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KOM HEER JEZUS, KOM
De eerste christenen hebben altijd gebeden om de komst van de Heer.
Ze waren niet bang voor de wederkomst van de Heer, ook als dat de
ondergang van de huidige wereld zou zijn, ook van mijn eigen ik. God
maakt alles nieuw.
We weten (geloven) dat met de komst van Christus deze vernieuwing is
begonnen. Hij die gestorven is voor onze zonden, is verrezen en reikt ons
dit nieuwe begin aan, uit kracht van de heilige Geest. Deze geest van God
vernieuwt het aanschijn van de aarde. Het begin is er al.
We leven dus in een dubbele tijd. Van reeds en nog niet. Van op weg gaan
en steeds weer terugvallen. Het koninkrijk van God is nog niet voltooid;
het is bezig te groeien. Laten wij het toe?
Zo kijken de christenen naar de toekomst; deze komt naar ons toe
en deze verwachting mag ons leven bepalen. Daarvoor hebben wij
voortdurend bekering nodig. Elk ogenblik is als een gunstig moment door
God gegeven waarin de Heer naar ons toekomt. We hebben de opdracht
te luisteren naar de impulsen van de Geest van God zonder ons daar tegen
te verzetten. Anders verhinderen wij het werk van God, hetgeen maar al
te vaak gebeurt.
De eerste komst van God was met deze komst van Christus, als mens. In
alle nederigheid is hij gekomen. Men heeft het niet gezien en het bracht
veel lijden voor de Heer. Bij de wederkomst verwachten wij de Heer in
heerlijkheid en het laatste oordeel zal gesproken worden. Alles zal aan het
licht komen.
In deze tijd van verwachting leven wij met Gods woord en de kracht van
de sacramenten in zijn kerk, waar we dit met elkaar beleven. Zo bidden wij
dit ook in de kerk bij het Onze Vader: uw rijk kome en na de consecratie:
wij verkondigen uw dood en verrijzenis totdat Hij komt. Hij is gekomen en
Hij komt en Hij zal komen. Zo mag zich ons leven voortdurend vernieuwen,
en dat we ons richten op Hem die komt. Zo wens ik u een goede advent.

ADVENTSACTIE
Zoals elk jaar in de advent willen we de opbrengst van de
adventsactie bestemmen voor de vele vondelingen in China.
Onze steun bereikt zusters en (vaak arme) gezinnen die de
vondelingen liefdevol opnemen en verzorgen. Uw bijdrage is
zeer welkom. Achter in de kerk ligt de nodige informatie
over de stichting die hier zorg voor heeft.
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KERSTTAFEL
Achter in de kerk maken we een kersttafel. Er is weer de mogelijkheid om
kerstkaarten te kopen. Ook liggen er kleine kerststalletjes of alleen een
kerstkindje om ergens neer leggen en enkele andere kerstattributen.
De opbrengst is voor de Mariakapel / glas-in-loodramen van de kerk.
KERSTVIERING VOOR GEZINNEN
Zoals al meer dan 10 jaar is er op Kerstavond,
24 december om 19.00 uur in de parochiekerk van
Schoonhoven, een kerstviering voor gezinnen. Het
kerstverhaal wordt verteld en er zal een uitbeelding
bij dit verhaal zijn. Ook zingen we kerstliederen.

