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“GIJ KUNT HET WONDER DOEN DAT IK EEN BETER MENS WORD” 
 
Heeft u hem al gelezen de laatste exhortatie van paus Franciscus?  
Een prachtig document voor wie geen genoegen wil nemen met 
middelmatigheid. Gaudete et exsultate, (Verheugt u en juicht) zo heet deze 
brief van de paus, waarmee hij allen wil aansporen om heiligheid na te 
streven. En dan natuurlijk op die hele eigen manier van paus Franciscus, met 
eenvoudige woorden en voorbeelden van alledag. 
 
Heilig worden in alle eenvoud, zo zegt hij, met kleine stapjes: door in een 
bepaalde situatie te besluiten geen kwaad te spreken, of juist, ondanks je 
vermoeidheid, te luisteren naar een kind dat even zijn droom moet vertellen, 
of door, in angstig moment, de rozenkrans te pakken en alles aan Maria toe te 
vertrouwen. Laat de genade van je doop vrucht dragen in een weg naar 
heiligheid. Laat toe dat alles voor de Heer open ligt en kies voor God zonder 
ophouden. 
 
Laat je niet ontmoedigen, want je hebt de kracht van de heilige Geest die het 
mogelijk maakt: in feite is heiligheid de vrucht van de heilige Geest in je leven 
(vlg. Gal 5, 22-23). Als je de verleiding voelt om je in je zwakheid te laten 
gaan, hef dan je ogen op naar de Gekruisigde en zeg Hem: “Heer, ik ben arm, 
maar Gij kunt het wonder doen dat ik een beter mens word. 
 
In de Kerk, die heilig is en tegelijk door zondaars wordt gevormd, vind je alles 
wat je nodig hebt om te groeien naar heiligheid. De Heer heeft haar vervuld 
met gaven door zijn Woord, door de sacramenten, de heiligdommen, het 
leven van gemeenschappen, het getuigenis van de heiligen, en door de 
veelvoudige schoonheid die voortkomt uit de liefde voor God, ‘zoals de bruid 
met haar sieraden getooid’ (Jes. 61,10).” (G.E. nr. 15). 
Echt een leestip, om weer vol goede moed verder te gaan! 
 
 
U kunt deze exhortatie bestellen via de inschrijflijst achter in de kerk. 
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HOE GAAT HET MET U? EN HOE GAAT HET MET ONZE KERK? 
Nog steeds zijn we bezig, in het kader van het jaar van gebed, de boekjes “Bidden 
voor iedereen” rond te brengen bij onze parochianen. Bij mijn bezoeken vraag ik 
steeds: Hoe gaat het met u? En ook: Zijn er nog vragen aan de parochie en aan 
uw pastoor? Het is mooi om mee te leven met wat er onder de mensen leeft. 
Daarom is dit bezoekwerk goed werk. Ik ga ermee door.  
Mijn vraag is wel: Wat kun je doen voor al je parochianen (4000 ingeschreven 
parochianen in beide parochies met 1300 adressen).  
 
Er is ook de vraag: hoe gaat het met onze kerk. ?r speelt veel in de kerk en er 
wordt door velen over de kerk gepraat. Wat sommige priesters gedaan hebben; 
daar zijn geen woorden voor. Ook al is het percentage van priesters die misbruik 
gepleegd hebben klein, het hele priesterschap wordt ermee bezoedelt.  
Ook de rol van de bisschoppen komt naar voren. Niemand wil de vuile was graag 
buiten hangen.  Te weinig was men zich bewust dat het gedrag van sommige 
priesters doorging bij overplaatsing. Leiding geven in de kerk is een serieuze zaak. 
Achteraf praten is altijd anders.  
 
Met de vergeving van de zonden, waar ik heilig in geloof, zijn de problemen nog 
niet opgelost. De gevolgen van de zonden blijven immers. Daar mag men niet 
aan voorbij gaan. Een weg van genezing en herstel moet gegaan worden. We 
leven in een gewonde kerk; wij zijn niet beter dan anderen.  
 
