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PINKSTEREN 
Steeds weer moet de kerk vernieuwd worden. Dat gebeurt door de heilige 
Geest; deze Geest zet de kerk in beweging. De kerk gaat naar de mensen en 
spreekt over de Blijde Boodschap van Gods liefde voor de mensen, zoals we 
zijn. Christus wil ons redden en ons zijn vergeving geven. Dat is steeds nodig. 
Wie gelooft in deze Blijde Boodschap, krijgt een nieuw leven en verandert.  
We mogen meedoen met de Heer om het aanschijn van de aarde te 
vernieuwen. De kerk heeft een grote roeping. Ze beantwoordt daar vaak niet 
aan door haar zonden; zij moet zichzelf dus ook steeds vernieuwen. Dat zal de 
toekomst van de kerk bepalen. Het gaat niet op de allereerste plaats om het 
behoud van onze kerkgebouwen en onze posities in deze. Het gaat op de 
allereerste plaats om dit dienstwerk; we treden in de voetstappen van 
Christus; we delen misschien in zijn lijden en afwijzing, maar het zal vruchtbaar 
zijn als we dat dragen zoals Hij. Kijk en luister meer naar Hem en volg Hem 
steeds weer opnieuw. De heilige Geest is daarvoor aan ons gegeven en zal de 
kerk zo steeds weer opbouwen. 
 
VERGEVING  
God geeft zijn Geest om zijn vergeving te brengen. Wij hebben vergeving nodig 
(iedereen!) en we moeten elkaar vergeven. Vorig jaar was er in de vakantie- 
week van Celebrate een lezing over vergeving die mij zeer heeft aangesproken. 
Vergeving en heling vraagt tijd. Wij verharden ons gemakkelijk als het kwaad 
ons treft. Er is immers in ons het oordeel, met de vraag naar vergelding en 
genoegdoening; we zoeken compensatie. Er is ook zelfmedelijden. Vergeving is 
dus een heel proces en anders houd je jezelf gevangen en ook die ander in 
jezelf die je maar niet echt vergeeft. Vergeving is niet zozeer een gevoel; de 
vrede in het hart is het diepe resultaat van de weg die je gegaan bent. Want je 
vergeeft niet in zijn algemeenheid, maar juist in de details. Want daar speelt 
zich heel wat af, ook in jezelf met je eigen boosheid en felheid, je eigen 
hoogmoed en je verdriet en je creëert afstand. Als je iemand vergeeft, biedt je 
hem/haar ook een nieuw leven aan. Wie echte vergeeft bidt om zegen voor die 
ander en wenst diegene  toe dat mag gebeuren wat tegengesteld is aan 
hetgeen je hem of haar hebt moeten vergeven: dus dat het hem/haar goed 
gaat. Je gunt die ander een nieuw leven en houdt hem of haar, zoals hij of zij 
was, niet in je gevangen. Vergeving is iets groots, een gave 
van God door zijn Geest. Dit is ook het ware kenmerk van de 
christen; zo zijn we oprecht kerk. Het gaat er niet om dat we 
geen fouten mogen maken. Wie maakt ze niet? Het gaat 
erom dat God met ons doorgaat en wij dus ook met elkaar. 
Zo is de kerk ook een werk van God. Wie ziet het en wie 
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beleeft het!  
KERK WEER OPEN  ……. maar wel anders 
Vanaf 1 juni kunnen we weer met 30 personen de Mis vieren. In de beide 
parochies zal vanaf 6 juni weer op zaterdagavond én op zondagochtend de Mis 
gevierd worden. Om er voor te zorgen dat het aantal van 30 personen  niet 
overschreden wordt, moet (!!!) men zich aanmelden. Ook kinderen en 
jongeren kunnen zich aanmelden! Er  komt daarover informatie per mail; heeft 
u geen mailadres dan kunt u bellen naar de pastorie (382455). In goed overleg 
willen we iedereen de mogelijkheid bieden één of meerdere keren naar de Mis 
te kunnen komen. De vieringen blijven ook via internet te volgen! We volgen de 
aanwijzingen zoals die gelden voor alle samenkomsten. Vanaf 1 juli mogen er 
weer 100 personen samenkomen. Dan zal aanmelding niet meer nodig zijn.  
De doordeweekse vieringen zullen weer zijn zoals voorheen. 
 
