SAMEN TER WEGHE
St. Barnabasparochie
Grote Haven 8 Haastrecht
www.barnabasparochie.nl

8 juni
H. Bartholomeusparochie
tot en met
Wal 61, Schoonhoven
5 juli
www.bartholomeusparochie.nl

pastoor J.E.M. van der Mee
tel. 0182-382455

De heilige Geest
is de garantie van de Kerk

PINKSTEREN: KOM SCHEPPER GEEST
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Te weinig beseffen wij wat Pinksteren is, ons geeft en zo met ons kan doen!.
Het is de heilige Geest, die aan de kerk gegeven is om de kerk doorheen alle
tijden te leiden. De heilige Geest verzekert het voortbestaan van de kerk.
Soms kun je je erover verbazen dat de kerk nog bestaat. Iemand heeft eens
gezegd: de kerk is het zichtbaar bewijs van God, want terwijl de mens vaak
het werk van God kapot maakt of teniet doet, gaat God toch door. Hij
vernieuwt zijn kerk en leidt zijn kerk. De mens is het moeilijkste wezen om te
leiden, omdat hij vaak zijn eigen wil en eigen zin doet.
Wij mogen vaak om de heilige Geest bidden. Deze wordt gegeven om te
onderscheiden wat we moeten doen. De mens staat vaak voor moeilijke
keuzes en beslissingen. Wat moeten we doen en waar doen we goed aan.
Laten we het de heilige Geest vragen en voor onszelf meer beschikbaarheid
en nederigheid om ons te laten leiden. Nemen we een voorbeeld aan Maria,
die als beeld van de Kerk het werk van God heeft gedaan.
WEEK VAN DE NEDERLANDSE MISSIONARIS
Elk jaar wordt er met Pinksteren aandacht gevraagd voor onze
missionarissen en missionaire werkers. Ze hebben onze steun
nodig. Er is in het Pinksterweekeind een deurcollecte.
STEUN DE PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING
Op Sacramentsdag wordt er in beide parochies gecollecteerd voor de PCI.
(de Parochiële Caritas instelling). Als u de PCI wilt steunen, maak dan uw
bijdrage over naar: NL48 RABO 0133 2559 48, t.n.v. P.C.I. Haastrecht –
Schoonhoven, Grote Haven 8, 2851 BM Haastrecht, o.v.v. GIFT.
MARIA, MOEDER VAN DE KERK.
Paus Paulus VI heeft Maria in 1965 voor de hele kerk tot Moeder van de Kerk
uitgeroepen. Paus Franciscus heeft vorig jaar bepaald om Maria voortaan zo
te eren op de 2e Pinksterdag.
2e PINKSTERDAG ZILVERDAG
2e Pinksterdag is ook de Zilverdag. Onze kerk is die dag open. Er wordt een
wandeling georganiseerd en de route loopt langs onze kerk. In de kerk
worden enkele zilveren voorwerpen tentoongesteld. Ook kan men een
kaarsje op steken en er bidden.
“De Overkant” is open en men kan er terecht voor koffie, een ander drankje
of een hapje. Bij mooi weer is er een terras naast de kerk.
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PAROCHIE ST. BARNABAS
Opbrengst collectes 287 april t/m 19 mei €
Voor de priesteropleiding van ons bisdom €

650,149,05

Openlucht Pinksterviering in Haastrecht – 7 juni om 20.00 uur
Thema is: “De kracht van de Geest ….. Pinksteren 2019”.
De viering wordt georganiseerd door het HAPIS, Haastrechts Platform voor
Interkerkelijke Samenwerking met muzikale medewerking van zangkoor In
Between o.l.v. onze dirigente Els Ackema. Voorgangers zijn pater L. Bos en
ds. J. Huttenga. Begeleiding van de samenzang en geluid worden verzorgd
door Ingrid en Onno Rietveld. Vanaf 19.30 uur is er carillonspel door de heer
P. Bremer. U bent van harte welkom. Na afloop is er koffie / thee.
Bij slecht weer is de viering in de kerk.
BARNABASFEEST
Op zondag 16 juni vieren we het Barnabasfeest.
Na de mis is er koffiedrinken in de pastorie(tuin).
De wereldwinkel zal met een stand met producten voor verkoop aanwezig zijn.