We zien ook hoe mensen buiten de kerk onze kerk benaderen. Al vele tientallen 
jaren wordt de kerk onheus behandeld, alsof we niets goeds meer doen. De 
Blijde Boodschap, die wij uitdragen wordt door onze, soms zeer decadente en 
naar vrijheid zoekende maatschappij, niet meer zo gewaardeerd. Het wordt er 
niet gemakkelijker op voor de gelovigen die nog blijven.  
 
De kerk wordt flink geschut. Dat kan goed zijn. De vraag is: Wat willen wij met 
onze kerk en ons geloof. Hoeveel kerken zijn er nog over 10 (of al over 5) jaar, als 
er minder gelovigen zijn (en ook minder financiën). Komen we daarom zelf nog in 
beweging?  Ik zie ook een levende kerk.  Wie het ziet, kan meedoen!  Zelf lift ik 
graag mee alles wat er in de kerk gedaan wordt. Dat kan doorwerken in onze 
parochies. We proberen in de parochie ook zelf het een en ander te organiseren. 
Doet u dan mee?. De komende jaren zijn cruciaal. Ik ben ervan overtuigd: Wie 
Christus vindt, en  de kracht van Gods levend woord en van de sacramenten 
ontdekt, zal door kunnen gaan.  
We worden een kleine kerk. Als het dan maar een oprechte kerk is. We mogen 
het geloof beleven en er in alle bescheidenheid getuigenis van afleggen. 
INZET VAN DE VRIJWILLIGERS 
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In de kerk wordt veel gedaan door vrijwilligers.  Om het werk van de kerk voort 
te zetten komt er heel wat kijken. Samen met de plaatselijke pastoor vormen de 
parochianen het levende gezicht van de plaatselijke kerk. We hebben elkaar hard 
nodig.   
Het reilen en zeilen in de kerk wordt aangestuurd door een 
kerkbestuur. Het is een hele zorg om de gebouwen te 
onderhouden. Het werk van de penningmeester gaat het hele 
jaar door. Dat geldt ook voor het vele andere werk dat door 
vrijwilligers wordt gedaan.  
Bedankt voor al die inzet, steeds weer! 
Met het wegvallen van parochianen komt er het een en ander onder druk te 
staan. Het valt niet mee om alles goed door te laten gaan. Het zou goed zijn als 
we als betrokken  parochianen bij elkaar komen om te zien wat we moeten 
doen.  Het is de vraag: Hoe zijn we kerk en kunnen we doorgaan. 
Denkt u mee en doet u mee? Laat van u horen. 

 
VORMSEL EN COMMUNIE 
Op zaterdag 20 oktober ontvangen 8 jongeren het Vormsel uit 
de handen van bisschop Van den Hende. De viering is om 17.30 
uur in Schoonhoven. 
 

27 september zijn 6 kinderen begonnen met de voorbereiding 
op de eerste Communie. Zij zullen zich voorstellen op zondag 11 november in 
Schoonhoven tijdens de Eucharistieviering om 9.30 uur.  
 
 
EEN NIEUWE LIEDERENBUNDEL VOOR DE TIJD DOOR HET JAAR 
Er komt een nieuwe liederenbundel voor de tijd door het jaar, voor beide 
parochies. Ook de liturgie met de gebeden staat in de bundel. 
Deze nieuwe uitgave kunnen we nog gebruiken tot de advent begint.  
De nieuwe bundel heeft veel nieuwe liederen, zowel van de koren als voor 
samenzang. Er staan ook enkele Latijnse gezangen in die in Haastrecht 
worden gezongen. 
Ook wordt uitleg gegeven over hoe we de Communie kunnen ontvangen. Het 
ontvangen van de Communie mag nooit een sleur worden.  
De vorige bundel dateerde van 2011 en heeft dus goede 
 dienst bewezen.  
We danken Stefan Hulsbosch voor al zijn tijd die hij  
er aan besteed heeft. Het is een mooie uitgave geworden.  
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LITURGISCH JAAR 
 

