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Special 

                                  najaar 2019 
                                               t/m 29 november 

   Parochie St. Barnabas         &      Parochie H. Bartholomeus 
        Haastrecht          Schoonhoven 
 



 
    Maria in het gebed 

    Vader, leg in mijn hart de eenvoud van Maria: 
    Laat mij altijd klein en arm voor U staan, 
    luisteren naar U, zoals zij heeft gedaan, 
    "Ja" zeggen en voor uw Woord openstaan. 

    Vader, leg in mijn hart de vroomheid van Maria: 
    Laat mij tot U bidden blij zoals zij, 
    in overgave en innerlijk vrij, 
    zodat uw Geest diep kan spreken in mij. 

    Vader, leg in mijn hart de liefde van Maria: 
    Laat mij nooit het kwaad vergelden met kwaad, 
    maar vrede stichten door woord en daad. 
    Zo wordt uw kracht in mij sterker dan haat. 

    Vader, leg in mijn hart de blijheid van Maria; 
    Laat mij elke nood verwerken tot deugd, 
    en U mijn pijn moedig offeren in vreugd, 

    zodat mijn gave uw hart diep verheugd. 
 

                 

 

     
 
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

    
    

Feest van Maria ter Weghe 

Vrijdag 18 oktober 19.30 uur 

19.00 uur rozenkransgebed 
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HOE ZIJN WE SAMEN KERK 
Er is altijd veel te doen over de kerk. Mensen spreken steeds over de kerk. 
Hoe spreken wij zelf over de kerk? En hoe zijn we zelf kerk? De kerk is niet 
zozeer het gebouw; daar komen we bij elkaar. Wij vormen samen de kerk 
door ons doopsel en vormsel; zo horen we bij Christus; en we voeden ons 
gelovig leven door onze deelname aan de zondagse Eucharistie. 
Hoe zijn we dan kerk? Ik neem altijd als voorbeeld Maria. Zij wordt genoemd 
moeder en beeld van de kerk, dus hoe de kerk moet zijn. Als moeder helpt ze 
ons; wij kunnen kijken naar haar instelling en houding. Zij luistert naar het 
Woord van God; dat moeten we ook doen. Zij begrijpt niet alles; wij ook niet. 
Ze overweegt het bij zichzelf en ze vertrouwt zich toe aan God, met een 
overgave; Ze zegt: het mag gebeuren zoals God het wil. Die houding kunnen 
en mogen wij ons eigen maken. Maria is een bescheiden vrouw, een 
dienstbare vrouw, een beschikbare vrouw; ze zoekt zichzelf niet; ze is niet uit 
eigen eer en roem. Ze werkt mee met haar zoon in het heilsplan van God.  
Zo staat ze uiteindelijk onder het kruis. Ze draagt alles, met  
geloof en liefde. Ze weet dat God alles ten goede zal leiden,  
ook al gebeurt er veel kwaad. Ze weet: God zal het laatste  
woord hebben. Zo gelooft ze; zo hoopt ze en zo leeft ze in  
liefde voor al haar kinderen; ze wil ons begeleiden in deze  
houding van overgave. Dan zijn we echt de kerk van Christus  
en kunnen we mee doen met Hem, door Hem en in Hem,  
zoals Maria. Neem haar als je voorbeeld. 
 
DE TOEKOMST VAN DE KERK 
Er wordt veel gesproken over de kerk. Hoe zal de toekomst eruit zien. De kerk 
gaat zeker door, als we ons de houding van Maria eigen blijven maken. Daar 
gaat het om. Het wordt een kleine kerk, maar niet minder van belang, als we 
oprecht onze roeping verstaan. Intussen blijft er wel de zorg voor de 
kerkgebouwen; wij zien gebeuren dat we onze kerkgebouwen niet allemaal 
in stand kunnen houden. Dat zegt ook iets over de eigen geloofsgemeen-
schap. Veel kerken worden gesloten of krijgen een andere bestemming. Ook 
wij ontkomen er niet aan om hier over te denken en te spreken. Dat is niet 
gemakkelijk, want degenen die nu nog naar de kerk gaan, willen hun kerk 
niet missen, maar ze kunnen ook niet voor alle kosten op blijven dragen. Het 

