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tot en met
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pastoor J.E.M. van der Mee
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KIEZEN VOOR GOD
HEEFT GROTE GEVOLGEN

……. NIET KIEZEN OOK!

LAAT JE VERASSEN
De menukaart van het restaurant heeft nog een tip voor de gasten die uit
de overdaad niet kunnen kiezen: Laat je verrassen door onze chef kok.
Alleen al de mogelijkheid van een verrassing zet je verwachting op scherp.
De aanbieder van vakanties zet de mooiste foto’s op internet en schreeuwt:
Laat je verrassen door het afwisselende landschap.
Het is steeds een uitnodiging om je vooroordelen even te parkeren en
gewoon eens te gaan kijken. Je zult zien dat het anders is dan je dacht.
Kun je je zo in deze vakantietijd ook laten verassen door God? Kan hij ons
nog steeds verbazen? Steeds opnieuw zijn mensen geraakt door de liefde
van God, die hen weer raakt. We kunnen een heel blad vullen met mooie
ervaringen van mensen. God laat zich niet vangen in onze gedachten.
Sta open voor de Heer en laat je verrassen door God, die steeds
vernieuwend uit de hoek komt. God wil ons goed doen, steeds weer.
U allen een mooie tijd toegewenst.
GASTEN IN DE KERK: HEET ZE WELKOM
Steeds komen er mensen in de kerk die nieuw zijn.
Vakantiegangers, mensen die een keer komen kijken of
zich nader oriënteren op het geloof. Zij weten niet altijd de gebruiken in de
kerk. Het is moeilijk de viering te volgen zonder boekje en blaadje. We
kunnen hen behulpzaam zijn door hen dit te geven. Het is een mooi teken
als we hen laten merken dat ze welkom zijn en hen wegwijs maken.
PAROCHIE ST. BARNABAS TE HAASTRECHT
Opbrengst collectes van
12 mei tot en met 10 juni
Collecte missionarissen
Collecte PCI
Stand Actie Kerkbalans per 31 mei