IN DE HANDEN VAN DE BISSCHOP  
We hebben een kerk met een paus en een bisschop. We zijn niet zelf kerk. In 
elk Eucharistisch gebed spreken we onze verbondenheid uit met hen. Als een 
priester gewijd wordt,  belooft hij de bisschop die hem wijdt en zijn 
opvolgers eerbied en gehoorzaamheid. In die zin is hij ook beschikbaar als de 
bisschop hem ergens voor vraagt; natuurlijk in overleg en binnen de 
mogelijkheden.  
De paus en de bisschop hebben ook de zorg voor de eenheid van de kerk met 
de eenheid in het geloof en altijd met de liefde (liefde maakt één)!  
De kerk is een groot geheel en er gebeurt van alles. 
Nieuwe initiatieven worden door de paus of de 
bisschop beoordeeld. Altijd een interessant proces; 
wat de heilige Geest geeft, gaat door mensen heen 
en komt tot ons. De kerk onderzoekt en 
onderscheidt, met de hulp van de heilige Geest die 
haar gegeven is en spreekt zich uit. Dat kan de 
nodige tijd duren. Dit betreft bijvoorbeeld ook 
Mariaverschijningen.   
Bij verschil van mening kan de bisschop een 
bemiddelaar aanstellen. Het blijft aan de bisschop 
om te besluiten wat te doen. Het oordeel ligt bij hem. Ook een bisschop 
heeft zoals ieder zijn tekortkomingen en beperkingen, maar hij is door de 
paus aangesteld en hij zal blijven werken aan eenheid, met de kerk 
wereldwijd en de kerk ter plaatse. Het gaat er niet om het iedereen naar de 
zin te maken, maar wel om in verbondenheid te blijven en het over te geven. 
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Je mag alles steeds in Gods hand leggen en aan Hem overlaten.  Als gelovige 
weet je dat God alles ten goede leidt, al gaat het door lijden heen. 
 

 
                               PAROCHIE ST. BARNABAS 

 

            WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE 
 

 
Overleden 
 1 mei is overleden in de leeftijd van 76 jaar, Reinier Maria Hoeboer. Op 6 mei 
is hij na een uitvaartplechtigheid begraven op ons kerkhof. 
 7 mei is in de leeftijd van 81 jaar overleden, Jacobus Gerardus, Jaap, 
Haagen. Op 12 mei is hij na een uitvaartplechtigheid begraven op ons 
kerkhof.                         
 

                         VIERINGEN EN MISINTENTIES in Haastrecht 
 
 

30 en 31 mei    Hoogfeest van Pinksteren 
Zo   11.00 uur: Eucharistieviering:   Corrie Nobel; Steef van Drimmelen;  
                           Cor van Eijk; Bertus en  Annie Verkleij-Straver; Ina Duits. 
 
6 en 7 juni        Hoogfeest H. Drie-eenheid en Barnabasfeest  
Za 19.00 uur: Eucharistieviering: Nog geen intentie. 
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering:  

Bep Faaij-van der Nol; Rinus Klever; Corrie Nobel;  Cor van 
Eijk; Joop en Greet Wolff-Schweigmann;  Bertus en Annie 
Verkleij-Straver; Jaap en Wil Haagen-Boom; Cornelis Wolff; 
Corrie Nobel;  Johan Janssen; Reinier Hoeboer. 

13 en 14 juni   Sacramentsdag 
Za  19.00 uur:  Eucharistieviering: Nog geen intentie. 
Zo  11.00 uur:  Eucharistieviering: 

Cor en Tiny de Vroom-Faaij; Corrie Nobel; Cor van Eijk;   
Gerard van Dijk; Marie Streng-Verkleij; Jan Streng; Ina Duits. 
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20 en 21 juni   
Za 19.00 uur: Eucharistieviering: Nog geen intentie. 
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering:  
  Corrie Nobel; Steef van Drimmelen; Cor van Eijk;  

Bertus en Annie Verkleij-Straver; Reinier Hoeboer.  
 