DOET U WEER MEE MET DE KERSTACTIE VOOR VRONESTEYN?
Zoals velen waarschijnlijk wel weten, worden de priester- en
diakenstudenten voor ons bisdom via Centrum Vronesteyn gevormd. De
vitaliteit van de Kerk in het bisdom Rotterdam hangt in belangrijke mate af
van de aanwezigheid van priesters en diakens ten dienste van allen in de
Kerk. De kosten hiervoor zijn hoog (voor studie, personeel en onderhoud
van het huis € 180.000 per jaar). De Kerstactie van vorig jaar heeft meer
dan 150 nieuwe donateurs gegeven die Vronesteyn steunen.
Met het kerstnummer van Tussenbeide vindt de jaarlijkse wervingsactie
plaats voor dit Centrum. Steun onze priesteropleiding met een bijdrage en
blijf bidden voor roepingen en voor een goede vorming.
AFSCHEID DIRIGENTE
Na ruim 6 jaar ons koor Sursum Cora geleid te hebben als dirigente
moeten we helaas afscheid nemen van onze dirigente. Wij zijn haar veel
dank verschuldigd. Elke maandag kwam ze vanuit Delft onze kant uit en
eens in de maand was ze aanwezig in onze viering. Op zondag 9 december
is er bij het koffiedrinken gelegenheid om haar de hand te drukken en te
danken.
KBO
Op 14 december is er om 10.30 uur de Kerstviering in onze kerk met
daarna in “De Overkant” een uitgebreide lunch en een optreden van
Coenen Entertainment met een Kerst programma.
Op 10 januari 2019 is er een Nieuwjaarsbijeenkomst met Oud-Hollandse
spelen in “De Overkant”.
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KERKTELEFOON
Beste mede-parochianen,
Onze kerk heeft een Kerktelefoon. Hierdoor kunnen ouderen, zieken en/of
parochianen die zelf niet bij de mis aanwezig kunnen zijn de dienst in de
kerk toch meevieren door deze te beluisteren en zo betrokken blijven bij
onze gemeenschap.
De kerktelefoon werkt via een speciale computer. Met een eigen
computer, tablet of mobiele smartphone kunnen thuis de uitzendingen
worden beluisterd.
Onlangs is de computer in de kerk van Schoonhoven defect geraakt. Er
moest een nieuwe komen (ook in Haastrecht is de computer aan
vervanging toe) De nieuwe computer en de installatie daarvan heeft ruim
800,-- euro gekost. Dit is een behoorlijk bedrag en een onvoorziene
uitgave.
Ziet u ook het belang in van de kerktelefoon en kunt u financieel iets
bijdragen? Maak dan S.V.P. uw gift over op rekeningnummer NL10 INGB
0000 1138 15 t.n.v. R.K. Kerkbestuur H. Bartholomeus Schoonhoven of voor
Haastrecht: NL71 RABO 0361 4102 04 t.n.v. R.K. Kerk H. Barnabas
Haastrecht onder vermelding van “bijdrage kosten kerktelefoon”.
Alvast dank voor uw vrijgevigheid, mede ook namens de trouwe
luisteraars van onze kerktelefoon !
Namens het kerkbestuur

DE AGENDA
11 december
Viering van verzoening met gelegenheid om de
vergeving van God persoonlijk te ontvangen
Schoonhoven 19.30 uur
17 december
Boeteviering te Haastrecht 19.00 uur

25 december
Komt allen Tezamen in De Ark te Schoonhoven
12.00 – 18.00 uur. Info volgt.
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PAROCHIE ST. BARNABAS
Opbrengst collectes 2 oktober
tot en met 18 november
Collecte tgv Maria ter Weghe
Opbrengst Kerkveiling
Wereldmissiemaandcollecte
Collecte en giften voor ons PCI

