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wij gaan door

met de heilige Geest
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VOL VAN DE HEILIGE GEEST . . .
50 dagen lezen wij in elke Eucharistie uit de Handelingen van de apostelen. We
zien het werk van de heilige Geest in de jonge kerk. Het begin van de kerk is
echt een werk van Gods Geest. De heilige Geest is de garantie van de kerk; zo
kan de kerk altijd doorgaan. Natuurlijk heeft zij steeds bekering nodig, want er
zijn ook andere motieven waar we ons in de kerk door laten leiden.
We zijn nu op weg naar Pinksteren. Steeds opnieuw mogen we ons laten
vernieuwen door de Geest, die God ons wil geven. De Geest maakt het werk
van Christus mogelijk in ons. We zien dat in Maria. Wij vereren haar dan ook
speciaal in de meimaand. Maria wil ons altijd helpen. Paus Franciscus heeft dan
ook 2e pinksterdag uitgeroepen als dag om Maria te eren als Moeder van de
kerk. Zo wil zij er voor ons zijn.
Met dank
Door de grote inzet van velen hebben we Pasen weer goed kunnen vieren.
Pasen is een feest dat ons leven steeds wil vernieuwen en nieuwe inspiratie
kan geven. Hoe houden we het anders vol. Een groot woord van dank aan
allen.
Het is zo belangrijk dat we als parochies ook samen Pasen kunnen vieren. Op
deze manier kunnen de beide parochies ook meer naar elkaar toegroeien.
Steun onze priesteropleiding en bidt voor priesterroepingen
Paus Franciscus nodigt uit te bidden om roepingen, heel bijzonder tot het
priesterschap. Zo mogen we ook bidden voor onze gezinnen, want als daar een
goed christelijk klimaat aanwezig is, is dat een basis voor de opbouw van de
kerk en voor roepingen die alleen God kan geven. Elke 4e zondag van Pasen, de
zondag van de Goede herder, nu 22 april, vragen we hier aandacht voor. U
krijgt een folder uitgereikt en er zijn gebedenboekjes. Bidt mee, voor uw
priesters en voor roepingen. Ook zal er voortaan de 4e zondag van Pasen
gecollecteerd worden voor de priesteropleiding van ons bisdom ‘Vronesteyn’,
waar mensen worden gevormd om de kerk te dienen.
Er komen ook buitenlandse priesters. Zijn ze welkom? Soms hoor je daarover
een negatief geluid; dat men hen niet verstaat en dat men dan maar weg blijft.
Of dat ons antwoord moet zijn? We zullen er alles aan moeten doen om ons
geloof zo te vormen dat we één kerk kunnen zijn. Onze bisschop zegt dat we
veel te danken hebben aan vele mensen die uit andere landen komen. Ze
dragen bij aan de opbouw van onze kerk ter plaatse (ook als ze niet altijd goed
te verstaan zijn). Bij de jaarlijkse Chrisma-mis in het bisdom, waar de oliën voor
de parochies worden gezegend en gewijd, is te zien hoe we in het
randstedelijke bisdom Rotterdam een kerk worden van alle culturen, rassen en
talen. Laten we zo samen kerk zijn en blijven.
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UITVAART, AVONDWAKE EN GEBEDSDIENST
In de laatste periode heeft meerdere malen een uitvaartplechtigheid plaats
gevonden op de vooravond van een crematie. Ook dat kan goed en mooi zijn.
We ervaren steeds meer dat velen niet meer vertrouwd zijn met onze kerkelijke
gebruiken. Soms is men onder de indruk en soms blijft het ver van de mensen.
Ook de inzet van onze vrijwilligers bij een uitvaart, zal meer kunnen gaan
voorkomen, zoals bij een avondwake.
We werken graag vanuit onze vaste liturgieboekjes. Als men een meer
persoonlijke afscheidsboekje wil maken kan dat. Dat willen we dan graag mee
begeleiden vanuit onze kerkelijke gebeden en met lezingen uit de Schrift. Het
blijft immers een kerkelijke viering. Een boekje laten drukken kost geld maar
ook de voorbereiding vraagt de nodige tijd. Daarvoor brengen we dan ook wat
voor in rekening.
BANNEUX
Op vrijdag 11 mei, daags na Hemelvaart gaan we op bedevaart naar Banneux in
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. Rond 11.15 uur hopen we in Banneux te zijn. Daar vieren we de
Eucharistie. Er is ook de mogelijkheid om in de middag de kruisweg mee te
bidden en er is een afsluitende gebedsviering met ziekenzegen, vaak ook 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 € 40,- p.p..
VERVOLG CATHOLISME
Op de laatste avond van ‘Catholisme’ kwam de vraag hoe de situatie van de
kerk en de wereld geworden is, zoals ze nu is. Het is interessant om te zien hoe
de ontwikkelingen zijn geweest in de laatste 100 jaar en hoe die ons gebracht
hebben tot de huidige situatie. Het is een uitdagende tijd die ons bevraagd: Hoe
kunnen we in deze tijd het geloof beleven en doorgeven. Wij nodigen u uit op
donderdag 17 mei om 20.00 in ‘De Overkant’ om hierover te horen en spreken.
ROZENKRANSGEBED
Paus Franciscus heeft gezegd dat het bidden van de Rozenkrans ons helpt om
het geloof te bewaren. Interessant! De rozenkrans wordt wel eens genoemd
“de samenvatting van heel het evangelie”. Het is mooi om bij Maria in de leer te
gaan. Daarom: bidt mee. In Schoonhoven wordt voortaan elke maandagavond
om 19.00 uur de rozenkrans gebeden in de Benedictuszaal. In de meimaand
bidden we de rozenkrans in Schoonhoven ook op donderdag om 19.00 uur. In
Haastrecht wordt de rozenkrans elke vrijdagavond gebeden om 19.30 uur.
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PAROCHIE ST. BARNABAS
Collecte Pasen
Vastenactie

