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     INFORMATIEBLAD  
 
                            JANUARI 2023 

 
 

 
Colofon 
Het volgende informatieblad verschijnt op 5 februari. Kopy vóór 25 januari 
Houd u voor het actuele nieuws de website in de gaten: www.barnabasparochie.nl en www.sintjandd.nl. 
RK parochie St. Barnabas Grote Haven 8 2851 BC Haastrecht   
Het Pastoraal Team is te bereiken via tel.: (0182) 513056 van 9-12 uur.                                                                                               
Pastor van dienst:  
Mocht u dringend pastorale hulp nodig hebben, belt u dan naar (0182)-586036.            
Secretariaat is te bereiken dinsdag- en donderdagochtend  9.30 – 12.00 uur. Tel. 0182-382455. 
Email: info@barnabasparochie.nl site: www.barnabasparochie.nl 
Bankrekeningen  
Actie Kerkbalans: NL44 RABO 0118 5024 17 . Overige giften: NL71 RABO 0361 4102 04    
 
 
VIERINGEN EN MISINTENTIES 
 
Zondag 1 januari 11.00 uur Maria, Moeder van God: Eucharistieviering met pastor Kuipers m.m.v. 
Caeciliakoor. 
Piet van Zuijlen; Lies Koning-de Craen; Annie Mouris – van Leeuwen; Thea van Leeuwen – de Koning, 
overleden familie de Roos – van Vliet; Bep Spruit – Houdijk; Matthé Moons; Bep Faaij – van der Nol  
 
Vrijdag 6 januari 9.00 uur Driekoningen: Eucharistieviering met pater Hoogland.  
 
Zondag 8 januari 11.00 uur: Eucharistieviering met pastor Kuipers m.m.v. Inbetween. 
Sjaan Baars-Hoogenboom; Anna Marie Moons; Emil Wolff 
 
Vrijdag 13 januari 9.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Van Klaveren. 
 
Zondag 15 januari 11.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Van Klaveren m.m.v. Gabriëlkoor. 
Thea van Leeuwen – de Koning; Piet van Zuilen; Jo en Mien Borst – van Schaaik ; overleden familie de Vos 
– Nobel; overleden familie de Roos – van Vliet; Bep Spruit – Houdijk  
 
Vrijdag 20 januari 9.00 uur: Eucharistieviering met pater Hoogland. 
 
Zondag 22 januari 11.00 uur : Eucharistieviering met pater Hoogland m.m.v. Caeciliakoor. 
Niek en Annie Mulder – van Rossum; Sjaan Baars – Hoogenboom; Emil Wolff 
 
Vrijdag 27 januari 9.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Van Klaveren. 
 
Zondag 29 januari 11.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Van Klaveren met m.m.v. Inbetween. 
Gerard Hoogland en Ria Hoogland – Rentinck 
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Jarigen in deze periode: 80 jaar en ouder: 
5 januari wordt mw. J. Steenbergen-Zijleman 86 jaar; 9 januari wordt dhr. C. Duits 84 jaar; 11 januari wordt 
dhr. J. Rohde 85 jaar;13 januari wordt mw. W. de Lange- Dekker 86 jaar; 13 januari wordt mw. T. Haagen – van 
Dijk 85 jaar; 16 januari wordt mw. T. Jansen-van Setten  90 jaar; 18 januari wordt mw. M. Straver – Vos  83 
jaar; 20 januari wordt mw. C. de Jong - van Kersbergen 82 jaar; 22 januari wordt mw. A. Verkleij-Oostendorp 
89 jaar; 26 januari wordt mw. C. Borggreven  94 jaar; 29 januari wordt mw. J. Versteegh-Janssen 81 jaar; 31 
januari wordt mw. W. Steenkamer-Merkestijn 85 jaar; 31 januari wordt mw. A. van Zuilen-Rademaker 84 
jaar. Allen van harte gefeliciteerd!  
 

Overleden 
  7 december: Johannes Adrianus Josephus , Joop, Steenbergen, in de leeftijd van 84 jaar 

  23 december: Margaretha Maria Elizabeth, Gré, Oostveen - Peek, in de leeftijd van 90 jaar  

 

Mededeling over de gezondheid van onze pastoor. 
Het is ook een aantal parochianen inmiddels opgevallen: het gaat niet zo goed met de gezondheid van 
pastoor Van Klaveren. Hij blijkt erg last te hebben van nierstenen. Pogingen om deze te laten vergruizen 
hebben helaas niets opgeleverd. Hij wacht daarom nu op een oproep om de nierstenen operatief te laten 
verwijderen. Al met al een ongemakkelijke en ook pijnlijke kwestie. In goed overleg is besloten hem te 
ontzien en een aantal verantwoordelijkheden tijdelijk te herverdelen.  
Zo heeft pastor Rob Lijesen de leiding van het team tijdelijk op zich genomen. Tevens is in de agenda 
meer ruimte voor rust ingebouwd. 
Wij vragen uw begrip hiervoor en uw gebed voor hem en het team. Juist in een tijd waarin veel in 
beweging is binnen de R.K.-kerk is uw steun onmisbaar.                   Het parochiebestuur 

 

Oproep: uitnodiging hooravonden toekomst parochie! 