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Jarigen, 80 jaar en ouder:
10 juni wordt mw. G. Rost-van der Voorn (De Ruyterstraat 38) 82 jaar; 14 juni
wordt dhr. G. van Poppel (Botterwerf 2, Gouda) 88 jaar; 16 juni wordt dhr. H.
Mayenburg ( Reigerstraat 11) 82 jaar; 19 juni wordt mw. J. Boere-Steenkamer
(Amaliahof 15) 87 jaar; 21 juni wordt dhr. C. van Zuijlen (Amaliahof 11) 90
jaar; 29 juni wordt mw. L. Dekker-van Doorn ( De Ruyterstraat 90) 83 jaar;
30 juni wordt dhr. J. Huurman (Jaagpad 37) 82 jaar; 7 juli wordt mw. C. Klever
- van Peperstraate (Jan van Arkelstraat 9) 87 jaar; ook op 7 juli wordt dhr. M.
Kruitbosch (Jaagpad 77) 81 jaar; 10 juli wordt mw. E. Hartman-Cornelis
(Dunantstraat 35) 81 jaar. Allen van harte gefeliciteerd!
Zieken
Wij bidden voor onze zieken met name voor Roelof van Dijk en mevr. Meijer.
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VIERINGEN EN MISINTENTIES in Haastrecht
8 en 9 juni
Hoogfeest van Pinksteren
Za 19.00 uur: Rinus Klever
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween
Maarten en Emmy van Zuijlen-Sluis; overleden vader;
Leny Stolwijk-Steenkamer; overleden familie Sprinkhuizen;
Cor en Tiny de Vroom-Faaij; Henk Vermeulen;
Marie Streng-Verkleij en Jan Streng.
Ma 11.00 uur: Tweede Pinksterdag: H.Maria, Moeder van de kerk
Eucharistieviering met leden van de koren.
Nog geen intentie.
Di. 9.30 uur: Eucharistieviering in het Hof van Stein
H. Barnabas, apostel. Cornelis Wolff.
15 en 16 juni Hoogfeest H. Drie-eenheid en Barnabasfeest
Za 19.00 uur: Maarten en Emmy van Zuijlen-Sluis.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Caeciliakoor.
Cor en Riet Verkley-Verdel; Cornelia Streng-Vreeswijk;
Bert Straver; Steef van Drimmelen.
22 en 23 juni Sacramentsdag
Za 19.00 uur: Rinus Klever.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Caeciliakoor
Cor en Tiny de Vroom-Faaij; Jan Schalkwijk; Steef van Drimmelen.
29 en 30 juni
Za 19.00 uur: Nog geen intentie
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween.
Cornelia Streng-Vreeswijk; Mariska van Vliet; Ries Dekker.
DE 7 GESCHENKEN VAN DE HEILIGE GEEST
De gave van wijsheid, die aanvoelt wat goed is voor mij en de ander
De gave van inzicht, die helpt te begrijpen wat er gebeurt
De gave van raad, die in vind in het Evangelie en bij betrouwbare mensen
De gave van sterkte, die weerbaar maakt en moedig ook als het moeilijk is
De gave van geloof in God die heel veel van mij houdt en mij houvast geeft
De gave van liefde die mij het goede doet zien in iedere mens
De gave van ontzag voor God die altijd nieuwe kansen schept en mij helpt
zijn Schepping te eerbiedigen
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PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS
Opbrengst collectes
Voor de priesteropleiding van ons bisdom

€
€

646,65
126,75

KOFFIE DRINKEN
Op zondag 23 juni drinken we met
elkaar koffie in "De Overkant".

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Jarigen in deze periode; 80 jaar en ouder:
12 juni wordt dhr. J. Correljé (Asserlaan 132) 84 jaar; 17 juni wordt mw. G.
van Arkel-Murk (Asserlaan 132) 87 jaar; 20 juni wordt mw. Th. ElbertseVermeer (Vlisterweg 41) 89 jaar; 30 juni wordt mw. W. van der Pol-van Schaik
(Kievitslaan 1, Stolwijk) 88 jaar. 1 juli wordt dhr. G. Visser (Wal 35) 82 jaar;
2 juli wordt mw. M. Van Dongen-Lensen (Kievitslaan 35, Stolwijk) 91 jaar; 6 juli
wordt mw. J. Kroon-Kouwenberg (Borchleen, Lopikerplein 3) 85 jaar.
Allen van harte gefeliciteerd!
Zieken
We bidden voor al onze zieken, met name denken we aan Paola Oosterlaken en
Guus Visser.