27 en 28 juni 
Za 19.00 uur: Eucharistieviering: Ries Dekker. 
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering: 
  Corrie Nobel; Cor van Eijk; Joop en Greet Wolff-Schweigmann; 

Mariska van Vliet; Jaap en Wil Haagen-Boom; Ina Duits. 
 
 
PINKSTERGROET 
Vanuit de verschillende kerken van Haastrecht, verenigd in het Hapis is er met 
hemelvaart een pinkstergroet gestuurd aan alle mensen van Haastrecht. 
 
 
 
CURSILLO WEEKEND 
In juni was een weekend gepland door Cursillo Nederland. We hebben daar 
een paar keer de nodige aandacht voor gevraagd. Dit weekend gaat helaas 
niet door. De organisatoren denken aan volgend jaar. Zij hebben 
aangeboden om onze parochie in het najaar te bezoeken. Dat is een goed 
idee om er een goede start mee te kunnen maken. We hebben het nodig en 
zeker in deze tijd om ons geloof te vormen en te beleven.   
 
 
 
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. Die dag is de Mis te volgen vanuit 
Schoonhoven. 
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                     PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS 
      
 
       WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE 
 
 

 
 
Overleden 
 7 april is overleden, in de leeftijd van 85 jaar, Petronella Wilhelmina Maria 
Miltenburg – van Breukelen. Zij is in besloten kring gecremeerd. 
 12 mei is overleden in de leeftijd van 91 jaar, Margaretha Maria van 
Dongen-Lensen. Zij woonde in Stolwijk en is gecremeerd in Gouda. 
 20 mei is overleden in de leeftijd van 76 jaar overleden Adriana Anna 
Maria, Sjaan ,van de Poll- de Kruijf. Zij is in besloten kring gecremeerd. 

 

VIERINGEN EN MISINTENTIES in Schoonhoven 
 

 

30 en 31 mei   Hoogfeest van Pinksteren 
Za 17.30 uur: Eucharistieviering: Riet Murk-Brands; Nel Elshof-Stigter;  

  Hans Messie. Voor de parochie; Henk en Geertruida de Groodt-   
  van Neerijnen; Theo Driesen; Ria Bulle-Veld; Johanna Bartels- 

  Florentinus; overleden ouders De Kruijf-van Rooijen en Arie; 
  Wim van Dongen; Annie Okhuijzen-van Zuilen; Kees van  
  Engelen; Krijn van Arkel. 
Ma 9.30 uur: Tweede Pinksterdag, H.Maria, Moeder van de kerk. 
  Eucharistieviering. Nog geen intentie. 
6 en 7 juni        H. Drie-eenheid   
Za 17.30 uur: Eucharistieviering.  Jan Stekelenburg en overleden ouders 

Stekelenburg en Dekkers; Joop en Toos van Os-van der Pauw 
en overleden familie; Gé Looman; Jozef Jans. 

Zo 9.30 uur: Eucharistieviering. Voor de parochie; Johanna Bartels-
Florentinus; Julian, Zelda en Errol de Jongh; Jos Bulle; Joop en 
Dora Elbertse-Vermeer; overleden ouders De Jong-van Eijk; 
Herman Mensch.  
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13 en 14 juni   Sacramentsdag 
Za 17.30 uur: Eucharistieviering.  Markan Geertruida Maria Hartmann-

Selamat; Hans Messie. 
Zo 9.30 uur: Eucharistieviering. Voor de parochie; Henk en Geertruida de 

Groodt-van Neerijnen; Johanna Bartels-Florentinus;  
Theo Driesen; overleden familie Drost-Spaan; Ria Bulle-Veld; 
Nel Elshof-Stigter; Krijn van Arkel. 

 

20 en 21 juni  
Za 17.30 uur: Eucharistieviering. Joop en Toos van Os-van der Pauw en 

overleden familie. 
Zo 9.30 uur: Eucharistieviering. Voor de parochie; Henk en Geertruida de 

Groodt-van Neerijnen; Johanna Bartels-Florentinus; overleden 
ouders De Jong-van Eijk; Gé Looman; Dora Elbertse-Vermeer.   
 