€ 570,35
€ 1.119,35

PAROCHIEBIJEENKOMST: HOE GAAT HET ZO?
In de parochie speelt er van alles. Het is soms net als in een bedrijf. Er zijn soms
ook vragen en wensen. Hoe en waarom gaat het zo en hoe kunnen we verder
gaan? Heeft u die vragen of wilt u wat meer geïnformeerd worden?
We willen samenkomen op dinsdagochtend 15 mei na de Mis van 9.00 uur op
de pastorie in de grote zaal. We horen graag of u daar bij bent.
ZIEKENZALVING
Het aardse leven is eindig. Op je oude dag kun je daar meer dan ooit van
bewust zijn. De kerk wil ons dan heel bijzonder bij staan met het sacrament
van de zieken. Het is goed om dat ook samen te vieren. Op dinsdag 8 mei zal
er tijdens de Mis in het Hof van Stein de mogelijkheid zijn dit sacrament te
ontvangen.
PINKSTERVIERING
Vrijdag 18 mei om 20.00 uur vindt de jaarlijkse openlucht Pinksterviering
plaats op het plein bij de Hervormde kerk. De viering wordt dit jaar geleid
door pastoor Van der Mee en ds. A. van Alphen. Er zal muzikale
medewerking worden verleend door de Polder Praise Band. 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:
22 april wordt dhr. J. Luk (Bernhardlaan 6) 88 jaar; 26 april wordt dhr. A. Faaij
(Provincialeweg Oost 94A) 82 jaar; 29 april wordt mw. G. Kool-Boerkamp (De
Ruyterstraat 54) 83 jaar; 6 mei wordt dhr. P. Gruiters ( Mondlanestraat 31,
Gouda) 80 jaar; 12 mei wordt mw. R. Meyer (Kievitstraat 10) 90 jaar; 16 mei
wordt mw. C. van Rijen-Koolmees ( Reigerstraat 10) 80 jaar; 17 mei wordt
mw. J. Steenkamer-de Jong (Nachtegaalstraat 6) 80 jaar. Allen gefeliciteerd!
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Zieken
We bidden voor al onze zieken, met name voor Ton Glissenaar.
Overleden
 Op 13 maart is, in de leeftijd van 78 jaar, overleden Hendricus Wilhelmus
Josephus, Henk, Vermeulen. Op 18 maart hebben wij een avondwake voor
hem gehouden en maandag is er afscheid van hem genomen.

