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Vanaf 4/5 april verschijnt de Paasspecial
2/3 mei verschijnt de volgende Samen ter Weghe
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DE VEERTIGDAGENTIJD IS BEGONNEN
Met de viering van Aswoensdag is de veertigdagentijd begonnen. God wil
herstellen wat de mens door zijn zonde teniet gedaan heeft. Ook wil God het
hart van de mens genezen. Met de komst van Christus en ook met de gave van
de heilige Geest wil God een nieuwe schepping mogelijk maken. Door de dood
en de verrijzenis van Christus wordt dit gerealiseerd. Christus maakt door zijn
dood op het kruis zichtbaar wat de zonde tot stand heeft gebracht. Er is een
afwijzing van God. En de mens wil zijn eigen weg gaan. Zo gaat hij verloren. God
heeft evenwel de mens niet willen afwijzen. Hij heeft hem opgezocht in zijn
situatie van lijden en dood, zodat de mens zich weer tot God
kan bekeren en de liefde van God, die is gebleven, ontdekt.
Door de verrijzenis van Christus wordt ons de vergeving
aangereikt met een nieuw begin. De doop die wij hebben
ontvangen is van dit alles een teken en brengt dit tot stand.
Het mag in ons tot leven komen en zich verder ontplooien.
Daarom hernieuwen wij met Pasen het geloof van ons doopsel
en we gaan weer vol vertrouwen op weg met God en elkaar in zijn kerk. Vanaf
Pasen leven we als kerk anders. In de veertigdagentijd willen we deze strijd aan
gaan. Het is de strijd tegen de oude mens, die in ons leeft en zich vaak doet
gelden. Daarvoor worden enkele vaste hulpmiddelen gegeven, zoals het vasten,
het aalmoezen geven en het (extra) bidden. Zo kan het een vruchtbare
veertigdagentijd worden en kan Pasen het begin zijn van een nieuw leven.
DE KRUISWEG
Elke vrijdagmiddag in de veertigdagentijd om 14.30 uur
bidden wij in Schoonhoven de Kruisweg. Na de kruisweg
bidden we de Rozenkrans van de Goddelijke
Barmhartigheid.
(Vanwege de kruisweg zal de aanbidding van 13.30 uur tot 14.15 uur zijn). Op
Goede vrijdag vindt de kruisweg in Schoonhoven plaats om 13.30 uur en in
Haastrecht om 15.00 uur
VASTENACTIE
Dit jaar willen we opnieuw de zusters van het arme Kind Jezus
ondersteunen bij hun werk in de missie in verschillende
landen, zoals Kazachstan, Letland, Colombia, Indonesië en
Peru. Deze zusters zetten zich heel concreet in met hun hulp aan degenen
die lijden, de armen en de hulpbehoevenden. Uw steun is van harte welkom.
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DURFT U DE UITDAGING AAN
DRINK 40 DAGEN GEEN DRUPPEL
De katholieke bond van ouderen (KBO) gaat voor het 2e jaar
met een groot aantal mensen deze uitdaging aan. De
veertigdagentijd is immers een tijd van bezinning en
onthouding. We willen een patroon doorbreken en maken ruimte vrij in ons
leven en in ons hoofd. Ouderen drinken gemakkelijker meer en het kan een
probleem worden. De vraag is niet alleen hoe vaak u drinkt, maar eerder: kunt
u 40 dagen zonder. Er loopt daarom ook de actie: Ik pas. Zie verder:
www.40dagengeendruppel.nl. Misschien het mee doen waard.
PASEN: HET FEEST VAN HET GELOOF
Pasen is het feest van het geloof. We vernieuwen ons geloof in God, als
Vader, Zoon en heilige Geest. Er wordt drie keer de vraag gesteld: Geloof je
in God de Vader, geloof je in God de Zoon en geloof je in God de heilige
Geest? Het gaat erom dat we in ons leven God leren kennen als onze
Schepper en Vader, als Heer, die verrezen is en als heilige Geest. De vragen
zouden dan ook kunnen zijn: Waarom geloof je in God? Met eenvoudige
voorbeelden uit ons leven leggen we dan verantwoording af van ons geloof.
We laten zien wat God in ons leven gedaan heeft en leggen zo getuigenis af.
Ook dat is een roeping van iedere gelovige.
In sommige parochies worden in de veertigdagentijd avonden gehouden
waarin gelovigen voor de geloofsgemeenschap hun geloof belijden. In een
gebedsviering leggen parochianen getuigenis af. Dat kan heel mooi zijn. Wij
zullen dat ook doen in onze parochie. Een aantal mensen van de
neokatechumenale weg wil in onze parochie concreet van hun geloof
getuigen. Dat zal gebeuren in de veertigdagentijd op zondagavond van 19.00
uur tot 21.00 uur en op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur, vanaf
zondag 5 maart. Iedereen is uit genodigd om één of meerdere keren dit te
komen mee vieren. Het is de moeite waard.
VIERING VAN DE VERZOENING
In de veertigdagentijd klinkt de oproep om te bekeren om
zo goed de verrijzenis met Pasen te kunnen vieren.
Daarvoor is er een viering van verzoening op
woensdag 5 april in Schoonhoven om 19.30 uur.
Er is dan gelegenheid om de vergeving van God persoonlijk
te ontvangen.
Op maandag 10 april om 19.00 uur is er in Haastrecht de
traditionele boeteviering
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SOBERE - VASTENMAALTIJD
In de tijd van voorbereiding op Pasen, zullen er vanuit de
kerken van Schoonhoven weer 'sobere maaltijden' worden
gehouden, op vrijdagen van 18.00 uur tot ongeveer 19.15
uur. Op vrijdag 10 maart in "De Bron" (Willige Langerak), op 17
maart in "De Overkant”, op 24 maart in "De Ark" en op vrijdag
31 maart in “De Hoeksteen”. Het gaat om een eenvoudige maaltijdsoep met
brood en koffie, thee of melk. Er is ook een moment van bezinning. Aanmelden
kan door in te tekenen op de formulieren, die achter in de kerk liggen of bij Ton
Seppen tel. 384728 of email: ton.seppen@zonnet.nl
In Haastrecht is er de jaarlijkse viering van Wereldgebedsdag met
voorafgaand een sobere maaltijd. Deze vindt plaats op vrijdag 3 maart in het
'Hof van Stein'. De maaltijd begint om 18.00 uur; de gebedsviering om 19.00
uur. Voor de maaltijd kunt u zich opgeven bij Lida Verdoold tel. 502145.

