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                         2020 
eef voor je kerk: Dat is het thema van de actie kerkbalans; als ik zie hoeveel ook 
jonge mensen met kerstmis naar de kerk komen, dan doet de kerk er nog steeds 
toe. Aan de kerk moeten we dan ook willen geven. Daar is de jaarlijks 
terugkerende Actie kerkbalans voor. Ook al is niet iedereen zo betrokken, ik 
hoop dat velen hun steentje bijdragen en dat wij de kerk een gul hart toedragen, 
ook in deze moeilijke tijden. De kerk doet er echt toe omdat Christus er toe 
doet! We hebben het jaar 2019 met de actie kerkbalans goed kunnen afsluiten. 
Velen hebben weer trouw meegedaan. Heel veel dank! 
Nu vragen we iedereen mee te (blijven) doen in 2020! U treft bij deze ‘Samen 
ter Weghe’ een envelop met de nodige informatie. Kijk wat u kunt geven; kijk 
of u meer kunt geven dan andere jaren. Het zou mooi zijn als meer mensen het 
op zich nemen om hun bijdrage te spreiden over het jaar en per maand of per 
kwartaal een bijdrage geven, ook middels een machtiging.  Er is veel nodig om 
kerk te zijn in deze tijd en om door te gaan. Blijf geven voor je kerk! 
 
 

                     PAROCHIE ST. BARNABAS 
   
 Advent en Kersttijd    €      1.634,50    
 De collecte met Kerstmis   €          925,70       
 Adventsactie     €          702,75 
 Eindstand actie kerkbalans 2019   €    30.681,19  
 Aan alle gevers: dank 
 
 

         
 
 

     PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS 

  Advent en Kersttijd                                             €     1.186,05 
  De collecte met kerstmis                               €     1.046,30  
  Adventsactie                                                    €     1.375,50    
  Eindstand actie kerkbalans 2019                         €   45.620,03.  
  Aan alle gevers veel dank! 
 

 
 



 

 
 
 
           KOFFIE DRINKEN 
          Op zondag 2 februari, het Feest van Maria Lichtmis, 
          drinken we met elkaar koffie in "De Overkant".   
           
 

 
 
 
 
Het ontvangen van het sacrament van het Vormsel 
In februari willen we starten met de voorbereiding op het Vormsel. Er zullen een 
twaalftal bijeenkomsten zijn op dinsdagavond, van 19.00 tot 20.00 uur in 
Schoonhoven. De datum voor de viering van het Vormsel moet nog in overleg 
met het bisdom gepland worden. We hopen dat dit voor de zomervakantie zal 
zijn. Ouders, die hun kind willen aanmelden, kunnen dit doen bij de pastoor of 
via info@bartholomeusparochie.nl of info@barnabasparochie.nl. 
 
 
 

Passiespelen Tegelen   
In 2020 worden de passiespelen weer georganiseerd. Vanuit de parochie van 
Krimpen aan den IJssel wordt er een busreis georganiseerd op zondag 6 
september. Wij kunnen daarbij aansluiten (zolang er plaats is in de bus). 
Heeft u belangstelling om mee te gaan? Laat het weten aan de pastoor 
 
 
 
Met Maria het nieuwe jaar beleven 
We zijn het nieuwe jaar begonnen met Maria. Zij ontvangt Christus, draagt 
Christus en geeft Christus. De kerk is als Maria. Eerst moeten we Christus 
ontvangen. Daarvoor hebben we de ontvankelijkheid van Maria nodig. 
Daarna moet Christus in ons groeien. Dan kunnen we Christus ook geven. 
Beleven we het samen met Maria en eren we haar steeds weer: op zondag 2 
februari vieren wij Maria Lichtmis (Feest van de Opdracht van de Heer). 
 
 
 
 
                        



 

 
KERSTDRUKTE  
Het is mooi en goed om steeds kerstmis te vieren. Het is niet 
vanzelfsprekend. Allereerst moet God ons kunnen aanraken, zodat we tot 
meer geloof en liefde komen. De Advent wil ons daarbij altijd helpen: dat we 
steeds weer een verlangen naar de Heer krijgen en ons leven dan anders 
kunnen inrichten. Het is niet vanzelfsprekend om in deze tijd als een gelovig 
katholiek te leven. Er staat veel onder druk. 
Daarom ben ik blij dat we weer kerstmis hebben kunnen vieren. De inzet van 
velen is ook groot. Ik heb zo vlak voor de kerst de kerstdrukte gezien. Deze is 
er in alle gezinnen en dan komt de inzet voor de kerk er ook bij. Er moet altijd 
veel gedaan worden. Het aantal mensen waar een beroep op gedaan kan 
worden, wordt kleiner. Dat mag echt een zorg zijn voor ons als parochie. 
Dan hebben we kersttijd gehad; we vieren 2 weken kerstmis. De grootheid 
van dit feest mag zich ontvouwen met alle vieringen. Ik realiseer dat we in 2 
weken voor beide parochies 24 vieringen hebben gehad (!), vanaf de 4e 
zondag van de advent tot en met Driekoningen.  We hebben het kunnen 
vieren. Met dank aan allen. 
Intussen is het nieuwe jaar begonnen. Er is een kleine tussentijd, tot de 
40dagentijd begint, met Aswoensdag op 26 februari. Dan verschijnt weer de 
volgende Samen ter Weghe, met ook alle misintenties tot en met Pasen! Geef 
uw intenties bijtijds door (en bij voorkeur voor het gehele jaar!). Helaas gaat 
er wel eens iets mis. Met kerstmis zijn een aantal misintenties weg gevallen. 
Heel vervelend maar niet altijd te voorkomen. Excuus. 
Ook in het nieuwe jaar gaan we verder met geloven en samen kerk zijn. Er is 
veel waar u aan mee kunt doen. Allereerst de zondagse Eucharistievieringen. 
Er is geen christen-zijn mogelijk zonder de zondagse Eucharistie! Daar worden 
we steeds toegerust en gevraagd ons leven op het spoor van God te houden.  
Mijn nieuwjaarswens was dit jaar: in deze onherbergzame wereld biedt 
Christus ons een thuis aan, met God als onze Vader. Dat willen we beleven in 
de kerk, hoe moeilijk soms, maar als Christus komt, wil Hij ons dat geven. Dan 
kunnen we ook samen kerk zijn en blijven. Dat hoop ik voor 2020.  

Bedankt voor alle kerstkaarten die ik heb mogen ontvangen. 
 
                                            Cursillo 
     Van 19 tot 21 juni wordt er een cursillo georganiseerd. Het is een weekend  
     van geloofsvorming met medeparochianen. Gaat u mee ?                                       
                                                      Veertigdagentijd 
     Op zondag 16 februari zullen de zusters uit Dordrecht hun kalenders voor de   
     veertigdagentijd te koop aanbieden. De 40dagentijd begint op 26 februari. 