is een lastig vraagstuk. Ik voorzie geen 
moeilijkheden op de korte termijn, maar het is wel 
de vraag hoe we er over 5 jaar voorstaan. Het 
gesprek zal hier zeker een keer over moeten gaan.  
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WAT IS ER TE DOEN  
Er wordt van alles georganiseerd in de kerk waar we 
aan mee kunnen doen. 
Een aanbod voor volwassenen 
Er is de Parochiekring. Zie verderop in deze special. 
Er zijn Biddende Moeders. Eens in de 14 dagen komen ze samen in 
Haastrecht na de vrijdagmis om te bidden voor de eigen kinderen en andere 
noden. De Landelijke Open Dag vindt dit jaar plaats op zaterdag 26 oktober in 
de Kathedraal te Rotterdam. U bent van harte welkom om kennis te maken. 
Er is in Schoonhoven de leesgroep op de woensdagmorgen (na de Mis);  
2 keer in de maand lezen we met een groep uit de catechismus van de 
katholieke Kerk. 
Er wordt iedere maandagavond om 19.00 uur in Schoonhoven en iedere 
vrijdagavond om 19.30 uur in Haastrecht de rozenkrans gebeden 
Er zijn door de week Eucharistievieringen met de mogelijkheid om samen het 
kerkelijk morgengebed te bidden. 
Wie zondag niet naar de kerk kan, kan altijd op de zaterdag; er is bijna geen 
reden om niet te kunnen gaan. 
Een aanbod voor de jeugd 
In de kerk van Haastrecht is er tijdens de zondagse viering crèche voor de 
kleinste kinderen.  
In Schoonhoven is er zondags 2 x in de maand kinderwoorddienst. Wilt u 
precies weten wanneer; het staat vermeld op de site 
www.bartholomeusparochie.nl  onder het kopje ‘vieringen’. 
In september is het kinderclubje Kom in de Kring weer gestart. Kinderen 
vanaf 5 jaar t/m ongeveer 7/8 jaar zijn 2 x in de maand welkom. 
Er is ook De Doorlopers voor de kinderen op weg naar het Vormsel. 
Bij voldoende deelname zal er een voorbereiding op de 1ste H. Communie 
en/of H. Vormsel worden gehouden. 
De tieners/jongeren 15-20 jaar komen 1 x in de maand op zondagavond bij 
elkaar. Een enkele keer maken zij een uitstapje. Wie deze leeftijd heeft en 
nog niet in de groepsapp zit, kan contact opnemen met Gijs Uittenbogaard, 
Camille Stouthart of de pastoor. 
Vóór de zomervakantie zijn alle ouders met jonge kinderen uitgenodigd voor 
een bijeenkomst. Als vervolg hierop is er elke maand een avond waarin we 
steeds ingaan op en samen spreken over een bepaald geloofsaspect. 
Op 24 december zal er weer een kerstspel voor gezinnen zijn. Kinderen die 
mee willen doen kunnen zich aanmelden.  



3 
 

WAT IS ONZE MISSIE 
De maand oktober is altijd missiemaand. Het is dit jaar 
100 jaar geleden dat de kerk deze maand daarvoor heeft 
uitgeroepen.  
Dit jaar wordt de vraag aan ons gesteld: Wat is jouw 
missie? In dit ‘jaar van roeping’, zoals dat door de 
bisschop is uitgeroepen, worden wij gevraagd om onze 
roeping en taak te ontdekken. Als kerk zijn we geroepen 
Christus uit te dragen in woord en daad. Dat doen we in ons gezin; dat doen 
we op ons werk en we kunnen ook mee werken in de kerk opdat zij haar 
missie kan vervullen. Het geloof in Christus komt door het verkondigen en 
uitdragen van de liefde van God, zoals deze zichtbaar geworden is in Christus. 
Daarom is er deze vraag aan ons: Wat is jouw missie? U treft een gebed aan 
van paus Franciscus, gemaakt vanwege deze buitengewone missiemaand in 
2019. 
 

 
ALLERHEILIGEN  en  ALLERZIELEN  
Op 1 en 2 november vieren we Allerheiligen en Allerzielen. Op 1 
november is er ’s avonds in Haastrecht om 19.30 uur een H.Mis met 
het Caeciliakoor. De gedachtenis van Allerzielen, om onze dierbaren 

te herdenken, is in Schoonhoven op zondag 27 oktober om 19.00 uur en in 
Haastrecht op 3 november om 19.00 uur. 
 
