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Jezus is niet dood

Hij heeft wel de Geest gegeven
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VOL VAN …
Wij vieren niet alleen 50 dagen Pasen. Ons hele leven mag voortaan vervuld zijn
van dit nieuwe leven van Pasen, van de opgestane Heer.
We leven in dit licht, verlicht als we zijn.
We leven met deze hoop, dat alle wanhoop doorbreekt.
We leven met geloof, dat dit alles geeft.
En nog meer. Met Christus begint het eeuwig leven nu al.
In de 40-dagentijd hebben we gehoord dat Christus in ons deze bron van levend
water wil doen ontstaan opdat we nooit meer dorst hebben.
En de scheidslijn tussen dood en leven vindt niet plaats op het moment van
sterven, maar nu al, met ons geloof in Christus, die verrezen is.
Ons leven is dus radicaal vernieuwd, tot in de wortel van ons bestaan.
Ik hoop dat we zo Pasen hebben kunnen vieren. Ik wil!
MET DANK
Met de inzet van velen is Pasen weer goed gevierd. Het is altijd goed te zien en te
horen. Ook al zijn er soms minder mensen, die hun inzet kunnen geven, de
mensen die er zijn gaan door. En men doet dan maar iets meer en iets extra’s! In
Haastrecht was er voor al de vieringen maar één koster (die nu geniet van een
welverdiende vakantie), en wel wat hulp kreeg van deze en gene.
Het is ook mooi dat we in beide parochies met elkaar het Paastriduüm hebben
kunnen vieren. Ik ben dankbaar dat parochianen de stap zetten naar de andere
parochie. Helaas hoorde ik dat iemand wel voor een gesloten deur kwam. Het is
altijd even goed opletten.
BOEKENTAFEL
In deze tijd van vieringen van de eerste H. Communie en ook van het
H. Vormsel is er in de kerk een kleine boekentafel voorbereid. U kunt daar
presentjes vinden voor kinderen. Ook kunnen (groot)ouders hun
(klein)kinderen verrassen met een kleine attentie. Na verloop van de tijd
wordt de boekentafel weer opgeruimd. U kunt er wel altijd naar vragen.
BANNEUX
Op vrijdag 26 mei, daags na Hemelvaart gaan we op bedevaart voor één dag
naar Banneux (België). We vertrekken om 6.30 uur vanaf de kerk in Haastrecht
en rond 6.45 uur vanaf de kerk in Schoonhoven. We bidden in de bus het
morgengebed en de rozenkrans. Om 11.00 uur hopen we in Banneux te zijn.
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 vanuit Banneux om 16.15 uur en hopen rond 20.30 uur
weer in Schoonhoven te zijn. De kosten voor de bus zijn € 35,- p.p.
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PAROCHIE ST. BARNABAS
Opbrengst collectes Veertigdagentijd
Collecte Pasen
Vastenactie