€ 1.020,80
€
194,50
€
165,€ 20.772,1

Wisseling van de wacht
Henriëtte van Dijk, nu twee jaar dirigente van onze beide
koren, heeft kenbaar gemaakt eind juni te stoppen met het koor
Inbetween. Dit koor, met veel opwekkingsliederen, zingt niet
helemaal haar repertoire. Ze heeft het erg naar haar zin bij het
dames- en herenkoor en gaat daarmee verder.
We hebben Els Ackema bereid gevonden om weer bij Inbetween terug te
komen. Daar is Els heel blij mee en het koor ook.
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Wij kunnen blij zijn dat de wisseling van de wacht deze keer zo snel en
gemakkelijk is gegaan. Voor Els is het ook fijn om terug te kunnen keren,
met minder druk, omdat het maar één koor betreft.
We danken Henriëtte voor haar inzet in deze twee jaren en voor wat ze
het koor heeft meegegeven en we verwelkomen Els in ons midden.
Afscheid
Ds. A. van Alphen heeft onlangs afscheid genomen als predikant van de
Gereformeerde kerk. Ds. van Alphen heeft zeer veel betekend voor de
interkerkelijke samenwerking. Zij was de grote voortrekster van het Hapis
waarin een aantal enthousiaste mensen mooie activiteiten organiseren.
Wij danken haar zeer en wensen haar alle goeds toe.
Al heel snel is in de Gereformeerde kerk in deze vacature voorzien met een
nieuwe predikante in de persoon van ds. mw. C.M. Baggerman-van
Popering. Zondag 17 juni heeft ze haar intrede gedaan.
WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Zieken. Wij bidden voor onze zieken en ouderen.
Jubilarissen
Op 10 juni tijdens het Barnabasfeest zijn vanwege hun 25-jarig en
40-jarig lidmaatschap van het dames-en herenkoor gehuldigd:
Nel Mulder-Boef respectievelijk Rosa de Heij-van Damme. De eerste heeft
een oorkonde van de parochie ontvangen en de tweede een Gregoriusonderscheiding met oorkonde. Ze zijn beiden in de bloemetjes gezet.
Inbetween heeft op 24 juni twee jubilarissen gehuldigd, beiden vanwege
25 jaar lidmaatschap van het koor: Mirjam van Diemen en Erna Erberveld .
Huwelijk
♥ Op vrijdag 31 augustus om 14.30 uur geven Tim Oskam en Rianne Faaij
voor God en zijn kerk elkaar het jawoord in onze Barnabaskerk.
Verhuisd
Mw. A. Verkleij-Straver is verhuisd naar Julianahof 304b 2802 GP Gouda.
Overleden
 Op 24 mei is, in de leeftijd van 92 jaar, overleden Cornelia Margaretha
Streng – Vreeswijk. Op 30 mei hebben we in onze kerk afscheid van haar
genomen en is zij op ons kerkhof begraven.
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 Op 31 mei is, in de leeftijd van 69 jaar, overleden Antonius Petrus
Johannes,Ton, Glissenaar. Op 7 juni is hij vanuit het klooster begraven.
 Op 2 juni is, in de leeftijd van 82 jaar, overleden Cornelis Martinus, Cor,
Verkleij. Op 8 juni hebben we in onze kerk afscheid van hem genomen en
is hij op ons kerkhof begraven.
VERMELDING VAN ONZE VIERINGEN
In De IJsselbode Per dinsdag 3 juli a.s. zullen er geen wekelijkse
kerkdiensten meer te vinden zijn in De IJsselbode. Zij geven er de voorkeur
aan deze ruimte in te vullen met onder andere informatieve berichtjes
over speciale kerkdiensten.
Op onze site Op onze eigen site geven wij zo goed mogelijk aan wanneer
er de H. Missen zijn, ook de doordeweekse vieringen.
Vieringen in Schoonhoven Voor de zondag zijn de Eucharistievieringen op
zaterdagavond om 17.30 uur (zonder zang) en op zondagmorgen om 9.30
uur met samenzang. Door de week is er een Eucharistieviering op
woensdag om 9.30 uur.
VIERINGEN EN MISINTENTIES in Haastrecht
In de maanden juli en augustus vervalt de dinsdagochtendmis
tenzij anders vermeld op vrijdagmorgen.
De H.Mis in het Hof van Stein gaat wel door
op dinsdag 10 juli en op dinsdag 14 augustus.
In principe is er op vrijdag om 9.00 uur een H.Mis.
Op elke vrijdagavond wordt om 19.30 uur de rozenkrans gebeden.
30 juni en 1 juli
Za 19.00 uur: Annie Agterberg-Roffelsen; Henk Steenkamer.
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;
Ries Dekker; Henk Vermeulen; Cor en Riet Verkleij-Verdel.
7 en 8 juli
Za 19.00 uur: Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.
Voor de parochie; Cisca Straver-Luyten; Tiny de VroomFaaij; Leny Stolwijk-Steenkamer; Cornelia Streng-Vreeswijk.
Di 9.30 uur: Eucharistieviering in het Hof van Stein.
Cornelis Wolff.
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14 en 15 juli
Za 19.00 uur: Matthé Moons.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het Caeciliakoor.
Voor de parochie; Alie Scheel-van Vliet; Mary de Groot- van
Veldhuizen; overleden ouders Van Zuilen-Houdijk; Cor en Riet
Verkleij-Verdel.
21 en 22 juli
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.
Voor de parochie; Gerard van Dijk; Cornelia StrengVreeswijk.
28 en 29 juli
Za 19.00 uur: Annie Agterberg-Roffelsen.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het Caeciliakoor.
Voor de parochie; Niek en Annie Mulder-van Rossum;
Henk Vermeulen; Alie Scheel-van Vliet.
4 en 5 augustus
Za 19.00 uur: Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven;
Cornelia Streng-Vreeswijk.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.
Voor de parochie; Gerard van Dijk; Bep Faaij-van der Nol;
Mary de Groot-van Veldhuizen; Cor en Riet Verkleij-Verdel.
11 en 12 augustus
Za 19.00 uur: Nog geen intentie
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Caeciliakoor.
Voor de parochie; uit dankbaarheid; Cisca Straver-Luyten;
Tiny de Vroom-Faaij; overleden familie Steenbergen-Streng;
Leny Stolwijk-Steenkamer; Henk Vermeulen; Riek en Anna
Faaij; Alie Scheel-van Vliet.
Di. 9.30 uur: Eucharistieviering in het Hof van Stein.
H. Maximiliaan Maria Kolbe Cornelis Wolff.
18 en 19 augustus
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.
Voor de parochie; Mary de Groot-van Veldhuizen;
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Cornelia Streng-Vreeswijk; Cor en Riet Verkleij-Verdel.
25 en 26 augustus
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het Caeciliakoor.
Voor de parochie; voor een jarige; Henk Vermeulen; Alie
Scheel-van Vliet.
1 en 2 september
Za 19.00 uur: Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween. Voor de parochie; Gerard
van Dijk; Mary de Groot-van Veldhuizen; Cornelia StrengVreeswijk; Cor en Riet Verkleij-Verdel; Bep Faaij-van der
Nol.

PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS
Opbrengst collectes van
12 mei tot en met 10 juni
Collecte missionarissen
Collecte PCI
Stand Actie Kerkbalans per 31 mei

€ 1.013,95
€
245,50
€
142,€ 28.946,44

KOFFIE DRINKEN
Op zondag 1 juli en 5 augustus willen we met
elkaar koffie drinken in "De Overkant".

AFSCHEID
In de verschillende kerken is de laatste tijd afscheid genomen van hun
voorgangers. Begin dit jaar heeft de Grote kerk al afscheid genomen van
Jonathan Voskamp. De Oudkatholieke kerk heeft begin dit jaar afscheid
genomen van pastoor H. Schoon. In de Hoeksteen heeft men afscheid
genomen van ds. Chr. Koole. En eind dit jaar neemt de remonstrantse kerk
afscheid van ds. R. Ritmeester. Alle kerken zijn bezig deze vacatures weer
in te vullen en dat vraagt veel tijd.
Begin juli krijgt de Hervormde kerk van Willige Langerak weer een nieuwe
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dominee. Ds. J.J. Hagendijk zal worden geïnstalleerd op zondag 8 juli.
De parkdienst die op zondag 9 september gehouden wordt zal daarom
door slecht drie predikanten worden geleid, maar wel gedragen door alle
kerken.
WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Geboren
 Op 8 mei is geboren Inés. Haar ouders zijn Francesco en Sara Paloni – Torres.
 Op 22 mei is na 25 weken zwangerschap al geboren: Pietro Angelo. Tot eind
augustus moet hij in het ziekenhuis verblijven. Zijn ouders zijn Matteo en Farah
Latilla.
Huwelijk
♥ Op 30 juni om 11.00 uur geven David Macari en Maddalena Mores voor
God en zijn kerk elkaar het jawoord in onze kerk. Zij gaan in Duitsland
wonen.
Overleden
 Op 22 mei is, in de leeftijd van 87 jaar, overleden Cornelius Maria, Kees,
van Engelen. Op 28 mei hebben we in onze kerk afscheid van hem
genomen en is hij op ons kerkhof begraven. Kees is meer dan 68 jaar lid
van ons koor geweest. Hij was onze parochie zeer goed gezind.
VIERINGEN EN MISINTENTIES in Haastrecht
Voor de zondag zijn de eucharistievieringen op zaterdagavond om 19.00
uur en op zondagmorgen 11.00 uur (met koor). In de maanden juli en
augustus is er bijna altijd op de vrijdagochtend de mis om 9.00 uur. De H.
Mis in het Hof van Stein is op dinsdag 10 juli en op dinsdag 14 augustus.
\