 

PAROCHIEKRING 
Eens in de maand komen een aantal parochianen bij 
elkaar, bij een van de deelnemers thuis, om samen te 
lezen uit de bijbel  volgens het principe van 'Lectio 

Divina' en om hierover met elkaar te spreken. Zo kunnen we Christus 
ontmoeten door het lezen uit de heilige schrift. 
Informatie: Stefan en Corina Hulsbosch: hulsbosch-dam@xs4all.nl 
 
 
FOTO’S VAN DE KERK 
Er zijn door Diana Nieuwold, fotografe met als hobby het fotograferen van 
kerkinterieur, fotoseries gemaakt van de beide parochiekerken. U kunt de 
foto’s bekijken op www.kerkfotografie.nl, waar ook foto’s van vele andere 
kerken te vinden zijn. 
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PAROCHIE EEN GOED DOEL 
Wie zich bij de parochie betrokken weet, doet als 
vanzelfsprekend mee met de actie kerkbalans. Deze is 
bedoeld om al het werk van de plaatselijke 
parochiegemeenschap te betalen. Er komt veel bij kijken. 
U ontvangt de brief voor de actie kerkbalans altijd aan 

het begin van het jaar, samen met een overzicht van uitgaven en inkomsten. 
In deze laatste maanden van het jaar wordt al de balans opgemaakt. 
Wie nog niet mee gedaan heeft, wordt alsnog middels een brief gevraagd om 
zijn of haar bijdrage over te maken. Deze brieven worden eind oktober en 
begin november verstuurd.  
Met uw bijdrage aan de actie kerkbalans steunt u het goede werk van de 
kerk. Er wordt veel gesproken over goede doelen. U hoort en ziet er reclames 
over. Er wordt aanbevolen om iets na te laten na je dood, om zo het goede 
doel extra te ondersteunen.  Veel mensen denken dan niet meer zo aan de 
kerk. Waarom eigenlijk niet? De kerk heeft de opdracht om de blijde 
Boodschap te verspreiden. Ze is geroepen om een netwerk van liefde te zijn 
door in directe omgeving en wereldwijd mee te bouwen aan een beschaving 
van liefde. In die zin is de  kerk ook een goed doel.  
Daar zouden we ook aan de kerk kunnen denken bij het 
opmaken van een testament.  
In deze 3 laatste maanden van het jaar vragen we u mee te 
helpen om onze parochie financieel gezond te houden.  
Maak uw (extra) bijdrage over. Dank u wel. 
Voor Schoonhoven: NL79 INGB 0001 4600 00   t.n.v. RK  Kerkbestuur,  
afdeling Gezinsbijdrage Schoonhoven.  
Voor Haastrecht: NL44 RABO 0118 5024 17  t.n.v.  R.K. Kerk H. Barnabas 
Haastrecht. 
 
VIERING VAN 75 JAAR VRIJHEID 
De Gemeente Krimpenerwaard heeft de kerken benaderd om gezamenlijk 
inhoud te geven aan de viering van 75 jaar vrijheid. Gedacht wordt aan een 
kerkenpad door de Krimpenerwaard en een eigen lokale invulling op een 
zaterdag in mei. De ideeën moeten nog vorm krijgen. Heeft u herinneringen 
aan of kennis van de periode rond de bevrijding, die min of meer gerelateerd 
zijn aan de parochie en/of kerk, wilt u dan van u laten horen. We hopen in 
onze parochiekerken iets tentoon te kunnen stellen. Of wilt u meedenken 
over of meedoen bij de invulling van deze dag, laat het ons weten, neem 
contact op. 
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                        PAROCHIE ST. BARNABAS TE HAASTRECHT 
 

         Opbrengst collectes van 
               31 augustus tot en met 22 september         €       825,15 
         Stand Actie Kerkbalans per eind september     €  27.655,05 
 

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE 
 

Geboren 
 Tim en Rianne Oskam – Faaij zijn erg blij en dankbaar met de geboorte van 
hun dochter Janne, Maria Johanna , geboren 13 september. Zij wonen: 
Schaatsenrijder 56 Haastrecht. Van harte gefeliciteerd! 
 