VIERINGEN EN MISINTENTIES in Haastrecht
Vrijdagavond om 19.30 uur bidden we de rozenkrans.
21 en 22 april
Za 19.00 uur: Voor een jarige; Matthé Moons.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het Caeciliakoor.
Voor de parochie; voor een jarige; Alie Scheel-van Vliet; Henk
Vermeulen.
28 en 29 april
Za 19.00 uur: Voor een jarige
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.
Voor de parochie;
5 en 6 mei
Za 19.00 uur: Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven;
Annie Agterberg-Roffelsen.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het Caeciliakoor.
Voor de parochie; Alie van Dijk-Mulder; Bep Faaij-van der Nol;
Alie Scheel-van Vliet; Mary de Groot-van Veldhuizen; Henk
Vermeulen.
Di 9.30 uur: Eucharistieviering in het Hof van Stein met het sacrament van
de ziekenzalving. Cornelis Wolff.
10 mei
Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer
Do 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.
Wouter ter Haar; Antoinette Roels.
12 en 13 mei
Za 19.00 uur: Matthé Moons
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Barnabaskoor.
Voor de parochie; Cisca Straver-Luyten; Gerard van Dijk;
Tiny de Vroom-Faaij; Marie Streng-Verkley; Jan Streng.
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PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS
Collecte Pasen
Opbrengst Vastenactie

€ 352,45
€ 1.885,90

KOFFIE DRINKEN
Op zondag 6 mei willen we weer met elkaar
koffie drinken in "De Overkant".