27 en 28 juni  
Za 17.30 uur: Eucharistieviering. Riet Murk-Brands; Markan Geertruida 

Maria Hartmann-Selamat; familie Nagtegaal-van Putten;  
Hans Messie. 

Zo 9.30 uur: Eucharistieviering. Voor de parochie; Henk en Geertruida  
de Groodt-van Neerijnen; Johanna Bartels-Florentinus;  
Ria Bulle-Veld; Wim van Dongen; overleden ouders De Kruijf-
van Rooijen en Arie; Annie Okhuijzen-van Zuilen;  
Nel Elshof-Stigter; Krijn van Arkel. 

 
 

 

 
STEUN DE PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING  
Op Sacramentsdag, 14 juni,  wordt er in beide parochies 
aandacht gevraagd voor 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. 
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WIJSHEDEN VAN ONZE WOESTIJNVADERS: ZWIJGEN IS GOUD 
Van mijn oudste zus heb ik een tijdschrift gekregen: ”Woestijnvaders 
onderweg”; elke avond leest ze mijn moeder daaruit voor.  Ik heb dit 
tijdschrift ook van haar gekregen. Het staat vol met ervaringen van 
woestijnvaders; zij gaan vooral de confrontatie met zichzelf aan. Dat is de 
echte strijd. Ik geef u af en toe door wat ik daar lees, zoals bijvoorbeeld van 
monnik Pambo, die onderwijst in de stilte door er zelf in voor te gaan. 
Spreken is niet verkeerd maar het heeft wel de nodige gevaren in zich. Je 
kunt gemakkelijk blijven praten (of vergaderen) zonder dat er iets gebeurt. 
Interessant gepraat leidt alleen maar af van wat echt 
belangrijk is. Discussies e.d. beschouwen ze als drijfzand, 
want je kunt gemakkelijk ergens in blijven steken en 
uiteindelijk verzanden. Alleen oefening baart kunst om je 
tong te kunnen beheersen. Dan heb je veel stilte en veel 
zwijgen nodig.  
 
GEROEPEN TOT EENHEID 
Als kerk zijn we geroepen tot eenheid. Dat lijkt ergens onmogelijk met al die 
verschillende mensen en meningen. Versplintering, zoals in de politiek, en 
innerlijke verdeeldheid liggen meer voor de hand, met allerlei minder fraaie 
praktijken.  Verdeeldheid en scheiding laten zien wie de mens is.  
God is groot in zijn liefde voor iedere (!) mens; Hij kent geen aanzien des 
persoons en wil iedereen zijn Geest geven die eenheid kan brengen in alle 
verscheidenheid, zonder concurrentie, zonder jaloezie, zonder trots en 
eigengereidheid. Dat vraagt een grote nederigheid en beschikbaarheid, 
eigenschappen die wij niet zomaar uit onszelf hebben. Een spreuk zegt: 
Zonder nederigheid kunnen wij de heilige Geest niet bewaren. Misschien 
moeten we meer het Hooglied van de liefde lezen, want God is liefde, en 
deze liefde is geduldig, ze laat zich niet kwaad maken; ze rekent het kwaad  
niet aan. Alles verdraagt ze, alles hoopt ze en alles duldt ze (zie 1Korinte 13, 
4-7). Dat ligt niet zo in onze eigen mogelijkheden maar, en dat geloof ik vast: 
God wil het ons geven en in ons realiseren, met al ons falen. De kerk zal dus 
nooit deze plaats zijn van volmaakten, al denken en verwachten mensen dat 

weleens en eisen we dat misschien van elkaar.  De kerk is 
een gemeenschap waar deze God is, die ons samenbindt 
en samenhoudt, vanwege deze liefde. Zonder deze liefde 
komen we niet verder; we hebben steeds een ommekeer 
nodig naar God, die er is en zich geeft, opdat wij kunnen 
leven en verder gaan. 
 