Jarigen in deze periode, 80 jaar en ouder: 
15 oktober wordt dhr. C. Slootjes (Hoogstraat 90) 84 jaar; 16 oktober wordt 
mw. C. Janmaat-Bron (Amaliahof 16) 83 jaar; 18 oktober wordt dhr. G. 
Burghoorn (Dunantstraat 33) 81 jaar; 19 oktober wordt mw. T. van Leeuwen-
de Koning (Leeuwerikstraat 38) 86 jaar; 24 oktober wordt dhr. J. Haagen (De 
Ruyterstraat 42) 81 jaar; 25 oktober wordt mw. G. Straver-van Vliet 
(Dunantstraat 76) 81 jaar; 26 oktober wordt dhr. B. de Graas (Kievitstraat 9) 
89 jaar; ook op 26 oktober wordt mw. J. Steenbergen - Janssen 
(Roerdompstraat 3) 89 jaar; 27 oktober wordt mw. M. de Ruijter-Wekking 
(Esdoornstraat 15) 85 jaar; 31 oktober wordt dhr. C. de Ruijter (Esdoornstraat 
15) 85 jaar; ook op 31 oktober wordt dhr. C. Pinkse ( Veerstraat 2 ) 80 jaar;  
1 november wordt dhr. C. Jansen (Amaliahof 59) 87 jaar; 4 november wordt 
dhr. A. Faaij (Trompstraat 7) 84 jaar; 6 november wordt mw. C. van Dijk-
Versteeg (De Ruyterstraat 118) 81 jaar; 10 november wordt dhr. T. Moons 
(Wilgendreef 3) 82 jaar; 11 november wordt mw. A. Blom-van der Werf 
(Esdoornstraat 1) 87 jaar; 16 november wordt dhr. M. Steenbergen (De 
Ruyterstraat 40) 84 jaar; 21 november wordt mw. T. Baars (de Ruyterstraat 
58) 92 jaar; 25 november wordt mw. E. Slootjes-Rietveld (Merelstraat 18) 80 
jaar; 26 november wordt dhr. W. van Doorn (De Ruyterstraat 4) 81 jaar;  op 
27 november wordt dhr. C. van Eijk (Liezeweg 28) 87 jaar. Allen Proficiat! 
 

Zieken   Wij bidden voor onze zieken en ouderen, met name voor Roelof van 
Dijk en Cor van Eijk. 
 

Overleden 
 5 september is in de leeftijd van 92 jaar overleden Catharina Geertruida, 
Corrie, Nobel – Vianen. Zij kwam meer dan 20 jaar in Haastrecht naar de kerk. 
Op 12 september is er vanuit de kerk in Reeuwijk afscheid van haar genomen en 
is ze daar begraven. 
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                                   PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS 
 

       Opbrengst collectes van 
                      31 augustus tot en met 22 september                €       666,75 
                     Stand Actie Kerkbalans per eind september       €  35.911,49 
   
 
            KOFFIE DRINKEN 
            Op zondag 3 november willen we met  
                              elkaar koffie drinken in "De Overkant".  
  
 

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE 
Jubilea  
♥ Op zondag 3 november vieren Mario en Teresa Mores hun 40-jarig  
huwelijksjubileum. Zij vieren dat met hun kinderen met een Mis uit dankbaarheid. 
♥ Op 25 november zijn Ad en Emmy Mimpen-Blonk 50 jaar getrouwd. 
 
Zieken   
We bidden voor al onze zieken, met name denken we aan Paola Oosterlaken en 
Larynda McNab uit Nieuwpoort. 
 
Jarigen in deze periode 80 jaar en ouder 
10 oktober wordt mevr. M. Elshoff-Verweij (De Markt 182, Krimpen a/d Lek) 87 
jaar; 17 oktober wordt dhr. J. Lagerweij (Poorthuisstraat 23, kamer 49) 93 jaar; 
24 oktober wordt dhr. W. van Dongen (Kievitslaan 35 Stolwijk) 93 jaar; 25 
oktober wordt dhr. W. Muilwijk (Oude Singel 122) 80 jaar; 27 oktober wordt 
mevr. J. van Beek-Hendrikse (Beukenpad 33) 83 jaar; 28 oktober wordt dhr. G. 
Hopman (Koestraat 80, kamer 10) 93 jaar; 30 oktober wordt mevr. E. Jans-
Oomen (Havenstraat 132) 89 jaar; 2 november wordt mevr. W. van Doorn-
Overbeek (Jan Kortlandstraat 90) 89 jaar; 7 november wordt dhr. A. 
Steenbergen (Galvanistraat 17) 85 jaar; 8 november wordt dhr. A. van Engelen 
(Lange Weistraat 37) 83 jaar; 12 november wordt mevr. H. Faaij-Sluijs 
(Kazerneplein 22) 81 jaar; 14 november wordt mevr. A. van Schaik-Boere 
(Oranjeplaats 8) 87 jaar; 17 november wordt dhr. W. de Jong  (Ds. 
Hugenholtzstraat 20, Ammerstol) 84 jaar; 18 november wordt dhr. J. van der 
Pauw (Edelsmidsdreef 38) 81 jaar; 18 november wordt mevr. G. de Paauw-de 
Vries (Poolmanweg 52, Lekkerkerk) 84 jaar; 21 november wordt mevr. A. 
Becking-de Roos (Knotwilgenstraat 28) 82 jaar; 26 november wordt dhr. G. 
v.d. Hoek  (Wal 28) 87 jaar. Allen Proficiat. 
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      Op zaterdagavond 14 december zal in de parochiekerk     
      van Schoonhoven weer de Messiah van Händel worden  
      opgevoerd. 2 jaar geleden werd dit concert goed bezocht  
      en zeer gewaardeerd. Houdt u de datum alvast vrij.  
 