Elke zondag vieren we de Eucharistie; ook door de week is er de viering van de 
Eucharistie (voor zover de pastoor beschikbaar is). Daarnaast zijn er andere 
gebedstijden: we bidden uit het getijdengebed; er is aanbidding; er is het 
rozenkransgebed. Zo bieden we mogelijkheden om ons geloof levend te houden. 
 Zonder het geloof te beleven, verflauwt het. 
 

Met de Eucharistie is er ook het liturgische jaar, met 
haar accenten. Er zijn de sterke tijden van advent met 
daarna de kersttijd en de veertigdagentijd met de 
paastijd. We vieren de feesten van Maria en andere 
heiligen.  Gaan we daar in mee? 
Er zijn ook thematische zondagen; er is jaarlijks in 
september oogstdankdag; in oktober is er 
missiezondag op 21 oktober (met een deurcollecte). 
Paus Franciscus heeft de jaarlijkse ‘Werelddag van de 
armen’  uitgeroepen, met aandacht voor hen; het is 

op de zondag voor Christus Koning, 18 november  (er is een deurcollecte voor 
onze diaconie om mensen in nood te helpen). Het is in de kerk niet altijd 
hetzelfde. Het liturgische jaar geeft kleur en voedt ons geloof.  
 
 

ZO VIEREN WE IN ONZE PAROCHIES 
 

Op 18 oktober: vieren we het feest van Maria ter Weghe.   
Mgr. Hoogenboom, de hulpbisschop van Utrecht viert het met ons mee.  
Er is ook een samenzijn in Concordia met een kleine veiling. Wat 
geveild wordt kan men zien in de kerk in het weekend 
voorafgaand aan 18 oktober en op onze site. 
 
Op 1 en 2 november vieren we Allerheiligen en Allerzielen. Op 1 november is er 
’s morgens in Schoonhoven een gezongen heilige Mis om 9.30 uur en ’s avonds in 
Haastrecht om 19.30 uur. De gedachtenis van allerzielen, om onze dierbaren te 
herdenken, is in Schoonhoven op zondag 28 oktober 19.00 uur en in Haastrecht 
op 2 november om 19.30 uur. 
 
Op 25 november vieren we het Hoogfeest van Christus Koning; het is de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar.  
 



6 
 

ACTIVITEITEN 
 

JAAR VAN HET GEBED 
De avond over gebed, met de zusters uit Dordrecht, is verschoven 
naar donderdag 25 oktober. 
De bisschop vraagt dit jaar speciale aandacht voor het gebed. Het 

is belangrijk dat ons contact met onze lieve Heer levend blijft.  
De overste, zuster Maria Tatiana, zal eerst een inleiding geven in ‘De 
Overkant’. Daarna nemen de zusters ons mee naar de kerk voor een geleid 
gebed. Bidden moet je gewoon doen en al doende leer je het. Komt u ook? 
 
CATHOLICISM 
Er zijn nog 3 avonden met een DVD uit de serie Catholicism 
De avonden zijn in “De Overkant” in Schoonhoven van 
20.00 – 21.30 uur. 
Op 11 oktober staan we stil bij  “De gemeenschap van de 
heiligen”; er is aandacht voor o.a. over Edith Stein, Teresia 
van Lisieux en Moeder Teresa. 
Op 8 november gaat het over het “Gebed en geestelijk leven”; gebed 
verandert de mens en zo de mensheid. 
Op 29 november gaat het over “Het eeuwig leven”; we mogen ons 
voorbereiden op een onvoorstelbaar nieuw leven bij God.  
We zullen steeds samen naar de DVD kijken en er over napraten. 
 