VIERINGEN EN MISINTENTIES in Schoonhoven
Door de week is er de Eucharistieviering op woensdag om 9.30 uur.
Elke maandag wordt om 19.00 de rozenkrans gebeden bij de Lourdesgrot.
30 juni en 1 juli
Za 17.30 uur: Joop van Os en overleden familie.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Voor de parochie; uit dankbaarheid
t.g.v. een verjaardag; Johannes Elbertse; Herman Mensch;
Henk en Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Ton
Okhuijsen; Jos Bulle; Johanna Bartels-Florentinus; Jan
Overbeek; Gerard van Gent; Ria Bulle-Veld.
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7 en 8 juli
Za 17.30 uur: Carina Hastrich-Postma; Piet de Jong; Jozef Jans; Sjaak Fransen.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang.
Voor de parochie; Kees en Tiny van Engelen-van der Pauw;
overleden ouders De Jong-van Eijk; Theo en Truus DijkgraafHalverhout; Huub Smeele; Gerard van Gent; Johanna BartelsFlorentinus; Henk en Geertruida de Groodt-van Neerijnen;
Overleden ouders Overbeek-van Rooijen.
14 en 15 juli
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; Joop van Os en
overleden familie.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Voor de parochie; Jan Overbeek; Ria
Bulle-Veld; Johanna Bartels-Florentinus; Cees van der
Paauw;
Gerard van Gent; Henk en Geertruida de Groodt-van
Neerijnen.
21 en 22 juli
Za 17.30 uur: Piet de Jong.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang.
Voor de parochie; Henk en Geertruida de Groodt-van
Neerijnen; Johanna Bartels-Florentinus; overleden ouders
De Jong-van Eijk; Kees en Tiny van Engelen - van der Pauw;
Huub Smeele; Gerard van Gent.
28 en 29 juli
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; Joop ven Os en
overleden familie.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Voor de parochie; Henk en
Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Jan Overbeek;
Herman Mensch; Johanna Bartels-Florentinus; Gerard van
Gent; Ria Bulle-Veld.
4 en 5 augustus
Za 17.30 uur: Piet de Jong; Jozef Jans.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang.
Voor de parochie; Johannes Elbertse; Kees en Tiny van
Engelen-van der Pauw; Jos Bulle; Johanna BartelsFlorentinus; overleden ouders De Jong-van Eijk; Gerard van
Gent; Henk en Geertruida de Groodt-van Neerijnen;
Overleden ouders Overbeek-van Rooijen.
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11 en 12 augustus
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; Joop van Os
en overleden familie.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang.
Voor de parochie; Theo en Truus Dijkgraaf-Halverhout; Huub
Smeele; Jan Overbeek; Johanna Bartels-Florentinus; Cees van
der Paauw; Ria Bulle-Veld; Gerard van Gent; Henk en
Geertruida de Groodt-van Neerijnen.
15 augustus Maria Tenhemelopneming
Wo 19.00 uur: H. Mis met Sursum Corda.
18 en 19 augustus
Za 17.30 uur: Piet de Jong.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang.
Voor de parochie; Henk en Geertruida de Groodt-van Neerijnen;
overleden ouders De Jong-van Eijk; Gerard van Gent; Herman
Mensch; Johanna Bartels-Florentinus.
25 en 26 augustus
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; overleden
familie Nagtegaal-van Putten; Joop van Os en overleden
familie.
Zo 9.30 uur: H. Mis met Sursum Corda.
Voor de parochie; overleden familie Drost-Spaan; Kees en
Tiny van Engelen-van der Pauw; Jan Overbeek; Henk en
Geertruida de
Groodt-van Neerijnen; overleden ouders de Kruijf-van
Rooijen en Arie; Ria Bulle-Veld; Riet van Doorn-Harreveld;
Johanna Bartels-Florentinus; Gerard van Gent.
1 en 2 september
Za 17.30 uur: Jozef Jans; Piet de Jong.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang.
Voor de parochie; uit dankbaarheid t.g.v. de 80e verjaardag
van Annie van Baaren-Slootjes; Johannes Elbertse; Jos Bulle;
overleden ouders De Jong-van Eijk; Gerard van Gent;
Overleden ouders Overbeek-van Rooijen; Henk en
Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Johanna BartelsFlorentinus.
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MISINTENTIES
In deze Samen ter Weghe zijn de misintenties voor een periode van ruim
2 maanden opgenomen. Wilt u in deze periode nog een mis laten lezen dan