ZIN IN WANDELEN?
Zaterdag 4 maart en zaterdag 8 april, 16.00 uur.
Vertrek vanuit de "Hoeksteen" (Schoonhoven) voor een
wandeling in stilte naar de Jacobuskerk in Cabauw en de
andere zaterdag naar de Ammerse kerk in Ammerstol. Daar is
er een kleine viering met elkaar. (Graag zelf wat eten
meenemen.) Het is mogelijk om met de auto naar de
Hoeksteen terug te gaan.
Aanmelden bij Adrie Schouten: adrieschouten@hotmail.com; tel. 615863.

LYSENKO KOOR ZATERDAG 11 maart
De eucharistieviering op zaterdag 11 maart om 19.00 uur in Haastrecht zal
worden opgeluisterd door het Lysenko Koor. Het Lysenko Koor bestaat uit ca.
40 zangers en zangeressen en zingt a capella. Het koor zingt de Byzantijnse
liturgie van de heilige Johannes Chrysostomus volgens de SlavischByzantijnse ritus in de Oekraïense taal. Iedereen van de parochies Haastrecht
én Schoonhoven is harte uitgenodigd.
Na de Mis is er een samenzijn in Verenigingsgebouw ‘De Grote Haven’. Daar
zal het koor enkele Byzantijnse en folkloristische gezangen laten klinken.
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VIERING VAN ST. JOZEF EN MARIA BOODSCHAP
Om de kerkelijke feesten door het jaar niet geheel verloren te laten gaan,
vieren we op maandag 20 maart om 9.30 uur in Schoonhoven het feest van St.
Jozef en op vrijdagavond 24 maart om 19.30 uur in Haastrecht het feest van
Maria Boodschap. Dat feest heet ook: Aankondiging van de Heer. Het is het
feest dat aankondigt dat Maria zwanger zal worden.
PALMTAKKEN
Met palmzondag juichen we Christus toe met palmtakken. We zijn gewend
aan de kleine palmtakjes. Een aantal jaren gebruiken we grotere palmtakken.
Er zijn ook hele grote palmtakken, zoals we dat ook zien bij de vieringen op
palmzondag met de paus. Er is dan ook een echte processie.
We willen dit jaar weer een aantal grote palmtakken
bestellen. Ze kosten bijna € 5,- U kunt aan geven middels een
intekenformulier of u ook een dergelijke palmtak wilt. Wij
zorgen sowieso dat er voor iedereen deze kleinere
palmtakken zijn. De palmtak is een mooi symbool, gebruikt in
de kerk als teken van Christus overwinning, en dat Hij
werkelijk koning is. Daarom wordt hij daar ook mee toe
gejuicht. En wij laten zo zien dat wij in Christus koning
geloven.
PAASTRIDUUM
De belangrijkste dagen van het kerkelijk jaar vormen het paastriduum, als één
lange viering, van donderdagavond, met de Witte Donderdagviering, doorheen
de Goede vrijdag, naar Pasen met de paaswake. Deze dagen vieren we met
beide parochies samen. De Witte Donderdagviering zal dit jaar weer in
Haastrecht zijn (om 19.30 uur) en met medewerking van het koor Sursum
Corda uit Schoonhoven en ook van enkele acolieten uit Schoonhoven. De
viering op Goede Vrijdag, van het lijden en sterven van de Heer, is om 19.30 uur
in Schoonhoven. Wel wordt zowel in Haastrecht om 15.00 uur als in Schoonhoven om 13.30 uur de kruisweg gebeden. De Paaswake is om 21.00 uur in