 

ONTMOET DE WERELDKERK  10 november 
Kerk in Nood organiseert op zaterdag 10 november een dag 
voor jong en oud, vol inspirerende ontmoetingen. Sprekers 
getuigen van hun geloof en hoe dit hen door moeilijke 
situaties heen geholpen heeft. Er is een programma voor 
tieners, kinderen en een crèche voor de allerkleinsten. Er is 
een pontificale Eucharistieviering. Het is in Hilversum van     

                               9.30 - 17.30 uur. 

 

KERSTKAARTEN 
Achter in de kerk kunt u weer kerstkaarten kopen. 
Met de opbrengst steunt u de restauratie van de kerk 
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DE VOEDSELBANK MET HET PRODUCT VAN DE  MAAND  
Een jaar geleden is voor de hele Krimpenerwaard een 
nieuwe voedselbank opgericht: Voedselbank IJssel en 
Lek.  De voedselbank helpt niet met geld maar heel 
concreet met  producten. Het blijkt nog steeds nodig te 
zijn. Veel winkeliers doen mee. Zij geven allerlei producten: vlees, brood, 
groenten en andere levensmiddelen. De voedselbanken werken ook onderling 
samen. De ontvangen producten worden verdeeld in dozen. De mensen die 
daarvoor in aanmerking komen, kunnen deze eens in de week ophalen.  

De kerken in Schoonhoven, met name de diaconieën,  hebben de voedselbank 
altijd gesteund, financieel en ook met producten. Nu de voedselbank voor de 
hele Krimpenerwaard is, worden alle kerken gevraagd om mee te doen met 
de inzamelingen. Eens in de maand, in principe het eerste weekend, vragen zij 
aandacht om levensmiddelen te verzamelen voor de minderbedeelden. Er is 
een voorstel voor het product van de maand, maar men mag van alles geven. 
In de kerk maar ook op de site en in het parochieblad wordt het product van 
de maand aangekondigd.  
Met dank als u mee doet.  
Men kan de voedselbank ook financieel steunen. Er staat een collectebus. 
De voedselbank heeft vrijwilligers die in de verschillende plaatsen van de 
Krimpenerwaard actief zijn. Als u belangstelling hebt om te helpen, laat het 
weten. 
 
OFFERLICHTJES EN OFFERKAARSEN 
In Haastrecht gebruiken we twee soorten 
offerlichtjes (naast de offerkaarsen), kleine en 
grotere. Wij gaan nu over naar één soort lichtje,  
een maat tussen de huidige offerlichtjes.  
We overwegen ook aan om naar een tussenmaat offerkaars te gaan. Er zijn nu 
kleinere en grotere offerkaarsen. Het lijkt ons gemakkelijker om naar een grootte 
over te gaan met één prijs, 50 eurocent per kaars of per lichtje.  
Het aansteken van een kaars gaat samen met een gebed en een offer (wat we 
voor de kaars betalen).  
P.S. In de zomermaanden bleken de kaarsen vanwege de warmte krom te 
trekken. Daarom was de kaarsenstandaard in Haastrecht enkele maanden weg. 
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        PAROCHIE ST. BARNABAS  
 
        Opbrengst collecte september      €     785,80      
        Oogstdankdag                          €     376,- 
 
 
 

GEEF MARIA EEN EIGEN BUITENKAPEL 
Aan de zijkant van de pastorie, richting kerk, is een kleine uitbouw. Daar heeft 
een kluis gezeten. In het kerkbestuur is het idee naar voren gekomen om daar 
een Mariakapel te maken. Veel mensen fietsen langs en vinden de kerk dicht. Het 
is mooi als er buiten de kerk een Mariakapel kan komen; men kan daar een 
kaarsje aansteken en even bidden. We willen er een mooie ruimte van maken. Er 
is een opening, middels een hek. Misschien kunnen er aan de zijkanten enkele 
glas in loodramen in komen.  
Er is al het nodigde onderzoek gedaan en de nodige vergunningen zijn bijna 
binnen. Het geld moet er ook nog komen. Steun ons en geef hiervoor. Dat Maria 
geëerd kan worden als Maria ter Weghe en we haar voorspraak kunnen 
inroepen. In het portaal van de kerk komt een collectebus te staan om de gelden 
voor de buitenkapel te verzamele 
 