NATIONALE ZILVERDAG
Op 2e Pinksterdag, 21 mei, is er de Nationale Zilverdag. Ook als kerk willen we
daaraan meedoen. De kerk kan open zijn en enig kerkzilver wordt
tentoongesteld. Wie wil deze dag mee helpen in de kerk? Laat het ons even
weten! Op Zilverdag is er een bijzondere monstrans, zie achterzijde.
WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Jarigen in deze periode 80 jaar en ouder:
21 april wordt dhr. F. van Buren (Lommerrijk 24) 80 jaar; 21 april wordt mw. C.
van Os-van der Pauw (Jan Kortlandstraat 28) 89 jaar; 27 april wordt mw. D. van
Kempen-Ogtrop (Asserlaan 128) 83 jaar; 4 mei wordt dhr. L. van den Boogert
(De Montignylaan 28) 85 jaar; 5 mei wordt dhr. H. van Breukelen (Iepenpad 12)
86 jaar; 5 mei wordt mw. W. Murck-Toor (Adam van Vianenstraat 62) 88 jaar; 5
mei wordt mw. E. Slootjes (Pasteurweg 66) 80 jaar; 6 mei wordt mw. J.
Overbeek (Jan Kortlandstraat 52) 80 jaar; 13 mei wordt mw. J. van BreukelenJansen (Havenstraatse Wal 2 G) 82 jaar. Allen van Harte Gefeliciteerd!
Zieken We bidden voor al onze zieken, met name voor Paola Oosterlaken, Kees
van Engelen en Tiny Bleeker.
IN MEMORIAM GERARD VAN GENT
Op maandag 5 maart hebben wij afscheid genomen van Gerard van Gent. Onze
parochie heeft zeer veel aan hem te danken. Al in de tijd van pastoor De Korte
was hij actief betrokken bij de parochie, als lector en acoliet, als lid van het
adviescollege en als wijkcontactpersoon. Later is hij ook koster geworden. Hij
was een all-round technicus, die van veel zaken veel afwist en allerlei klusjes
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voor de parochie deed. Dit deed hij ook voor andere instanties zoals het
Zilvermuseum en de SWOS. Na zijn vut, 25 jaar geleden, is hij nog meer
betrokken geraakt. Met zijn geloof en als man van de kerk, was hij zeer
dienstbaar en zeer gewaardeerd. Wij zullen hem zeer missen en zijn naam zal
nog vaak genoemd worden.
VIERINGEN EN MISINTENTIES in Schoonhoven
21 en 22 april
Za 17.30 uur: Jan van Schaick; Jan Moor; Piet de Jong; overleden familie Van
Putten-van Klaren en Jan Nagtegaal.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang.
Voor de parochie; Johanna Bartels-Florentinus; Henk en
Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Jan Overbeek; Ria BulleVeld; Huub Smeele; Gerard van Gent.
28 en 29 april
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat.
Zo 9.30 uur: H. Mis met Sursum Corda.
Voor de parochie; overleden ouders De Jong-van Eijk; Tiny van
Engelen-van der Pauw; Henk en Geertruida de Groodt-van
Neerijnen; Johanna Bartels-Florentinus; Riet van DoornHarreveld; Gerard van Gent; Pank van Baaren.
5 en 6 mei
Za 17.30 uur: Jan Moor; Piet de Jong; Jozef Jans.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Voor de parochie; Johanna BartelsFlorentinus; Johannes Elbertse; Herman Mensch; Henk en
Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Jan Overbeek; Jos Bulle;
Ria Bulle-Veld; Ton Okhuijsen; Gerard van Gent.
10 mei
Do 9.30 uur: Hemelvaart van de Heer. H. Mis met Sursum Corda.
12 en 13 mei
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang.
Voor de parochie; Theo en Truus Dijkgraaf-Halverhout;
overleden ouders De Jong-van Eijk; Henk en Geertruida de
Groodt-van Neerijnen; Johanna Bartels-Florentinus; Huub
Smeele; Chris van der Horst; Gerard van Gent.
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Bijzondere zonnemonstrans voor de zusters van Maria Stella Matutina in
Dordrecht.
Op 2e Pinksterdag is er in Schoonhoven de Nationale Zilverdag. Tijdens de
Silver Challenge 2018 in de Hoge Vierschaar, Stadhuisstraat 1, zal een
bijzondere zilveren monstrans te zien zijn van het type zonnemonstrans.
Het thema van de Silver Challenge is “Verbinding”. De naam van de
monstrans sluit hier naadloos bij aan, want die luidt: “De Kus”. In de
zonnestralen is een Latijnse tekst verwerkt uit het bijbelse Hooglied. De
monstrans wordt vergezeld door de bijbehorende pyxis of hostiedoos, die
bedoeld is om de geconsacreerde hostie veilig te bewaren in het tabernakel.
De monstrans is gemaakt door Anna Kalkman. Zij is een echte laatbloeier. Zij
volgt al jaren cursussen op het gebied van goud- en zilversmeden en is erg
geboeid door kerkelijk zilver. Zij wil heel graag haar geloof tot uiting brengen
in de voorwerpen die zij maakt.
“De Kus” is voortgekomen uit de jaaropdracht van de cursus die Anna volgt
bij de heer A. Brandenburg. Voor de liefhebbers van kerkelijke kunst een
aanrader om er naar te gaan kijken!
Na de Silver Challenge 2018 zal de monstrans in gebruik genomen worden
door de zusters van Maria Stella Matutina in Dordrecht. Dit zal
hoogstwaarschijnlijk de enige keer zijn dat hij wordt tentoongesteld!
Van harte welkom bij de Silver Challenge 2018!

AGENDA
Rozenkransgebed
In de meimaand wordt in Schoonhoven op maandag- en
en donderdagavond om 19.00 uur de rozenkrans gebeden en in Haastrecht op vrijdagavond om 19.30 uur.

Bedevaart naar Banneux
Vrijdag 11 mei, info zie blz. 2.

Bedevaart naar Kevelaer, 3, 4 en 5 augustus
met Stichting Broederschap Gouda-Kevelaer
mw. A. Janmaat-Streng, tel. 0348-410270 en
mail: ajanmaatstreng@gmail.com
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