Haastrecht met medewerking van het koor Inbetween. Het Hoogfeest van
Pasen wordt in beide parochies gevierd, zoals we op de zondagen gewend zijn.
* Wie het hele Paastriduum in beide parochies wil vieren en vervoer nodig heeft
om naar de andere parochie te gaan, wordt verzocht zich te melden.
* In de paasspecial worden de tijden nog een keer vermeld.
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MISINTENTIES
In deze Samen ter Weghe Extra staan de misintenties voor de Goede week en
de eerste 3 weken van Pasen (tot en met 5 mei). Als er iets niet klopt, laat het
ons weten en als u wilt dat er nog een misintentie gelezen wordt, dan horen wij
dat ook graag van u.
BESTEL UW GEZINSPAASKAARS
U kunt een huispaaskaars bestellen (tot en met 12 maart). De paaskaars hoeft
niet alleen in de kerk te branden, maar kan ook thuis een plaats krijgen.
Daarom deze huispaaskaars. Het helpt ons om ook thuis te bidden en in de
bijbel te lezen. Dat mogen wij ons echt eigen maken. Achter in de kerk kunt u
dit weekeinde nog intekenen op de lijsten.
BIDDENDE MOEDERS zaterdag 18 maart
De regiobijeenkomst van Biddende Moeders in ZuidHolland vindt deze keer plaats in Dordrecht, Nolensweg
8, het klooster van de Zusters Stella Matutina.
De bijeenkomst is voor alle moeders (en vrouwen met een
moederhart). Het is ook mogelijk om kennis te maken met
dit initiatief dat zich over de hele wereld heeft verbreid.
Vanaf 9.45 uur is er ontvangst met koffie en thee. Om 10.00 starten we een
korte introductie en het Mothers Payers gebed, waarin we bidden voor onze
(klein)kinderen. Daarna wordt er ingegaan op het thema “Wees dankbaar
dat we er niet alleen voor staan en maar tijdelijk hoeders zijn van hun zielen”
en is er ruimte voor uitwisseling en vragen. Na de lunch is er om 13.30 een
afsluitende Eucharistieviering met pastoor Van der Mee als celebrant. Info:
Monique Stouthart, tel. 06 20221977.
NAAR BANNEUX
Op vrijdag 26 mei, daags na Hemelvaart gaan we op bedevaart naar Banneux.
We vertrekken vanuit Schoonhoven om 6.45 uur vanaf het kerkplein. We
betalen alleen de kosten van de bus (35 euro). Alle andere kosten zijn voor
eigen rekening.
Het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam organiseert jaarlijks één- tot
5daagse bedevaarten. Voor informatie: zie de brochure achter in de kerk of
via mw. A.W. Opstal-Ammerlaan, tel. 015-3693148 mail:
paula_opstal@hotmail.com
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BEDEVAARTEN NAAR BEAURAING
Ook naar het Maria-bedevaartsoord in Beauraing worden bedevaarten
georganiseerd. Deze worden begeleid door een priester, en in september
ook door een medische staf. Zaterdag 13 mei t/m dinsdag 16 mei, maandag
21 t/m donderdag 24 augustus en zaterdag 16 t/m dinsdag 19 september.
Het vervoer naar en van Beauraing gebeurt met touringcars en in de prijs van
€ 300,- is alles inbegrepen. Informatie en aanmelding: dhr. Fons v.d. Linden,
tel. 079-3512997.