€ 1.147,85
€ 424,50
€ 852,€ 185,€ 252,90

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Overleden
 Op 29 september is onze organist Wim Griffioen overleden. Meer dan
30 jaar is hij onze organist geweest, van meerdere koren, maar vooral van
ons dames- en herenkoor. Tot op de hoge leeftijd -Wim is 85 jaar
geworden - klom hij naar de koorzolder en velen hebben genoten van zijn
orgelmuziek, ook van wat hij ten gehore bracht aan het einde van de
viering. Door een ongelukkige val is hij vlak voor de vakantie gaan tobben,
met de nodige complicaties. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. Het koor
heeft gezongen bij zijn afscheid in zijn eigen kerk in Gouda op 8 oktober.
Velen van het koor en de parochie blijven hem gedenken.
 Op 2 november is in de leeftijd van 81 jaar overleden Johannes Cornelis
Gerardus, Jan, Schalkwijk. Op 10 november is er afscheid van hem genomen.
VIERINGEN EN MISINTENTIES in Haastrecht
1 en 2 december: 1e zondag van de Advent
Za 19.00 uur: Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween. Voor een jarige;
Bep Faaij-van der Nol; Cor en Riet Verkley-Verdel.
8 en 9 december: 2e zondag van de Advent
Za 19.00 uur: Ruud Kocken.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Barnabaskoor.
Voor een jarige; Tiny de Vroom-Faaij; Gerard van Dijk;
Cornelia Streng-Vreeswijk.
Di 9.30 uur: Eucharistieviering in het 'Hof van Stein': Cornelis Wolff.
19.30 uur: Viering van de verzoening in Schoonhoven
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15 en 16 december 3e zondag van de Advent; Zondag “Gaudete”
Za 19.00 uur: Maarten en Emmy van Zuijlen-Sluis;
Henk Koster en overleden broer.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het Caeciliakoor.
Ries Dekker; Cor en Riet Verkley-Verdel; Henk Vermeulen.
Ma 19.00 uur: Boeteviering.
22 en 23 december: 4e zondag van de Advent
Za 19.00 uur: Henk Steenkamer.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Barnabaskoor.
Voor een jarige; Juan Torres; Cornelia Streng-Vreeswijk.
24 en 25 december Kerstmis – Geboorte van de Heer
Ma 20.00 uur! Eucharistieviering met het Caeciliakoor.
Maarten en Emmy van Zuijlen-Sluis; Frans Spruijt;
Marie Streng-Verkley; Jan Streng; Henk Vermeulen;
Matthé Moons; overleden fam. Steenkamer-van Eijk;
Marjan Faaij; overleden ouders Faaij-Streng.
Eerste Kerstdag
Di 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.
Voor een jarige; overleden familie Sprinkhuizen;
Mariska van Vliet; Riek en Anna Faaij; overleden familie
Boere-Moons; Jeanne Boere-Leliveld; Niek en Annie
Mulder-van Rossum; Bertus Verkleij; Leny StolwijkSteenkamer; Jan en Corrie Tollenaar – van Duijn.
26 december Tweede Kerstdag: Feest van de heilige Stefanus
Wo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Barnabaskoor.
Voor een jarige; Niek, To, Leo, Henk Bart en Daan Stolwijk.
29 en 30 december Feest van de heilige familie
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Barnabaskoor.
Riek en Anna Faaij; Mariette van Arendonk; Matthé Moons.
overleden ouders van der Pouw – Steenbergen.
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Oudejaarsavond + Nieuwjaarsdag: H. Maria, Moeder van God
Ma 19.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.
Matthé Moons
Di 11.00 uur: Eucharistieviering met Caeciliakoor.
Henk Vermeulen.
5 en 6 januari Hoogfeest Openbaring des Heren
Za 19.00 uur: Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven;
Catharina van Disseldorp.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.
Guus Faaij (jaargetijde); Riek en Anna Faaij;
Gerard van Dijk; Cor en Riet Verkley-Verdel; Maria van
Arendonk-Roels.
Di 9.30 uur: Eucharistieviering in het 'Hof van Stein'.
Cornelis Wolff
12 en 13 januari
Za 19.00 uur: Nog geen intentie
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Barnabaskoor.
Voor een jarige; Leny Stolwijk-Steenkamer; Cornelia StrengVreeswijk; Tiny de Vroom-Faaij.
19 en 20 januari
Za 19.00 uur: Nog geen intentie.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het Caeciliakoor.
Voor een jarige; Niek en Annie Mulder-van Rossum;
Cor en Riet Verkley-Verdel; Bert Straver (jaargetijde).
VERHUUR PASTORIE
Het is alweer 5 jaar geleden dat de parochie de pastorie voor een groot
gedeelte is gaan verhuren aan uitvaartonderneming Brouwer de Koning.
Omdat de uitvaartonderneming de pastorie in zijn geheel wil gaan
gebruiken, zijn er in de afgelopen periode gesprekken gevoerd, met
ondersteuning van mensen van het bisdom. De uitkomst is dat
uitvaartonderneming Brouwer de Koning met ingang van 1 januari 2019
de gehele pastorie gaat huren.
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De parochie heeft boven de kerk nog enkele ruimtes. In één ruimte zal het
archief worden opgeslagen en enkele andere zaken die te maken hebben
met de liturgie. Dit was tot nu toe opgeslagen op de zolder van de
pastorie. De pastoor verliest zijn werk/slaapkamer die hij op de pastorie
nog gebruikte. Het zal voor hem meer op en neer rijden worden.

Opnieuw KERSTWANDELING in Haastrecht
met live scènes uit het Kerstverhaal
De Haastrechtse kerken verenigd in het Hapis
organiseert voor de derde keer een bijzondere
kerstwandeling. Al wandelend beleeft u met uw
(klein)kinderen of bekenden het kerstevangelie als
nieuw. Het thema is: “Op weg naar het licht”. De wandeling begint bij het
parkeerterrein van de “Liezeborgh”, waar u wordt opgewacht door de
harmonie die Kerstliederen speelt en een vertelster en Romeinse soldaten,
die u de route wijzen. We verwachten u (jullie ) op vrijdag 21 december. U
kunt starten van 18.00 uur tot 19.30 uur. De wandeling van ongeveer 2
kilometer gaat langs verschillende plekken en kerken in de dorpskern. U
zult onderweg veel horen, beleven en zien. We nodigen jong en oud van
harte uit op deze weg naar het licht. Als u een lantaarn bezit, neem die
dan mee om op weg naar het bijzondere licht van Kerst, de donkere weg
te laten oplichten

