters van Dordrecht om na de mis hun handwerk
te verkopen. Men kan de zusters altijd iets extra's toe stoppen. De zusters leven
van wat ze ontvangen.

GEBED OP WEG NAAR PINKSTEREN
Laten we in deze tijd naar Pinksteren bidden:
Heilige Geest al zie ik U niet, U bent heel dicht bij mij.
Bij mijn doopsel en vormsel hebt U mij nieuw gemaakt.
Nu bid ik om uw gaven om mij te sterken als christen.
Geef mij wijsheid en verstand om te weten wat ik moet doen.
Geef mij raad en sterkte om het goede te blijven doen.
Laat mij U beminnen, God.
Laat mij niet mezelf zoeken. Maar sterk mij in mijn geloof.
Laat mij een goede getuige zijn van het evangelie van Jezus Christus.
Amen
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