 
 
                     PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS 
 
            Opbrengst collecte september    €  840,80 
 
 
 

                                  KOFFIE DRINKEN 
                              Op zondag  4 november is er  
                na de mis  koffiedrinken in "De Overkant".             
                 
 

DORCAS VOEDSEL-ACTIE   
Wij willen dit jaar meedoen met de Dorcas voedsel-actie.  
Deze actie zal plaatsvinden in de eerste weken van november.  
In de kerk hoort u wanneer u de producten kunt meenemen. 
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Algemene informatie 
Pastoor J.E.M. van der Mee     0182-382455 
                                                       vandermee@kerkmail.nl 
 

 
Algemene informatie St. Barnabasparochie 
Pastorie Grote Haven 8 (!)    2851 BM  Haastrecht 
   0182-382455 
   info@barnabasparochie.nl 

www.barnabasparochie.nl 
 

Rekeningnummers: 
Voor de Actie Kerkbalans     NL44 RABO 0118 5024 17 t.n.v.  R.K. Kerk 
Voor misintenties e.d.           NL71 RABO 0361 4102 04  H. Barnabas Haastrecht 
Voor het Restauratiefonds   NL10 RABO 0191 9790 74 
 
Kerkbestuur 
Voor informatie over zaken die het kerkbestuur betreffen kunt u contact 
opnemen met:    Dhr. A. Houdijk 
                               Bredeweg 23, 2851 VB  Haastrecht 
                               tel: 06-53486033 
 
Algemene informatie H. Bartholomeusparochie 
Pastorie  Wal 61    2871 BC  Schoonhoven 
  0182-382455 

 info@bartholomeusparochie.nl  
 www.bartholomeusparochie.nl 
 

Rekeningnummers: 
Voor de Actie Kerkbalans    NL79 INGB 0001 4600 00    t.n.v.  R.K. Kerkbestuur 
Voor misintenties e.d.         NL10 INGB 0000 1138 15                H. Bartholomeus 
Voor het Glas in lood           NL97 RABO 0305 4888 48               Schoonhoven 
 
Kerkbestuur: 
Voor informatie over zaken die het kerkbestuur betreffen kunt u contact 
opnemen met:   Dhr. H. Hagenaars 
                             Lopikerweg 42, 2871 AV Schoonhoven 
  tel: 06-53641430 
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                                        DE AGENDA            
                             

     
                Donderdag 18 oktober 
  Feest van Maria ter Weghe van Haastrecht 
  19.30 uur Eucharistieviering met Mgr. Hoogenboom   
  (19.00 uur Rozenkransgebed) 
  Na afloop gezellig samenzijn in Concordia,  
                waar een veiling zal plaatsvinden 

             
            Donderdag 25 oktober 
            Avond over gebed verzorgd door de zusters  
                                                                       uit Dordrecht 
            Schoonhoven, ‘De Overkant’ om 20.00 uur. 
 

 
    Donderdagen 11 oktober en 8 en 29 november 
     Catholicism, een reis door het katholieke geloof 
     Schoonhoven, ‘De Overkant’ om 20.00 uur. 
 
 
 
    Landelijke dag Biddende Moeders, 10 november 
    Rozendaal 10.00 – 16.00 uur 
    Met afsluitende Eucharistieviering om 15.00 uur. 
    

 
 
 
    Ontmoet de wereldkerk, 10 november 
    Hilversum, 9.30 - 17.30 uur. 
 
 

  
     Christus Koning, 25 november 
     Afsluiting kerkelijk jaar 
 