Beste parochianen, 

Het huidige parochiebestuur is nu anderhalf jaar actief binnen uw parochiegemeenschap. In die periode 
zijn er veel onderwerpen gepasseerd en is veel ter hand genomen. Helaas is de penningmeester onlangs 
gestopt en heeft ook de secretaris aangegeven per 1 februari a.s. te zullen stoppen.  

Wij hebben gemerkt dat er enerzijds een – steeds kleiner wordende - enthousiaste groep vrijwilligers is 
die dagelijks in de weer is voor werkzaamheden binnen de lokale gemeenschap. Maar anderzijds 
ontbreken er, ook na recente oproepen, nog steeds parochianen die bereid zijn om met name een 
bijdrage op bestuurlijk gebied te leveren  Dat laatste is beslist wel nodig, ook met het oog op de 
toekomst. Een toekomst die onder druk staat, onder invloed van enerzijds de ontkerkelijking en 
anderzijds het teruggelopen aantal roepingen. De pastorale teams die binnen ons bisdom actief zijn, 
krijgen steeds vaker en sneller verantwoordelijkheid voor een steeds groter wordend gebied. Dat geldt 
zeker ook voor Haastrecht en Schoonhoven: nog geen twee jaar geleden was er een eigen pastoor, nu 
moet het team worden gedeeld met zes andere geloofsgemeenschappen. 

Het parochiebestuur heeft een paar vergaderingen nagedacht over deze ontwikkelingen en hierover ook 
nog recent met het bisdom gesproken. Wij hebben  er veel behoefte aan om met u, parochianen van 
beide parochies, in gesprek te komen over hoe wij de toekomst van deze parochies zien en te vernemen 
hoe u daarover denkt. Beseft u wel: zonder een goed functionerend bestuur kan een parochie niet 
draaien. 

Daarom worden er hooravonden georganiseerd: op vrijdag 27 januari a.s. in Schoonhoven (De Overkant) 
en op maandag 30 januari a.s. in Haastrecht (De Thuishaven). Beide avonden beginnen om 19.30 uur en 
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zijn ongeveer op 22.00 uur weer afgelopen. Wij hopen dat er veel parochianen zijn die we op die avonden 
zullen ontmoeten. Het gaat immers om de toekomst van uw parochie! 

Met hartelijke groet, Frank Marcus, vvz parochiebesturen 

Reageren? Fjmarcus56@gmail.com  

 
 
Huiszegen en “Thuiszegen” 
Al een aantal jaren ontvangen we op het Hoogfeest van de “Openbaring des Heren” of wel Driekoningen, 
dit jaar op 8 januari, een huiszegen om op te hangen in ons huis ons thuis. Maar ook onszelf laten 
zegenen is een krachtige rite die ons wordt aangereikt. Daarom willen we iedereen na de Mis de 
gelegenheid geven om met Driekoningen als huishouden de Zegen te ontvangen aan het begin van het 
nieuwe jaar. Of je nu alleen, samen, met huisgenoten of een gezin samenleeft, ieder is van harte welkom 
in dit weekend voor een “Thuiszegen” na de Mis.  

 
Oecumenische viering, donderdag 19 januari 19.30 uur. 
Van 15 tot 22 januari is het de “Week van gebed voor eenheid van christenen”. Thema is ‘Doe goed, zoek 
recht’. De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en 
recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht 
van ongelijkheid en racisme. In onze parochiekerk zal er een viering zijn van de gezamenlijke kerken in 
Schoonhoven. Pastor Kuipers is daarin betrokken en het koor Sursum Corda ondersteunt de muzikaal de 
viering. 

 
Marriage Course 2023 
Quote; ‘Waarom zouden we wachten tot het fout gaat? Je auto laat je ook APK keuren, zelfs als die nog 
prima rijdt en je nergens last van hebt.’ deelnemer Marriage Course 
Wil jij investeren in jouw huwelijk of relatie? Volg dan samen met je partner een Marriage Course en 
neem “Tijd voor elkaar”! Jullie gaan samen acht avonden uiteten. Onder het genot van een heerlijk diner 
voor twee krijgen jullie toelichting op thema’s zoals lief en leed delen, omgaan met verschillen, vergeving 
en familie. Met concrete vragen en oefeningen gaan jullie met z’n tweeën in gesprek.  
Wanneer: acht vrijdagavonden, 20 en 27 januari, 10 en 17 februari, 3, 10, 24 en 31 maart 2023 
Tijd: inloop vanaf 18:45 uur, 19:00 uur diner, sluiting uiterlijk 22:00 uur in “De Doortocht”, Doortocht 11,  
Bodegraven. Kosten: €200,- per stel voor de gehele cursus (excl. drankjes) 
Opgeven: info@rkgroenehart.nl o.v.v.: Marriage Course + namen, adres, e-mailadres en telefoonnummer. 
Meer informatie: marriagecourse@sintjandd.nl, tel: 0182-513056 
 
 
Presentatieviering communicantjes  In de viering op zondag 12 februari zullen de communicantjes die zich 
voorbereiden op de 1ste H. Communie zich voorstellen. 
 
