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     INFORMATIEBLAD  
 
                            FEBRUARI 2023 

 
 

 
Colofon 
Het volgende informatieblad verschijnt op 5 maart. Kopy vóór 25 fabruari  
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 5 februari 11.00 uur: Eucharistieviering met pastor Kuipers m.m.v. Inbetween 
Thea van Leeuwen – de Koning; overleden familie de Roos – van Vliet; 
Bep Spruit – Houdijk; Bep Faaij – van der Nol; Jo en Mien Borst – van Schaaik; Anne Marie Moons  
 

Vrijdag 10 februari 9.00 uur: Eucharistieviering met pastor Kuipers 
 
Zondag 12 februari 11.00 uur: Eucharistieviering met pastor Kuipers m.m.v. Caeciliakoor 
Sjaan Baars-Hoogenboom; Cor en Tiny de Vroom - Faaij; Emil Wolff; Joop Steenbergen;  
Nel van Niekerk – van Jaarsveld, Lies van Geenen – Mayenburg  
 
Vrijdag 17 februari 9.00 uur: Eucharistieviering met pater Hoogland  
Thea van Leeuwen – de Koning; Piet van Zuilen; overleden familie de Vos – Nobel;  
overleden familie de Roos – van Vliet; 
 
Zondag 19 februari 11.00 uur: Woord-Communieviering met gebedsleider A. Prins m.m.v. Inbetween 
 
Woensdag 22 februari 9.00 uur Aswoensdag: Eucharistieviering met pater Hoogland  
 
Vrijdag 24 februari 9.00 uur: Eucharistieviering met pater Hoogland 
 
Zondag 26 februari 11.00 uur, 1e zondag 40 dagentijd: Eucharistieviering met pater Hoogland m.m.v. 
Caeciliakoor. 
Lies Koning – de Craen; Sjaan Baars – Hoogenboom; Emil Wolff; Bep Spruit – Houdijk, 
Joop Steenbergen; Lies van Geenen – Mayenburg  
 
 
OVERLEDEN 
 30 december: mevrouw Petronella Adriana Cornelia van Niekerk-van Jaarsveld, Nel, in de leeftijd van 89 
jaar . 
 4 januari: mevrouw Elizabeth Kornelia van Geenen- Mayenburg, Lies, in de leeftijd van 99 jaar.  

http://www.barnabasparochie.nl/
http://www.barnabasparochie.nl/
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PRESENTATIEVIERING COMMUNICANTJES 
In de viering op zondag 12 februari in Schoonhoven om 9.00 uur zullen de communicantjes die zich 
voorbereiden op de 1ste H. Communie zich voorstellen.  
De kinderen die zich voorbereiden zijn: 
Theo Alferink, Naomi Huiden, Pieter Hulsbosch, Olivia Męsik en Nina Rijs uit Schoonhoven, Noah Bakker uit 
Stowijk, Kasjan Kalica uit Langerak , Sofia Latilla uit Zoetemeer, Natan Mores uit Bergambacht, Raquel en 
Tobia Paloni uit IJsselstein. 

 
VASTENACTIE  
Op 22 februari begint 40dagentijd. Dan begint ook de Bisschoppelijke Vastenactie. Wij bevelen deze actie 
van harte bij u aan. Informatie over het project dat gesteund wordt vindt u in de Voorloper 
 
Op Aswoensdag 22 februari is er op 9.00 uur een Eucharistieviering met pater Hoogland met asoplegging. 
(het tekenen van een askuisje op het voorhoofd). 

 
HUISPAASKAARS 
U kunt weer een huispaaskaars bestellen. Achter in de kerk ligt de informatie met afbeeldingen en prijzen. 
U kunt uiterlijk 5 maart u keuze noteren zodat ze tijdig besteld kunnen worden. 

 
ANKERZONDAG 
Al een paar keer zag ik dit voorbij komen en het maakte me nieuwsgierig. Op 22 januari ben ik, samen 
met nog een paar Inbetween koorleden, naar deze Ankerzondag gegaan. 

Ik vond het heel inspirerend en de enorme opkomst verbaasde mij. Mooi om te zien was dat alle 
leeftijden vertegenwoordigd waren: Jonge mensen, jonge ouders met kindjes tot aan de grijze hoofdtooi 
van mijzelf. 

Een vrouw hield een boeiende inleiding over het woord Herder, zoals het in de bijbel voorkomt vanaf het 
eerste hoofdstuk in Genesis (Abel was een herder) tot aan de Apocalyps. Maar vooral de betekenis van de 
herder, zijn taak, zijn kudde, en ook de toewijding, vertrouwen en zo meer. 

Een aardig weetje vond ik de uitleg over de krul in de staf van de herder (en de huidige bisschoppen). Als 
de herder niet goed bij een schaap kon komen, bijvoorbeeld omdat hij in een diepe kuil zat, gebruikte hij 
de krul, of de haak aan zijn staf om het schaap naar zich toe te trekken. 

Na de inleiding vormden alle aanwezigen groepjes van 4 of 5 mensen en we kregen een briefje met 
daarop 6 vragen n.a.v. het verhaal. Prachtig om de ervaringen en inzichten van anderen te horen en met 
elkaar te delen. Zeer verrijkend. 
Als het even kan ben ik de volgende keer weer van de partij! Ga je mee? 
Els Ackema 

 
OPWEKKING 
Ons koor Inbetween zingt al jaren voornamelijk Opwekkingsliederen. Wat is dat eigenlijk…Opwekking. 
Opwekking (Eng: revival)  is een opleving, geestelijke vernieuwing, en vaak een aanzet tot bekering of 
verdieping. Opwekkingsfestivals leiden vaak tot massale bekering tot het Christelijk geloof en 
gedragsverandering, en verbinding in de Naam van Jezus met andere christenen. Deze liederen zijn 
ontstaan vanuit de Protestant-Christelijke cultuur. Het zijn liederen gebaseerd op een Bijbeltekst. 
Inbetween zingt deze liederen graag en het wordt blijkbaar ook erg gewaardeerd onder de kerkgangers. 
De melodie is dikwijls gemakkelijk om mee te zingen. Vooral doen! 