REIS MEE NAAR ROME
Het bisdom Rotterdam organiseert een bedevaart naar
Rome. Er is een 11-daagse reis per touringcar van 1222 oktober en een 8-daagse vliegreis van 14-21
oktober. Gehoopt wordt dat velen uit verschillende
delen van het bisdom deze reis meemaken. Er worden informatieavonden
gehouden, waar u van harte welkom bent, bijv. 20 maart in Dordrecht. Heeft
u belangstelling dan horen we dat graag van u, dan kan de voorbereiding ook
gezamenlijk opgepakt worden. Achter in de kerk liggen folders en ook op de
site van het bisdom kunt u informatie vinden over het programma en de
kosten (www.bisdomrotterdam.nl).

Het beste vasten is:
• Vasten van negatieve woorden en zeggen van vriendelijke woorden.
• Vasten van ontevredenheid en ons hart vullen met dankbaarheid.
• Vasten van woede en ons hart vullen met zachtmoedigheid en geduld.
• Vasten van pessimisme en ons hart vullen met hoop en optimisme.
• Vasten van zorgen en ons hart vullen met vertrouwen in God.
• Vasten van klagen en ons hart vullen met de eenvoudige dingen in het
leven.
• Vasten van spanning en ons hart vullen met gebeden.
• Vasten van bitterheid en verdriet en ons hart vullen met vreugde.
• Vasten van egoïsme en ons hart vullen met compassie voor anderen.
• Vasten van niet willen vergeven en ons hart vullen met verzoening.
• Vasten van woorden en ons hart vullen met de stilte door naar anderen
te luisteren.
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DE AGENDA

Zaterdag 11 maart 19.00 uur
Koor Lysenko en avond in Verenigingsgebouw
“De Grote Haven” Haastrecht
4 Vrijdagen in maart om 18.00 uur
Sobere maaltijdvieringen
In Schoonhoven

KBO
Schoonhoven

Donderdag 16 maart jaarvergadering en Bingo
Woensdag 19 april Jeu de Boules (Argentoterrein)
Donderdag 18 mei een busreis naar ?

Maandag 20 maart 9.30 uur
Viering van St. Jozef
in Schoonhoven

Vrijdag 24 maart 19.30 uur
Viering van Maria Boodschap
in Haastrecht

Woensdag 5 april 19.30
Viering van Verzoening

Woensdag 5 april
Palmpasenstok maken
'De Overkant' in Schoonhoven.
Oktober
Bisdomsreis naar Rome
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PAROCHIE ST. BARNABAS
Opbrengst collectes
januari en februari