HOUT VOOR DE OPEN HAARD
Een aantal bomen naast de pastorie is gekapt. Er is nog wat
hout beschikbaar. Met een gift voor onze Mariakapel kunt u
openhaardhout meenemen. Stel u daarvoor in contact met
Adriaan Houdijk (tel. 06 534860330).
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PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS
Opbrengst collectes van 2 oktober
tot en met 18 november
Wereldmissiemaandcollecte
Collecte en giften voor ons PCI

€
€
€

1.369,158,227,50

KOFFIE DRINKEN
Op zondag 9 december en 6 januari
drinken we na de Mis koffie in "De Overkant".

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Overleden
 Op 11 oktober is in de leeftijd van 83 jaar overleden, Leo Joseph Elshof.
Op 17 oktober hebben wij afscheid van hem genomen en is hij begraven
op de algemene begraafplaats.
VIERINGEN EN MISINTENTIES in Schoonhoven
1 en 2 december: 1e zondag van de Advent
Za 17.30 uur: Piet de Jong; Jozef Jans; Joop van Os en overleden familie.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang.
Voor de parochie; Johannes Elbertse; Cees van der Paauw;
an Overbeek; Henk en Geertruida de Groodt-van
Neerijnen; Johanna Bartels-Florentinus; Jos Bulle;
Leo Elshof.
8 en 9 december: 2e zondag van de Advent
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;
Theo en Truus Dijkgraaf-Halverhout; Herman Mensch;
Johanna Bartels-Florentinus; Riet van Doorn-Harreveld;
Henk en Geertruida de Groodt-van Neerijnen;
Ria Bulle-Veld; Pank van Baaren.

Di 19.30 uur: Viering van de verzoening.
Vr 10.30 uur: Eucharistieviering met leden van de KBO.
15 en 16 december: 3e zondag van de Advent; Zondag “Gaudete”
Za 17.30 uur: Piet de Jong; Joop van Os en overleden familie.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Voor de parochie; Jan Overbeek;
Henk en Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Johanna
Bartels-Florentinus; Cees Murck.
Ma 19.00 uur: Boeteviering in Haastrecht.
22 en 23 december: 4e zondag van de Advent
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang.
Voor de parochie; overleden ouders De Jong-van Eijk;
Henk en Geertruida de Groodt-van Neerijnen;
Ria Bulle-Veld; Johanna Bartels-Florentinus;
Corrie Koren (jaargetijde).
24 en 25 december
Kerstmis – Geboorte van de Heer
Ma 19.00 uur: Kerstspel.
22.00 uur: H.Mis met Sursum Corda.
Overleden familie Nagtegaal-van Putten; overleden ouders
Mouris-van Klaren; overleden ouders De Kruijf-van Rooijen
en Arie; Kees en Tiny van Engelen; Cees en André den
Hartog; Albert en Riet van Doorn – Harreveld; Chris van
der Horst; Koos Klever.
Di

9.30 uur: H. Mis met Sursum Corda.
Voor de parochie; Theo Driesen; overleden familie
Drost-Spaan; Koos Verlaan (jaargetijde) Herman Mensch;
Cees van der Paauw; Leo Elshof; Pank van Baaren;
Alex Houtman en zoon Leo; Nel Verweij.

26 december Tweede Kerstdag: Feest van de heilige Stefanus
Wo 9.30 uur: H. Mis met samenzang.
Pastoor Hans Vergeer (2e jaargetijde); Gerard van Gent.
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29 en 30 december Feest van de heilige familie
Za 17.30 uur: Joop van Os en overleden familie.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang.
Voor de parochie; Henk en Geertruida de Groodt-van
Neerijnen; Johanna Bartels-Florentinus.
Nieuwjaarsdag: H. Maria, Moeder van God (Dag van de vrede)
Di 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Nog geen intentie.
.
5 en 6 januari Hoogfeest Openbaring des Heren (Driekoningen)
Za 17.30 uur: Jozef Jans; Piet de Jong.
Zo 9.30 uur: H.Mis met samenzang.
Voor de parochie; overleden ouders De Jong-van Eijk;
Jos Bulle; Ria Bulle-Veld; Johanna Bartels-Florentinus;
Johannes Elbertse; Henk en Geertruida de Groodt-van
Neerijnen; Leo Elshof; Pank van Baaren.