3 
 

 
MISSIONAIRE PAROCHIE IN HAASTRECHT  
Vanuit het enthousiasme en de motivatie van onze pastoor van Klaveren werd mijn belangstelling gewekt 
voor de Missionaire Parochie. Deze ontwikkeling is blijkbaar al een aantal jaren gaande in Nederland en 
veel landen waar de kerken vergrijzen. Ik had er nog nooit van gehoord. 

Het plan van de M.P. blijkt te werken. In Gouda heeft de Pastoor met een aantal teams al grote stappen 
gemaakt met resultaat. Er komen weer meer gezinnen en het vuur van de H. Geest wakkert de mensen 
aan.  

Ik ben gaan lezen, en vragen. Het heeft bij mij olie op een vuurtje gegooid dat er al jaren was maar niet 
wist wat ermee te doen. De kerk in Haastrecht is mij dierbaar, en het idee dat we over 15 jaar de deuren 
kunnen sluiten omdat er geen nieuwe mensen meer bij komen was voor mij een grote zorg. Niets doen en 
op onze handen zitten is geen optie. De uitkomst daarvan ligt dan vast. 
Eind november heb ik de stoute schoenen aangetrokken en grote groep mensen uitgenodigd om bij 
elkaar te komen, samen met pastoor van Klaveren, en na te denken over de vitaliteit van onze parochie. 
De positieve houding en de bereidheid om hierin te stappen was bemoedigend.  
Een vervolgafspraak in Januari was gemaakt. Het was een prachtige voortzetting, en een stap verder in de 
opstart naar een M.P. Het was alsof het vuur van de Geest de groep aanwakkerde. De noodzaak is 
duidelijk, maar het is ook een geweldige uitdagende weg om te gaan. Een weg van vernieuwing, opleving, 
verbinding met Jezus en elkaar. Verandering is altijd spannend en het zal misschien tot discussie leiden, 
maar ook dat is goed.  
Het is een hele weg nog te gaan. We hebben het grote voorrecht dat we Maria ter Weghe in ons midden 
hebben. Zij zal ons op deze weg leiden, samen met Jezus die Zij op haar arm draagt. 
Als jij nou ook dat vuurtje, of verlangen, of nieuwsgierigheid voelt opborrelen kom er dan gerust bij de 
volgende keer op 15 februari. Neem dan even contact met mij op: 
Els Ackema, 06 45 60 83 93 , of els.ackema@tracoin.nl  
Meer info over de M.P.: www.missionaireparochie.nl  

 
Chauffeur gevraagd voor ophalen van De Voorloper  
We zijn blij u te kunnen meedelen dat we iemand bereid hebben gevonden die zich hiervoor wil inzetten. 

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. Vooraf overleg is noodzakelijk. Deze hulpmiddelen zijn in Lourdes gratis te leen van het  

mailto:els.ackema@tracoin.nl
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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 

PASTORALE DIENSTVERLENING 
 
Bent u vrijwilliger in de parochie of denkt u erover na om vrijwilligerswerk te gaan doen? Meld u dan aan 
voor de impulsbijeenkomst ‘Vrijwilliger in de Kerk’ op zaterdag 18 februari. Als vrijwilliger helpt u actief 
mee bij een van de vele taken die er zijn in de parochie en maakt u het mee mogelijk dat in de parochie 
het evangelie wordt verkondigd in woord en daad. 
Er is veel vrijwilligerswerk in de Kerk. Denk bijvoorbeeld aan inzet voor de Vastenactie, voor de eerste 
communievoorbereiding of voor de bloemen in de kerk. Of denk aan een taak als lector, ziekenbezoeker, 
of voor het onderhoud van het kerkgebouw.  
Veel organisaties in Nederland steunen op de inzet van vrijwilligers. De Kerk is een instelling met een 
zekere eigenheid. Die eigenheid is gegeven met het geloof in Jezus als de Christus en met de rooms-
katholieke kerkorde. 
Wat betekent het om juist in deze organisatie vrijwilliger te zijn? 
 
Daarover gaat deze bijeenkomst. Onder meer de volgende thema’s komen aan bod: 

• Motivatie(s) om vrijwilliger in een parochie te zijn 
• Welke werkzaamheden worden door vrijwilligers gedaan? 
• Welke taak past het beste bij mij, welke talenten kan ik aanbieden? 
• Wat kan een vrijwilliger van een parochie verwachten? 
• Hoe is een parochie georganiseerd? 

Hein Steneker is medewerker kerkopbouw van het bisdom Rotterdam en zal deze bijeenkomst inhoudelijk 
verzorgen. Hij leidt de thema’s in en er is volop ruimte vragen en gesprek met elkaar. Rond 13.00 uur 
wordt het inhoudelijke deel afgesloten met een lunch.  
               Zaterdag 18 februari 
               10.00 - 13.30 uur 
               St. Adelbertkerk  
               Minervaweg 7, Delft 

Deelname is gratis, maar meld u zich wel aan via pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl. 
Vermeld daarbij: uw naam, e-mailadres, (06)-telefoonnummer en bij welke parochie u betrokken bent. 

Met vriendelijke groet, 

Anneke Donkers 

Coördinator Pastorale Dienstverlening & diocesane activiteiten 

010 - 281 5184 / 06 - 5365 3035 
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