€ 898,85

Jarigen in deze periode 80 jaar en ouder:
29 februari wordt dhr. M. Verkleij (Amaliahof 46) 89 jaar; 5 maart wordt dhr. P.
Charité, (Amaliahof 54) 86 jaar; 8 maart wordt mw. A. Mouris-van Leeuwen
(De Ruyterstraat 96) 95 jaar; 11 maart wordt mw. A. van Dijk-Mulder
(Liezeborgh) 86 jaar; ook op 11 maart wordt mw. Q. de Jong-Houdijk
(Provincialeweg Oost 72c) 84 jaar; 12 maart wordt mw. J.M. Faaij-Merkestijn
(De Ruyterstraat 114) 87 jaar; 14 maart wordt dhr. H. Jansen, (Amaliahof 55)
83 jaar; 15 maart wordt mw. M. Faaij-Bodewes (Amaliahof 41) 85 jaar; 17
maart wordt mw. T. Oskam-Kompier (Amaliahof 64) 86 jaar; 26 maart wordt
dhr. A. van Zuilen (Hoogstraat 92) 81 jaar; 28 maart wordt mw. A. Boere-van
Lieshout (Bredeweg 41) 80 jaar; ook op 28 maart wordt mw. M. OostveenPeek (Steinsedijk 59) 85 jaar; 29 maart wordt mw. A. Moons-Groenewegen
(Spechtstraat 26) 83 jaar; 11 april wordt dhr. H. Oosterwijk (De Ruyterstraat
78) 80 jaar; 14 april wordt mw. C. van Leeuwen (De Ruyterstraat 18) 86 jaar;
18 april wordt mw. P. Mulder-Boef (De Ruyterstraat 48) 81 jaar; 20 april
wordt dhr. M. Moons (Spechtstraat 26) 83 jaar; 22 april wordt dhr. J. Luk
(Bernhardlaan 6) 87 jaar; 26 april wordt dhr. A. Faaij (Provincialeweg Oost
94A) 81 jaar; 29 april wordt mw. G. de Kool-Boerkamp (De Ruyterstraat 54)
82 jaar.
Allen van harte proficiat!
Zieken
Wij bidden voor al onze zieken, met name voor dhr. Matthé Moons en Jaap
Hagen.
Overleden
 Op 19 januari is, in de leeftijd van 91 jaar, overleden Anthonia Maria,
To Stolwijk-Captein. Op 25 januari hebben wij afscheid van haar genomen en
haar begraven op onze begraafplaats.
 Op 9 februari is, in de leeftijd van 64 jaar, overleden Ingrid Carla Maria, Ingrid
Löwenthal-Claushuis. Op 15 februari is er in Vinkeveen afscheid van haar
genomen.
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VIERINGEN EN MISINTENTIES in Haastrecht
4 en 5 maart
Za 19.00 uur: Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven;
Thea Sluis.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.
Voor de parochie; voor een jarige; Bep Faaij-van der Nol;
Bertus Blom; Riet Verkley-Verdel; Cornelis Wolff;
Hendrikus van Os; Wim en Aletta Oskam-Duijm.
11 en 12 maart
Za 19.00 uur: Eucharistieviering met het Lysenko Koor.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Barnabaskoor.
Voor de parochie; overleden opa; Bert Straver; Willem van
Leeuwen; Tiny de Vroom-Faaij; Anthonia Stolwijk-Captein;
Gerard van Dijk; overleden familie Boere-Moons; Bertha van
der Rijst-van Breukelen; overleden ouders Van der PouwSteenbergen; uit dankbaarheid.
Di. 9.30 uur: Eucharistieviering in het Hof van Stein.
Cornelis Wolff.
18 en 19 maart
Za 19.00 uur: Nog geen intentie
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.
Voor de parochie; Gerard van Dijk.
Vr 19.30 uur: Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
met samenzang. Nog geen intentie.
25 en 26 maart
Za 19.00 uur: Nog geen intentie
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Caeciliakoor.
Voor de parochie; Bert Straver; Willem van Leeuwen;
Anthonia Stolwijk-Captein; overleden familie van DoornBaars.