€ 904,€ 455,70
€ 1.147,54

ER IS WEER CRÈCHE
Een aantal ouders met kleine kinderen heeft in Haastrecht een crèche
opgezet. Zo is er weer elke zondagmorgen tijdens de Mis van 11.00 uur een
opvang van kleine kinderen. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Wie hier gebruik van wil maken, moet even van zich laten horen (via
info@barnabasparochie.nl), want het kan voorkomen dat het niet doorgaat,
als de oppas niet kan of men heeft laten weten de kinderen niet komen.
KOSTER
Op 13 april hebben we afscheid genomen van Matthé Moons. De laatste twee
jaren is hij veel ziek geweest. Wel 25 jaar is hij een trouwe koster geweest in
Haastrecht. Hij was er altijd op de zaterdagavond en bij alle feestelijke vieringen.
Een trouwe dienaar, die nu deel krijgt aan de liturgie van het eeuwig leven. Zijn
leven was een voorbereiding daarop. Zijn geloof en zijn liefde voor de kerk heeft
hem gedragen, want zo was hij: een man van de kerk en een man van geloof. Wij
gedenken hem met veel waardering en wensen zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen Gods nabijheid toe, om dit verlies te dragen.
PINKSTERVIERING
Vrijdag 2 juni om 20.00 uur vindt de jaarlijkse openlucht Pinksterviering plaats
op het plein bij de Hervormde kerk. De viering wordt dit jaar geleid door pater
L. Bos en ds. Huttenga. Zangkoor 'Laudate Dominum' zal medewerking
verlenen en de samenzang begeleiden. 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
Jarigen, 80 jaar en ouder:
Op 12 mei wordt mw. R. Meyer (Kievitstraat 10) 89 jaar; 14 mei wordt mw. V.
Loof-Rammeloo (Bilwijkerweg 71) 86 jaar; 20 mei wordt mw. J. van Dijk –
Slootjes (Amaliahof 56) 91 jaar; 24 mei wordt dhr. F. Hoogenboom (OostVlisterdijk 5) 83 jaar; I juni wordt dhr. C. Verkleij (Bredeweg 27A) 81 jaar; ook
op 1 juni wordt mw. M. Hoogenboom-de Wit ( Provicialeweg-West 5) 83 jaar.
Allen van harte proficiat!
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Zieken We bidden voor al onze zieken.
Overleden
 Op 10 april is, in de leeftijd van 82 jaar, overleden Mattheus Theodorus,
Matthé, Moons. Op 13 april hebben wij afscheid van hem genomen en hem
begraven op ons kerkhof.
 Op 20 april is in de leeftijd van 94 jaar zuster Majelle Meyman overleden.
VIERINGEN EN MISINTENTIES in Haastrecht
Vrijdagavond om 19.30 uur bidden we de rozenkrans.
U vindt ook op onze site of er vieringen zijn
6 en 7 mei
Za 19.00 uur: Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven;
Thea Sluis; Matthé Moons.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het Caeciliakoor.
Voor de parochie; Bep Faaij-van der Nol; Bertus Blom; Riet
Verkley-Verdel; Gerard van Dijk; overleden ouders Van
Leeuwen- Verkleij.
Di 9.30 uur: Eucharistieviering in het Hof van Stein: Cornelis Wolff.
13 en 14 mei
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.
Voor de parochie; Bert Straver; Willem van Leeuwen; Tiny de
Vroom-Faaij; Marie Streng-Verkley; Jacoba Johanna Aerts.
20 en 21 mei
Za 19.00 uur: Matthé Moons.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Barnabaskoor.
Voor de parochie; Gerard van Dijk; Luis Torres;
Niek en Annie Mulder-van Rossum.
Do 11.00 uur: Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer
Eucharistieviering met het Caeciliakoor, nog geen intentie.
Vr 9.00 uur: Geen heilige Mis i.v.m. de bedevaart naar Banneux!
27 en 28 mei
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het Caeciliakoor.
Voor de parochie; Bert Straver; Willem van Leeuwen;
Niek en Annie Mulder- van Rossum; overleden fam.
Sprinkhuizen.
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PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS
Opbrengst collectes Veertigdagentijd
Collecte Pasen
Opbrengst Vastenactie

€ 1.091,15
€ 462,20
€ 2.472,60

KOFFIE DRINKEN
Op zondag 7 mei willen we weer met elkaar
koffie drinken in "De Overkant".