kunt u deze via de envelop, die achter in de kerk ligt‚ aan de pastoor of aan
de koster (!) doorgeven. De misintenties wordt dan ‘bijgeschreven’. Mocht er
iets niet goed zijn gegaan, meldt het dan even.
AFSCHEID
Na ruim 14 jaar de (beide) parochies gediend te hebben als secretaris van
het kerkbestuur, gaat Lies Hamaker nu stoppen met deze taak. De eerste
8 jaar is ze secretaris geweest in Schoonhoven en de laatste 6 jaren in
Haastrecht, maar ze deed ook nog veel voor Schoonhoven, omdat beide
besturen vaak gezamenlijk vergaderden. Als secretaris zie je veel passeren
en je moet alles goed vastleggen. Lies is daarnaast jaren betrokken
geweest bij het interkerkelijk beraad in Schoonhoven; ook is ze namens
onze parochie (nog steeds) lid van de interkerkelijke stichting
godsdienstonderwijs op de openbare scholen. Ze is ook 8 jaar secretaris
geweest van het PCI. Lies heeft ook jaren de voorbereiding op de eerste
Communie gedaan. Lies is altijd zeer dienstbaar en beschikbaar geweest en
steeds bereid. Zij wist zich zeer verantwoordelijk. Het legt ook een grote
druk op mensen, om mee te denken en mee te beslissen. Door te stoppen
valt deze last van haar af. En dat mag ook. Lies blijft haar vele andere
activiteiten voortzetten. Ze blijft in Schoonhoven lector en koorlid (en
betrokken bij het maken van liederenprogramma’s). Ook blijft ze
betrokken bij de contactgroep in Schoonhoven, die ouderen bezoekt.
Lies heeft ook toegezegd het archief van de beide parochies in orde te
houden, waar ze in al die jaren ook aan gewerkt heeft.
We willen Lies van harte danken voor de grote inzet die ze gegeven heeft.
Lies is al een paar jaar oma en ze geniet volop van haar kleinkinderen. We
wensen Lies het allerbeste toe voor de toekomst samen met haar man,
haar kinderen en kleinkinderen.
NATIONALE BEDEVAART BRIELLE - 7 juli
De Nationale Bedevaart naar het heiligdom van de Martelaren van Gorcum
in Brielle is op zaterdag 7 juli en start met een plechtige Eucharistieviering
om 11.00 uur waarin bisschop Van den Hende hoofdcelebrant is. De
muzikale begeleiding wordt verzorgd door koor Canticum Novum uit Lisse.
‘s Middags zijn er gebedsmomenten, zoals het Rozenkransgebed, de
Kruisweg, een plechtige Vespers. De Nationale Bedevaart sluit af met een
processie door de Ommegang en de pelgrimszegen.
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MARIA TEN HEMELOPNEMING
Midden in de vakantie, op woensdag 15 augustus, vieren wij
het grote feest van Maria die ten hemel is opgenomen. De
heilige Mis vieren we in Schoonhoven om 19.00 uur. Het koor
Sursum Corda zingt en er is een processie met bruidjes naar de
Lourdesgrot. Bij goed weer is er een gezellig samenzijn in de
tuin van de pastorie. Heeft u vanuit Haastrecht vervoer nodig?
Laat het weten!
MIVA BRENGT MENSEN IN BEWEGING
Het laatste weekend van augustus staat altijd in het
teken van de MIVA, de Missie Verkeersmiddelen Actie.
Wij mogen mensen helpen met allerlei vervoers- en
communicatiemiddelen zodat zij hun missiewerk zo
goed mogelijk kunnen vervullen.
Er is daarom een deurcollecte op 25 en 26 augustus.
AFWEZIGHEID PASTOOR
In juli ben ik afwezig van 16 juli tot en met 24 juli vanwege mijn jaarlijkse
retraite. Van 2 tot en met 13 augustus hoop ik met vakantie te zijn. In
deze perioden vervangen pastoor Mennen en pater Spruit (vooral in de
weekenden) en pater Matthias (door de week) mij; met veel dank aan hen.
Bij uitvaarten zullen we zien wat we kunnen regelen. Gelukkig hebben we
ook goede ervaringen met uitvaarten onder leiding van parochianen, voor
in geval van nood.
KERKVIERINGEN VOLGEN IN DE VAKANTIE
Op uw vakantie-adres kunt u de eigen vertrouwde
kerkdiensten volgen via “www.kerkdienstgemist”
(ook via de app, een groen icoontje) zowel rechtstreeks en
ook achteraf bij de zondagsmis. Bijna overal is er wifi.
Het werkt ook prima in het buitenland.
ACTIVITEITEN VAN DE KBO, op 3 donderdagen
12 juli fietstocht; vertrek 10.00 uur vanaf oude parkeerplaats Plusmarkt.
16 augustus vanaf 15.00 uur de jaarlijkse BBQ in de pastorietuin.
13 september een bespreking over Wereldreligies in “De Overkant”.
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