1 en 2 april
Za 19.00 uur: Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven;
overleden familie Boere-Van Vuren.
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Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met samenzang.
Voor de parochie; Bep Faaij- van der Nol; Bertus Blom;
Riet Verkley-Verdel; Cornelis Wolff; Gerard van Dijk;
Wim en Aletta Oskam-Duijm; Marjan Faaij.
Wo 19.30 uur: Viering van verzoening, in Schoonhoven.
8 en 9 april PALMZONDAG, met het lijdensverhaal
Za 19.00 uur: Voor een jarige.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.
Voor de parochie; voor twee jarigen; Bert Straver;
Willem van Leeuwen; Tiny de Vroom-Faaij;
Anthonia Stolwijk-Captein.
Ma 19.00 uur: Boeteviering met samenzang.
Di 9.30 uur: Eucharistieviering in het Hof van Stein.
Cornelis Wolff.
13,14 en 15 april
PAASTRIDUÜM, met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake
De viering van Goede Vrijdag vindt plaats in de kerk van Schoonhoven!
Do 19.30 uur: Viering van de instelling van de H. Eucharistie,
Van het sacrament van het priesterschap
En van het gebod van de naastenliefde
Eucharistieviering met het koor Sursum Corda.
Nog geen intentie
Vr 15.00 uur: Kruisweg van onze Heer Jezus Christus.
Za 21.00 uur: Heilige Paasnacht, Paaswake met Inbetween.
Jo en Rie Bahlmann-Koot; Arie van Wijngaarden; pastoor
Hans Vergeer; overleden familie Steenkamer - Van Eijk;
overleden ouders Mulder - van Vliet en overleden ouders
Roest - Kemp.
16 april Hoogfeest van Pasen
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het Caeciliakoor.
Voor de parochie; voor een jarige; Petrus van Arendonk;
Jan Streng en Marie Streng-Verkleij; Anthonia StolwijkCaptein; Mariska van Vliet; Wim en Aletta Oskam-Duijm;
overleden familie Boere-Moons en Jeanne Boere-Leliveld;
Maarten en Emmy van Zuijlen-Sluis.
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17 april Maandag onder het octaaf van Pasen
Ma 11.00 uur: Eucharistieviering met samenzang.
Nog geen intentie.
22 en 23 april 2e zondag van Pasen; Beloken Pasen
Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
Za 19.00 uur: Voor een jarige.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met samenzang. Voor de parochie; Bert
Straver; Willem van Leeuwen; Gerard van Dijk.
29 en 30 april
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.
Voor de parochie; overleden familie Sprinkhuizen.
TIPS VAN DE PAUS
Deze week is de veertigdagentijd begonnen. Soms kunnen we ons afvragen
hoe we op een vruchtbare manier invulling kunnen geven aan deze
bijzondere tijd. Onze paus Franciscus heeft een aantal suggesties gedaan
om ons te helpen. Deze tips willen wij u niet onthouden! Wij wensen u
allen een mooie vastentijd toe in voorbereiding op het grootste feest van
het kerkelijke jaar, Pasen!
1. Glimlach, een christen is altijd vrolijk!
2. Zeg altijd dank (ook als het niet "nodig" is om dit te doen).
3. Herinner elkaar hoeveel je van elkaar houdt.
4. Groet met vreugde de mensen die je elke dag ziet.
5. Luister naar het verhaal van een ander zonder oordeel, met liefde.
6. Stop even om een ander te helpen. Wees je bewust dat een ander je