NIET PARKEREN NAAST DE KERK
Steeds meer mensen parkeren hun auto naast de kerk. Het terrein naast de
kerk is helaas niet van de kerk en het is ook geen openbare weg. Met de
nieuwe inrichting van het Doelenplein, een aantal jaren geleden, is het niet
meer de bedoeling dat men naast de kerk de auto parkeert. Alleen de mensen
die van de kerk een ontheffing hebben gekregen middels een parkeerkaart
kunnen nog daar hun auto parkeren tijdens een kerkdienst (ook bij een
uitvaart). Wie de auto daar parkeert wordt gevraagd dat ook alleen aan de
kant van de kerk te doen. Het komt soms voor dat onze buren, die in het
voormalig zusters klooster wonen, niet meer fatsoenlijk weg kunnen gaan. Op
zondag is er ruim parkeergelegenheid op het Doelenplein. Ook op
maandagavond, als het koor zingt, en op woensdagmorgen kan men niet
naast de kerk parkeren.
Dringend vragen wij u om hier rekening mee te willen houden. Met dank.
NATIONALE ZILVERDAG
Op 2e Pinksterdag, 5 juni, is er de Nationale Zilverdag. Ook als kerk willen we
daaraan meedoen. De kerk kan open zijn en enig kerkzilver wordt tentoon
gesteld. Wie wil deze dag mee helpen in de kerk? Laat het ons even weten!
DE OVERKANT
Mw. Y. Riebeek, van Groene Hart Maaltijdservice, die bijna 10 jaar "De Overkant"
heeft gehuurd, heeft in maart gevraagd of ze haar contract kon afkopen.
Anderhalf jaar geleden is zij met haar bedrijf vertrokken maar door het contract
bleef ze tot eind van dit jaar aan "De Overkant" gebonden. "De Overkant" is nu
weer geheel beschikbaar voor de parochie. Het kerkbestuur zal kijken wat we
met "De Overkant" kunnen doen en hoe we het pand zo goed mogelijk kunnen
exploiteren, zodat het niet alleen een kostenpost wordt. Er wordt sporadisch
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gebruik gemaakt van "De Overkant" door derden. Men kan er vergaderen, iets
vieren en ook bij het afscheid van dierbaren kan men condoleren op de
vooravond en de dag zelf van de uitvaart (velen weten dit nog niet voldoende).
Ook andere activiteiten kunnen er plaatsvinden.
Voedselbank
Er is het verzoek binnengekomen of we de kleine zaal van "De Overkant"
beschikbaar kunnen stellen als uitgiftepunt van de nieuw op te richten
voedselbank. We houden ons niet bezig met de verwikkelingen rond de Voedsel
bank in Schoonhoven. De kerken zijn wel gevraagd of ze kunnen helpen bij een
nieuwe start. Eerst heeft de Hoeksteen vier weken lang geholpen door ruimte
beschikbaar te stellen. Wij zullen dat de komende weken doen. De kleine zaal
wordt dan ook tijdelijk gebruikt als opslagruimte.
WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Gedoopt in de Paasnacht:
 Magnus Jozef, zoon van Johan en Mayra Alferink, geboren 28 juli 2016.
 Noemi, dochter van Francesco en Sara Paloni, geboren 2 maart 2017.
 Rachele, dochter van Giovanni en Marta Morres, geboren 30 maart 2017.
 Sara Carmen, dochter van Matteo en Farah Latilla, geboren 6 april 2017.
Opgenomen in de katholieke kerk Op eerste paasdag is Gijs Uittenbogaard uit
Groot Ammers opgenomen in de katholieke kerk. Daarna heeft hij het H. Vormsel
ontvangen en heeft hij kunnen deelnemen aan de viering van de Eucharistie.
Jarigen in deze periode 80 jaar en ouder:
13 mei wordt mw. J. van Breukelen-Jansen (Havenstraatse Wal 2 G) 81 jaar; 23
mei wordt mw. B. Moolenaar-Hagen (Plateelplaats 2) 82 jaar; 24 mei wordt
mw. H. de Wit-Drubbel (Pasteurweg 68) 84 jaar, 31 mei wordt dhr.
C. van Engelen (Havenstraat 140) 87 jaar. Allen van harte gefeliciteerd!
Zieken We bidden voor al onze zieken, met name voor Paola Oosterlaken,