 
 
OP WEG NAAR KERSTMIS 
Samen met Harmonieorkest Concordia zijn wij  
met Inbetween druk bezig met de repetities en 
voorbereidingen voor een bijzonder concert op 
zondagmiddag, 15 december (in Haastrecht)  
Het wordt geen traditioneel kerstliedjesconcert, 
hoewel de bekende liederen ook gezongen worden, 
en waarbij u van harte mee kunt zingen.  
Het verhaal van ons concert begint op 25 maart, 9 maanden voor Kerstmis. 
Nieuwsgierig geworden? Noteer dan meteen deze datum op uw kalender.  
U zult ongetwijfeld in de komende tijd hier meer over horen. 
Wij, koor- en orkestleden, hebben er al heel veel zin in! 

 
OVER HET KERKHOF, BEGRAVEN EN CREMEREN 
Onze parochies zijn in het bezit van een kerkhof met 
daarop particulier- en algemene graven, urnenkelders 
en urnengraven. 
Voor ieder graf worden er naast grafrechten ook 
onderhoudskosten betaald. De grafrechten komen ten 
goede aan onze parochie. Het is een bijdrage voor de 
administratieve ondersteuning, maar ook voor het in 
stand houden van ons kerkgebouw. Het zal velen 
bekend zijn dat het in stand houden van de kerkgebouwen in Nederland 
onder druk staat. Daarom zijn we als parochie blij met deze inkomsten. We 
maken ons wel zorgen voor de toekomst omdat het aantal begrafenissen en 
verlengingen afneemt. 
Bij de kosten die we maken voor het onderhoud van ons kerkhof valt te 
denken aan het snoeien van de bomen, het tuingereedschap en de 
verzorging van de paden en de entourage van het kerkhof. Het dagelijks 
onderhoud van het kerkhof gebeurt nog grotendeels door de inzet van 
vrijwilligers. 
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Het onderhoud van het graf zelf ligt bij de rechthebbende. De steen moet er 
goed bij liggen en ook de aanplanting rond het graf moet door de 
rechthebbende verzorgd worden.   
Wat de grafrechten betreft: Alleen de rechthebbende draagt rechtswege de 
verantwoordelijkheid voor het graf en voor de eventuele verlenging van de 
grafrechten. Wij gaan ervan uit dat een verlenging goed geregeld wordt in 
onderling overleg met andere nabestaanden. Bijzetting in een particulier 
graf, urnenkelder of urnengraf is altijd mogelijk als er nog maar één iemand 
in het graf ligt of in een urnenkelder of urnengraf is geplaatst. Ook is het 
mogelijk om na ongeveer 15 - 20 jaren grafrust een nieuwe bijzetting te laten 
plaatsvinden. Bijvoorbeeld  in het graf van ouders kunnen na deze periode 
ook kinderen bijgezet worden. Het blijkt dat niet iedereen van deze 
mogelijkheid op de hoogte is. Het is goed om dat te weten, zodat u dat in 
overweging kunt nemen.  
Zoals hiervoor al is genoemd, zijn er naast particuliere en 
algemene graven ook urnenkelders en urnengraven. In de 
katholieke kerk is immers al sinds decennia crematie 
toegestaan. Daarentegen is in de katholieke kerk verstrooien 
van de as geen goed gebruik. Er is de mogelijkheid om de as 
te begraven, direct maar ook na verloop van tijd. Op het kerkhof hebben we 
daarvoor ruimte gecreëerd. Eventueel kan een klein gedenkteken geplaatst 
worden.  
Het is belangrijk om zorg te hebben voor onze dierbaren. Ons kerkhof is voor 
velen een dierbare en belangrijke plek. Wij doen er alles aan om goed voor 
ons kerkhof te zorgen. 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u zich 
daarmee wenden tot het secretariaat van de parochie tel. 0182 382455 of 
voor Haastrecht tot Monique Stouthart, info@bartholomeusparochie.nl en  
voor Schoonhoven tot dhr. Gerrit Postma, tel.: 0182-383796 en/of e-mail: 
g.postma.shv@casema.nl. 
 