nodig heeft.
7. Moedig iemand aan die moedeloos is.
8. Wees blij om de prestaties en de kwaliteiten van de ander.
9. Geef wat je niet meer gebruikt aan mensen in nood.
10. Help iemand, zodat hij kan uitrusten.
11. Corrigeer met liefde; zwijg niet uit angst.
12. Wees met liefde aanwezig voor je meest
dierbaren.
13. Reinig/maak schoon wat je gebruikt in huis.
14. Help anderen om obstakels te overwinnen.
15. Bel uw ouders en spreek meer met hen.
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PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS
Opbrengst collectes
januari tot en met 12 februari

€ 914,20

KOFFIE DRINKEN
Op de zondagen 5 maart en 2 april willen we
met elkaar koffie drinken in "De Overkant".
WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Geboren
 Op 20 januari is Johan Pieter Johannes geboren, zoon van Ramon en Rasha
Koole (Hazelaar 7, 2861 VV Bergambacht). Van harte proficiat!
Verhuisd
Mw. Bets Murck-van Elteren is tijdelijk verhuisd naar de "Ronssehof",
kamer 222, Livingstonelaan 54, 2803 EC Gouda.
Zieken
Wij bidden voor al onze zieken, met name voor Paola Oosterlaken, mw. Kuik,
mw. Wil Smiers, mw. Bets Murck-van Elteren en Diana de Bondt.
Overleden
 Op 23 januari, is in de leeftijd van 84 jaar, overleden Wilhelmus Gerardus
Maria, Wil van Schaik. Op 30 januari hebben we afscheid van hem genomen.
 Op 28 januari is, in de leeftijd van 80 jaar, Jan Moor overleden. Op 1 februari
hebben we afscheid van hem genomen.
 Op 28 januari is, in de leeftijd van 87 jaar, Petrus Cornelis Hubertus, Peet
Faaij overleden. Op 2 februari hebben wij afscheid van hem genomen en is hij
begraven op onze begraafplaats.
 Op 1 februari is, in de leeftijd van 91 jaar, overleden Jozef Willem Leonard
Alouis, Jozef Jans. Op 6 februari is er in Cabauw afscheid van hem genomen en
is hij aldaar begraven.
 Op 4 februari is, in de leeftijd van 54 jaar, Gerardus Clemens Maria, Gerard,
Straver overleden. Op 9 februari is hij, na een afscheidsplechtigheid in "De
Overkant" begraven op ons kerkhof.
 Op 8 februari is overleden, in de leeftijd van 93 jaar, Johannes Adrianus Faaij.
Op 13 februari is er afscheid van hem genomen.
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Jarigen in deze periode 80 jaar en ouder:
9 maart wordt dhr. A. van Rooijen (Pasteurweg 22) 83 jaar; 11 maart wordt
dhr. D. van der Zweep (Asserlaan 106 E) 88 jaar; 11 maart wordt dhr. D.
Ravestein (Buiten de Veste 15) 85 jaar; 13 maart wordt dhr. M. Stigter
(Lopikerhof 56) 89 jaar; 15 maart wordt mw. C. Ravestein-Bolt ( Buiten de Veste
15) 81 jaar; 17 maart wordt dhr. J. Kramer (Weidebloemstraat 26,
Berkenwoude) 87 jaar; 22 maart wordt mw. Z. de Jongh-Rog (Poorthuisstraat
43 Bergambacht) 85 jaar; 27 maart wordt mw. J. van Schaik-van Geelen
(Lindenpad 16) 82 jaar; 28 maart wordt dhr. M. Murck (Pasteurweg 81) 83 jaar;
30 maart wordt mw. J. v.d. Stam (Olivier van Noortplein 32) 82 jaar; 31 maart
wordt dhr. J. van Veldhoven (Spoorstraat 95) 81 jaar; 2 april wordt mw. P.
Steeman-van der Pluijm (C. Valeriusstraat 7 Oudewater) 88 jaar; 5 april
wordt dhr. L. Ottenheijm (Pasteurweg 76) 86 jaar; 5 april wordt dhr. T. Scheel
(Mr. Kesperstraat 2 G) 87 jaar; 9 april wordt mw. M. van Rijk-Gonzalez Perez
(Asserlaan 104 C) 84 jaar; 14 april wordt wordt mw. S. Patings-Spek (Burg.
Diepenhorststraat 3 Bergambacht) 94 jaar; 20 april wordt mw. M. MurkBrands (Lindenpad 6) 81 jaar; 21 april wordt mw. C. van Os-van der Pauw
(Jan Kortlandstraat 28) 88 jaar; 27 april wordt mw. D. Van Kempen-Ogtrop
(Asserlaan 128) 82 jaar; 28 april wordt dhr. G. van Gent (Knotwilgenstraat 87)
88 jaar; 28 april wordt rmw. J. Faaij-van Schaik (Hanepraij, Fluwelensingel
110, Gouda) 89 jaar; 4 mei wordt dhr. L. van den Boogert (De Montignylaan
28) 84 jaar; 5 mei wordt dhr. H. van Breukelen (Iepenpad 12) 85 jaar; 5 mei
wordt mw. W. Murck-Toor (Adam van Vianenstraat 45 C) 87 jaar. Allen van
harte gefeliciteerd!
VIERINGEN EN MISINTENTIES in Schoonhoven
4 en 5 maart
Za 17.30 uur: Francine en Marie Divine; Joop van Os en overleden familie;
Jan Moor; Jozef Jans.
Zo 9.30 uur: H. Mis met Sursum Corda. Voor de parochie; Tiny van Engelenvan der Pauw; Johannes Elbertse; Kees Murck; Liliane CoudouGeorge; Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Geertruida
Drost-Spaan; Truus Dijkgraaf-Halverhout; Gerda VrijmanKusters; Johanna Bartels-Florentinus; Jopie van den BerghOverbeek; Piet van Mook; Wil van Schaik; Aad de Vette.