 
Speelfilm van Don Bosco: De film wordt vertoond op zijn feestdag:  
31 januari om 19.30 uur in de Johannes de Doperkerk in Boskoop, A.P. van 
Nesstraat 50 en duurt 105 minuten. Vrijwillige bijdrage 
voor de koffie. Aanmelden is fijn voor de voorbereidingen: 
boskoop@sintjandd.nl of tel.0172-212309. 
Na de films over Titus Brandsma, Franciscus en Johannes Paulus II kunt u op 
dinsdag 31 januari de speelfilm zien van Don Bosco. Don Bosco is de meest bekende priester die het 
opnam voor de verwaarloosde en geminachte straatjongeren in Turijn, die veelal in de jeugdarbeid zaten 
en niet naar school konden. Hij bracht de jongeren bijeen in jeugdhuizen en organiseerde sport voor hen. 
Wist u dat daaruit de voetbalclub Juventus is voortgekomen? Juventus betekent: jeugd. Hij kreeg echter 
veel tegenwerking van de rijken. Er werd zelfs een aanslag op hem gepleegd waar hij als door een wonder 
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uit gered werd. Hij heeft de orde van de Salesianen opgericht.Vele ambachtsscholen zijn naar hem 
genoemd. In Dordrecht ook een basisschool. 
De film wordt vertoond op zijn feestdag: 31 januari om 19.30 uur in de Johannes de Doperkerk in 
Boskoop, A.P. van Nesstraat 50 en duurt 105 minuten. Vrijwillige bijdrage voor de koffie in de pauze. 

Aanmelden niet noodzakelijk maar wel fijn voor de voorbereidingen: Boskoop@SintJandd.nl  
of tel.0172-212309 
 

Chauffeur gevraagd voor ophalen van De Voorloper 6 x per jaar 
Zes maal per jaar wordt De Voorloper bezorgd. Deze wordt gedrukt en afgeleverd bij de kerk in Boskoop. 
Wie kan de exemplaren voor Schoonhoven (en Haastrecht) daar ophalen? 
Er is al bekend vanaf welke data er gereden moet worden en dat kan op meerdere ochtenden in de week. 

Lourdes, we gaan! 
Zaterdagochtend 29 april, bij het krieken van de dag, met je lunchpakket voor de eerste dag binnen 
handbereik, brengt de bus ons naar het treinstation in het Noorden van Frankrijk, daar stappen we op de 
TGV  de Train à Grande Vitesse! In die trein zitten pelgrims uit het Aartsbisdom en uit parochies van ons 
eigen Bisdom. Zaterdag 6 mei bent u weer thuis als de dag ten einde loopt. 

Omdat onze bedevaart precies in de meivakantie valt nodigen we alle generaties uit. Een mooie 
gelegenheid om als grootouders, kinderen en kleinkinderen samen op reis te gaan naar de plaats waar de 
heilige Bernadette de mooie Dame mocht zien. Natuurlijk is er voor de jongste generatie een apart 
programma. 

Tijdens de bedevaart staat de ontmoeting met Maria in de Grot in Lourdes centraal. Hoogtepunt wordt 
dan ook zeker de openluchtmis bij de Grot, waar Maria in 1858 aan het meisje Bernadette verscheen. 
Maar ook deelname aan de internationale mis, de dagelijkse lichtprocessie en de sacramentsprocessie 
behoren tot de vaste ingrediënten van de bedevaart. 

De prijzen voor deze bedevaart zijn als volgt:  Volwassenen: € 995 p.p. op basis van een 
tweepersoonskamer in een 3*hotel. Jongeren (tussen de 12 en 25 jaar) betalen € 695 p.p. op basis van 
een tweepersoonskamer in een 3* hotel. De toeslag voor een eenpersoons kamer is € 170. De prijs is 
volpension, dus alle maaltijden in ons hotel zijn inbegrepen. 

Omdat we per TGV reizen geldt het volgende: 

U dient zelfstandig de bus en de TGV in- en uit te kunnen stappen. 

Het meenemen van een eigen rolstoel of rollator in de TGV is niet mogelijk behoudens uitzonderlijke 
gevallen en vooraf overleg. Deze hulpmiddelen zijn in Lourdes gratis te leen van het Huis voor de Pelgrim. 

U kunt zich online inschrijven op de website: www.huisvoordepelgrim.nl. Boek de 8 daagse reis per TGV. 
Vermeld altijd duidelijk dat u tot de groep ‘Gouda’ behoort 

Wilt u een inschrijfformulier ontvangen? Mail dan naar bedevaart.lourdes@sintjandd.nl.  

Namens de werkgroep, Margrit en Robert Snoeren, Angelique Deichmann; 

Pastor Rob Lijesen 
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