VERLIESVERWERKING 
Zoekt u hulp en ondersteuning bij de verwerking van uw verlies? Dit kan gaan 
om verlies van een dierbare, gezondheid, werk , het gedwongen moeten 
verlaten van een geboorteland of een echtscheiding. U kunt contact met mij 
opnemen. Tel. 06 18283795, mw. M. Spruijt, verpleegkundige in opleiding tot 
rouwbegeleidster. 



 

   Algemene informatie  

   Pastoor J.E.M. van der Mee  0182-382455  
                                    vandermee@kerkmail.nl 

   St. Barnabasparochie 

   Pastorie   Grote Haven 8  
 2851 BM  Haastrecht 
  info@barnabasparochie.nl 
 www.barnabasparochie.nl 

   Rekeningnummers: 
   Actie Kerkbalans       NL44 RABO 0118 5024 17    t.n.v.   R.K. Kerk 
   Misintenties e.d.         NL71 RABO 0361 4102 04              H. Barnabas                      
   Restauratiefonds        NL10 RABO 0191 9790 74              Haastrecht 

   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 

 
   H. Bartholomeusparochie 

   Pastorie  Wal 61 
              2871 BC  Schoonhoven 
              0182-382455 
             info@bartholomeusparochie.nl 

   Rekeningnummers: 
   Actie Kerkbalans       NL79 INGB 0001 4600 00   t.n.v.   R.K. Kerkbestuur 
   Misintenties e.d.       NL10 INGB 0000 1138 15              H. Bartholomeus 
   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  



   
  Parochievernieuwing 
  Bij vernieuwing denk je aan het invoeren van een nieuw goed idee.  
  Bij parochievernieuwing gaat het daar niet om.  
  Waar gaat het dan om? Zijn zoals we als Kerk en gelovigen bedoeld zijn!  
  Geen nieuw idee, wel zou het een verandering moeten geven.  
  De paus zegt het heel sterk in het gebed dat u ontvangt: we zijn    
  gedoopt en gezonden! 
  De kerk (en dat zijn wij) heeft een missie, naar buiten. Daarvoor moet  
  eerst gebouwd worden aan een vitale parochiegemeenschap. 

  Als eerste stap 1    Wees een gastvrije kerk 
  Op de website ‘missionair steunpunt’ worden er geboden van een 
  gastvrije kerk gegeven. Niet alles in het artikel is even herkenbaar en    
  toepasbaar. Toch is het goed om na te denken over de vraag hoe  
  gastvrij we zijn. Enkele citaten: 
  - U zult bidden voor de mensen in de viering die u niet herkent.  
    Misschien zijn dat  gasten die onbekend met de parochie zijn  
    of met de kerk 
  - U zult niet aan het einde van de rij zitten. Verplaats naar het midden.  
    Zo hoeven gasten zich niet langs u te wringen.  
  - U zult gasten helpen. Gasten mogen zich welkom weten en de weg  
    worden gewezen. 
  - U zult niet te lang praten met uw eigen heilige vrienden. Natuurlijk  
    is het leuk om met je vertrouwde parochianen bij te kletsen, maar    
    doe dat niet ten koste van een gesprek met een gast of onbekende. 
  - U zult mensen groeten die u niet kent. Het is misschien een risico,  
    het kunnen parochianen zijn die u niet kent. U kunt zelfs in een kort  
    gesprek verzeild raken, maar geen zorgen, u overleeft het wel!  

    Valt mee toch? Begin er mee! 

                                                        

  
 

 


	stw20191007_cover
	stw20191007_contents
	stw20191007_cover