11 en 12 maart
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; Francine en
Marie Divine; Peet Faaij.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Voor de parochie; overleden ouders
De Jong-van Eijk; Geertruida de Groodt-van Neerijnen;
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Jan van Schaick; Jos Bulle; Geertruida Drost-Spaan;
Johanna Bartels-Florentinus; Gerda van der Pauw-van
Hemert; Piet van Mook; Kees Overbeek.
18 en 19 maart
Za 17.30 uur: Jan van Schaick; Francine en Marie Divine; Joop van Os en
overleden familie; Jan Moor.
Zo 9.30 uur: H.Mis met Sursum Corda. Voor de parochie; Chris van der
Horst; overleden familie Drost en Wijnanda Spaan; Geertruida
Drost-Spaan; Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Herman
Mensch; Tiny van Engelen-van der Pauw; Johanna BartelsFlorentinus; Truus Dijkgraaf-Halverhout; Gerda VrijmanKusters; Piet van Mook; Aad de Vette.
25 en 26 maart
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; Francine en
Marie Divine; Peet Faaij; Jan Nagtegaal.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Voor de parochie; Sophie Paalvast;
overleden ouders De Jong-van Eijk; Jos Bulle; Johanna BartelsFlorentinus; Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Gerda van
der Pauw-van Hemert; Kees Overbeek.
1 en 2 april
Za 17.30 uur: Francine en Marie Divine; Joop van Os en overleden familie;
Jan Moor; Jozef Jans.
Zo 9.30 uur: H. Mis met Sursum Corda. Voor de parochie; Johannes
Elbertse; Liliane Coudou-George; Johanna Bartels-Florentinus;
Truus Dijkgraaf-Halverhout; Herman Mensch; Kees Murck;
Tiny van Engelen-van der Pauw; Geertruida de Groodt-van
Neerijnen; Gerda Vrijman-Kusters; overleden ouders Mourisvan Klaren; Wil van Schaik; Aad de Vette.
Wo 19.30 uur: Viering van de Verzoening.
8 en 9 april Palmzondag met het lijdensverhaal
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; Peet Faaij.
Zo 8.45 uur: Palmwijding in “De Overkant”, met aansluitend de
Eucharistieviering met het lijdensverhaal.
Met samenzang.
Voor de parochie; Johanna Bartels-Florentinus; overleden
ouders De Jong-van Eijk; Jos Bulle; Geertruida de Groodt-van
Neerijnen; Gerda van der Pauw-van Hemert; Kees Overbeek.
Ma 19.00 uur: Boeteviering in Haastrecht.
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13,14 en 15 april
PAASTRIDUÜM, met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake
De vieringen van Witte Donderdag en de Paaswake vinden plaats in de kerk
van Haastrecht
Do 19.30 uur: Viering met Sursum Corda van de instelling van de
H.Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van
het gebod van de naastenliefde, in Haastrecht.
Vr 9.00 uur: Morgengebed.
13.30 uur: Kruisweg van onze Heer Jezus Christus.
19.30 uur: Goede Vrijdag van het lijden en sterven van de Heer (samenzang).
Za 9.00 uur: Stille zaterdag met morgengebed.
21.00 uur: Heilige Paasnacht, in Haastrecht.
16 april Hoogfeest van Pasen
Zo 9.30 uur: H. Mis met het koor Sursum Corda.
Voor de parochie; overleden ouders De Kruijf-van Rooijen en
Arie; overleden familie Drost en Wijnanda Spaan; Herman
Mensch; Aad de Vette; overleden ouders Overbeek-van
Rooijen; Jopie van den Bergh-Overbeek; Johanna BartelsFlorentinus; Tiny van Engelen-van der Pauw; Truus DijkgraafHalverhout; Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Gerda
Vrijman-Kusters; Chris van der Horst; overleden ouders Van
Breukelen-Straver.
17 april Maandag onder het octaaf van Pasen
Ma 9.30 uur: H.Mis met samenzang.
Jan van Schaick; Joop van Os en overleden familie; Jan Moor.
22 en 23 april
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; Peet Faaij;
overleden familie Nagtegaal-Van Putten.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Voor de parochie; Albert van Doorn;
Johanna Bartels-Florentinus; overleden ouders De Jong-van
Eijk; Jos Bulle; Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Gerda van
der Pauw-van Hemert; Kees Overbeek.
29 en 30 april
Za 17.30 uur: Joop van Os en overleden familie.
Zo 9.30 uur: H.Mis met Sursum Corda. Voor de parochie; Gijsbertha Maria
Pronk; Tiny van Engelen-van der Pauw; Johannes Elbertse;
Johanna Bartels-Florentinus; Aad de Vette; Herman Mensch;
Truus Dijkgraaf-Halverhout; Kees Murck; Geertruida de
Groodt-van Neerijnen.
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