12 en 13 januari
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; Joop van Os
en overleden familie.
Zo 9.30 uur: H. Mis met Sursum Corda.
Voor de parochie; Johanna Bartels-Florentinus; Herman
Mensch; Henk en Geertruida de Groodt-van Neerijnen;
Chris van der Horst.
19 en 20 januari
Za 17.30 uur: Piet de Jong
Zo 9.30 uur: H. Mis met Samenzang.
Voor de parochie; Johanna Bartels-Florentinus; overleden
ouders De Jong-van Eijk; Henk en Geertruida de Groodtvan Neerijnen; Ria Bulle-Veld; Leo Elshof.
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VACATURES bij de KBO
In 2019 zullen de huidige voorzitter en penningmeester, na vele jaren,
afscheid nemen van hun bestuursfunctie.
Wij doen dan ook een dringend beroep op onze leden om na te denken
of één van deze beide functies iets voor u is.

KOMT ALLEN TESAMEN.
Ook dit jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd op 1e Kerstdag voor
al die mede-Schoonhovenaren en Willige Langerakkers die behoefte
hebben om deze bijzondere momenten niet alleen, maar met anderen
door te brengen. Steeds weer blijkt dat er heel wat mensen zijn die min
of meer tegen de Kerstdagen opzien en het niet leuk
vinden om eerste Kerstdag alleen te zijn.
De bijeenkomst vindt plaats in de Ark
(Groene Singel 10 te Schoonhoven)
op 1e kerstdag vanaf 12.00 – 17.00 uur.
U kunt mee helpen en ook mensen hierop wijzen.
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Draag bij aan onze Mariakapel

Beste parochiaan,
Onze Barnabaskerk staat er prachtig bij.
Het is al weer 2 jaar geleden dat we de restauratie hebben kunnen
afsluiten. We blijven alle gevers dankbaar.
Als parochie en kerkbestuur zitten we evenwel niet stil.
Adriaan Houdijk heeft het idee geopperd om de ‘bult’ aan de zijkant
van de pastorie open te breken en te maken tot een Mariakapel.
Dat zou een grote aanwinst voor onze parochie zijn. Hier wordt
immers sinds 1647 Maria ter Weghe geëerd. Dat blijven we doen.
De kerk is helaas vaak dicht, maar deze Mariakapel zal open zijn.
Voorbijgangers en parochianen kunnen dan een kaarsje bij Maria
aansteken en bij haar bidden.
Geef in deze maand december hiervoor een extra geschenk.
Maak een bijdrage over naar:
NL10 RABO 0191 9790 74
t.n.v. R.K. Kerk H. Barnabas Haastrecht
Heel hartelijk dank!

Maria ter Weghe: we blijven u eren
U komt naar ons toe en wij willen u groeten
Sta ons steeds terzijde en help ons en onze kinderen

Glas in Lood
Al enige jaren vragen wij aandacht
voor het herstel van het glas in lood
van de kerk.
Wij achten het belangrijk dat voor het behoud van onze kerk deze
klus geklaard wordt. In de jaren 90 heeft een betrokken parochiaan,
dhr. Henk van Breukelen, voorzetramen aangebracht. Die hebben de
ramen beschermd en bewaard.
Het bisdom heeft aangegeven dat er nog geen directe noodzaak is
om het herstel van het glas in lood nu aan te pakken. Het kan nog
even wachten. Het rapport van monumentenwacht geeft echter
aan dat het tijd gaat worden.
We weten nu nog niet wanneer.
Het bisdom geeft wel aan dat het verstandig is om door te gaan
met sparen.
Tot nu toe hebben al vele parochianen gedurende de laatste jaren
trouw gegeven. Er is bijna € 58.000,- binnen gekomen. We zijn nog
niet bij het eindbedrag van rond de € 170.000,-.
Wij blijven daarom vragen om door gaan met geven.

Het glas in lood is wel nog niet in ‘acute’ nood,
maar blijf geven, opdat onze kerk kan voortleven
Geef in deze maand van december de parochie een extra geschenk.
Maak een bijdrage over naar:
NL97 RABO 0305 4888 48
t.n.v. R.K. Kerkbestuur H. Bartholomeus Schoonhoven.
o.v.v. glas in lood
Met heel veel dank!