DE TWAALF VRUCHTEN VAN DE HEILIGE GEEST
liefde
goedheid
vreugde
trouw
zachtheid
vrede
ingetogenheid
geduld
bescheidenheid
matigheid
kuisheid
vriendelijkheid
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VIERINGEN EN MISINTENTIES in Schoonhoven
8 en 9 juni
Hoogfeest van Pinksteren
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; Joop en Toos
van Os-van der Pauw en overleden familie; overleden familie
Nagtegaal-van Putten; Jan Stekelenburg en overleden ouders
Stekelenburg en Dekkers; Gé Looman.
Zo 9.30 uur: H. Mis met Sursum Corda.
Voor de parochie; overleden ouders van Breukelen-Straver;
Henk en Geertruida de Groodt-van Neerijnen; overleden
ouders van Baaren-van de Hoek; Theo Driesen; Ria Bulle-Veld;
Piet van Mook; Johanna Bartels-Florentinus; overleden ouders
De Jong-van Eijk; overleden ouders De Kruijf-van Rooijen en
Arie; overleden familie Drost-Spaan; Hans en Nel Steemanvan der Pluijm.
Ma 9.30 uur: Tweede Pinksterdag, H.Maria, Moeder van de kerk.
H. Mis met samenzang. Nog geen intentie.
15 en 16 juni H. Drie-eenheid
Za 17.30 uur: Nog geen intentie.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang. Voor de parochie; Leo Elshof; Theo
Driesen; Johanna Bartels-Florentinus; Julian, Zelda en Errol de
Jongh; Henk en Geertruida de Groodt-van Neerijnen;
Chris van der Horst (Jaargetijde).
22 en 23 juni Sacramentsdag
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; Joop en Toos
van Os-van der Pauw en overleden familie.
Zo 9.30 uur: H. Mis met Sursum Corda.
Voor de parochie; Henk en Geertruida de Groodt-van
Neerijnen; Johanna Bartels-Florentinus; overleden ouders De
Jong-van Eijk; overleden familie Drost-Spaan; Ria Bulle-Veld;
Sjaan Murk-Overbeek; Albert en Riet van Doorn-Harreveld;
Hans en Nel Steeman-van der Pluijm; Gé Looman.
29 en 30 juni
Za 17.30 uur: Nog geen intentie.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang.
Voor de parochie; Henk en Geertruida de Groodt-van
Neerijnen; Johanna Bartels-Florentinus; Herman Mensch;
Julian, Zelda en Errol de Jongh; Leo Elshof.
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MARIAKAPEL IN HAASTRECHT
Er wordt hard gewerkt aan de Mariakapel in een kleine
uitbouw van de pastorie naast de St. Barnabaskerk. Zo
kan Maria ter Weghe ook buiten haar plaats krijgen en
kan men een kaarsje bij haar opsteken, bidden en even
tot rust komen. Er zijn steeds meer mensen die op
bedevaart zijn en langs onze St. Barnabaskerk komen.
Het idee voor de Mariakapel komt van Adriaan Houdijk en is enthousiast
ontvangen. Er hebben zich vrijwilligers gemeld zoals Adriaan Houdijk, Henk
Boere, Ton van Dijk, Jan Steenkamer en Tinus Streng, die een grote inzet
geven.
Het is een uniek project; in Brabant en in Limburg zijn er volop kapelletjes,
maar in Zuid Holland vind je deze niet zo veel.
Het is nog niet bekend wanneer de uitbouw aan de pastorie er is gekomen.
Enkele jaren geleden heeft een aantal mensen van binnenuit de ruimte
opengebroken. In de ruimte stond een grote, ijzeren kluis. Deze was helaas
leeg. We hoorden van een parochiaan dat in de jaren 60 de kluis is
opengebroken. Men is, door een gat in de muur te maken, de ruimte
binnengekomen. De kluis is ook toen opengemaakt. De inhoud is er uit
gehaald en men heeft het gat in de muur gedicht.
Nu wordt er een hele muur weggebroken en wordt er een mooie Mariakapel
gemaakt. Er komt een deur in en in een zijmuur komt glas-in-lood met
Jacobus de Pelgrim. In het kapelletje komt een bidstoeltje en een bankje. De
kapel krijgt een mooi beeld van Maria ter Weghe van 80 cm, gemaakt door
Felicia Felix, een parochiaan die kunstenares is. Zij maakt het beeld pro Deo.
Hopelijk blijft het kostenplaatje binnen de € 6.000,-. Er zijn donaties van
particulieren waar we zeer blij mee zijn.
Ook bedrijven dragen een steentje bij: BMN Bouwmaterialen Haastrecht
(Provincialeweg West 60) sponsort in de vorm van natura en aannemer Van
Berkel uit Waddinxveen en constructiebedrijf Jacon (Jeroen Houdijk) uit de
Vlist ondersteunen de bouw van de Mariakapel met werkzaamheden.
De benodigde financiën zijn echter nog niet geheel binnen. Wilt u ook iets
geven voor de realisatie van de Mariakapel? Uw bijdrage is van harte welkom
op NL10 RABO 0191 9790 74 t.n.v. R.K. Kerk H. Barnabas Haastrecht o.v.v.
Mariakapel. Dank u!
Het werk verloopt volgens procedures en moet netjes gebeuren want de
uitbouw is onderdeel van de pastorie, die evenals de kerk een rijksmonument
is. Hopelijk zijn de werkzaamheden binnen drie maanden afgerond. Op het
moment dat de Mariakapel klaar is zal er een feestelijke opening
plaatsvinden.
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DE AGENDA

Vrijdag 7 juni
Openlucht Pinksterviering in Haastrecht
20.00 uur op het plein voor de
Nederlands Hervormde kerk
Zaterdag 15 juni
Musical ‘Paulus’ van de Kisi-kids in Den Haag
Voor kinderen en hun (groot)ouders.
Aanmelden via de pastoor of Monique Stouthart

Zondag 16 juni
Barnabasfeest in Haastrecht
Koffie, thee en een drankje na de Eucharistie

Donderdag 27 juni
Dag van Hulde en Eerherstel in Den Bosch
Aanmelding via de pastoor
Vrijdag 28 juni: Hoogfeest van het H.Hart

Zaterdag 6 juli
Nationale Bedevaart Brielle
Start met Eucharistie 11.00 u. met Mgr. Van den Hende
Zie: www.martelarenvangorcum.nl

Wie eenmaal door de H. Geest gegrepen is,
raakt Hem nooit meer kwijt
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