Ton Okhuijsen en Nel Steeman.
Overleden
 16 februari is in de leeftijd van 83 jaar, overleden Margretha, Gré, Kuik –
den Ouden. 22 februari hebben wij afscheid van haar genomen en begraven.
 Op 21 februari is in de leeftijd van 95 jaar overleden Gerard Streng.
 Op 24 februari is in de leeftijd van 86 jaar, overleden Leonarda Maria, Leny,
Hoefnagel-Van Leeuwen. Op 6 maart hebben wij afscheid van haar genomen.
 Op 17 maart is in de leeftijd van 88 jaar overleden, Johanna Maria, Annie,
Faaij-van Schaik. Op 23 maart hebben wij afscheid van haar genomen en haar
begraven.
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 Op 21 maart is, in de leeftijd van 80 jaar, overleden Wilhelmina Maria, Will,
Smiers-Maalman. Op 28 maart hebben wij afscheid van haar genomen en haar
begraven.
 Op 29 maart is, in de leeftijd van 77 jaar overleden, Jan Overbeek. Op 4 april
hebben wij afscheid van hem genomen en hem begraven.
VIERINGEN EN MISINTENTIES in Schoonhoven
6 en 7 mei
Za 17.30 uur: Jan Moor; Jozef Jans.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Liliane Coudou-George; Johanna
Bartels-Florentinus; overleden ouders De Jong-van Eijk; Gerda
van der Pauw-van Hemert; Leny Hoefnagel-van Leeuwen;
Gerda Vrijman-Kusters; Kees Overbeek; Wil van Schaik;
Geertruida de Groodt-van Neerijnen.
13 en 14 mei
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; Joop van Os en
overleden familie; Peet Faaij.
Zo 9.30 uur: H. Mis met Sursum Corda. Voor de parochie; uit dankbaarheid;
Chris van der Horst; overleden familie Drost-Spaan; Johanna
Bartels-Florentinus; Herman Mensch; Aad de Vette; Truus
Dijkgraaf-Halverhout; Margaretha Kuik-den Ouden; Tiny van
Engelen-van der Pauw; Jos Bulle; Jan Overbeek; Adri en Annie
Faaij-van Schaik; Will Smiers-Maalman; Geertruida de Groodtvan Neerijnen.
20 en 21 mei
Za 17.30 uur: Jan van Schaick; Jan Moor.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Overleden ouders De Jong-van Eijk;
Gerda van der Pauw-van Hemert; Gerda Vrijman-Kusters; Kees
Overbeek; Johanna Bartels-Florentinus; Leny Hoefnagel-van
Leeuwen; Julia Jeltje Postma-Brandsma; Carina Hastrich-Postma;
Geertruida de Groodt-van Neerijnen.
Do 9.30 uur: Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer
Herman Mensch; Will Smiers-Maalman.
27 en 28 mei
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; Joop van Os en
overleden familie; Peet Faaij.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Voor de parochie; Johannes Elbertse;
Herman Mensch; Kees Murck; Johanna Bartels-Florentinus;
Truus Dijkgraaf-Halverhout; Tiny van Engelen-van der Pauw; Jos
Bulle; Jan Overbeek; Geertruida de Groodt-van Neerijnen.
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DE AGENDA

Rozenkransgebed
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.

KBO
Schoonhoven

1 juni: Busreis naar het Kermismuseum
Hilvarenbeek, vertrek 9.30 uur bij de Ark, terug in
Schoonhoven 17.30 uur. Kosten € 45 p.p. incl. lunch.
15/6: Spellenmiddag in De Overkant, 14.00 uur.
13/7: Jaarlijkse fietstocht.
17/8: BBQ in de pastorietuin, 15.00 uur.

Vrijdag 26 mei
Bedevaart naar BANNEUX
Info zie blz. 2.

Bedevaart naar Kevelaer
2-4 juni en 10-12 augustus, de Haagse Bedevaarten.
Tel. 010 – 4149577 of info@bedevaart.nl.
4, 5 en 6 augustus
met Stichting Broederschap Gouda-Kevelaer
mw. A. Janmaat-Streng, tel. 0348-410270 en
mail: ajanmaatstreng@gmail.com.

Dag van Hulde en Eerherstel
22 juni in Den Bosch
Aanmelding via de pastoor.
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