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Als de Heer  
de woning niet bouwt 

 
 
 
 

 
 
 
 

dan werken  
de bouwers vergeefs  

                                                                              Psalm 127 
 
 



SAMEN WERKEN AAN DE OPBOUW VAN DE KERK 
We zijn geroepen om samen kerk te zijn. We leven wel 
in een moeilijke en een sterk veranderende tijd. Hoe 
kunnen we het volhouden. En het Coronavirus heeft 
het er niet gemakkelijker op gemaakt. Niet iedereen 
heeft de weg naar de kerk weer gevonden of durft 
weer naar de kerk te gaan. Het zal ook spannend zijn hoe het de komende 
maanden (en misschien wel het komende jaar) zal gaan. Niets doen is geen 
optie. Maar wat kunnen we, op een verantwoorde manier, wél doen?  
Er is gelukkig de zondagse eucharistie. Ook tijdens mijn afwezigheid is de 
Eucharistie gevierd. Door de week zijn er mogelijkheden om extra te kunnen 
gaan, op woensdag in Schoonhoven en op vrijdag in Haastrecht.  
Er komt natuurlijk veel meer kijken bij het samen kerk zijn. De Eucharistie 
vormt wel het hart; leven we daar voldoende uit? Geeft het ons wat we 
nodig hebben om ons geloof te (be)leven in alle andere momenten van de 
week? En geeft het ons ook een verlangen te willen bijdragen aan de 
gemeenschap van de kerk, bijvoorbeeld door open te staan voor andere 
bijeenkomsten, als vrijwilliger en financieel? 
 

Het is het jaar van het Woord. Het is zo goed om als 
gelovigen de lezingen van de dag thuis te lezen. Alleen zo 
kun je vertrouwd raken met het Woord van God. Elke dag 
een Woord voor je leven. Hoe worden we immers 
leerlingen en volgelingen van de Heer als we niet naar Hem luisteren? Let 
wel op: God is altijd anders dan wij denken en of wensen. Je oprecht onder 
het Woord plaatsen is niet gemakkelijk. Daarom zijn vormingsmomenten 
belangrijk.  
 

Er is weer een avond gepland voor ouders met kinderen 
op donderdag 17 september en er is een Gezinsdag op 
zondag 27 september. Zo willen we ouders die hun 
kinderen in geloof willen laten opgroeien daarin 
ondersteunen.  

 

Ook willen we een alfacursus gaan aanbieden (deze is er ook voor ouderen).  
Zo’n alfacursus nodigt uit om, in een aantal avonden (of middaguren met 
een lunch), je geloof te verfrissen. Wie belangstelling heeft kan het laten 
weten, zodat plaats en tijd in overleg kunnen worden gepland. 
Zo willen we weer beginnen na deze 2 maanden vakantie om samen kerk te 
zijn en te blijven in deze tijd. 
 
 



AKTIE KERKBALANS  
Het is voor de kerk en de parochies met deze 
coronacrisis geen gemakkelijke tijd. We missen 
inkomsten terwijl uitgaven doorlopen. We zijn 
afhankelijk van wat mensen geven.  
Een kerk met een Mariaheiligdom (in Renkum) moet sluiten. De kosten voor 
restauratie kunnen niet meer betaald worden, want er zijn onvoldoende 
gelovigen die gehoor geven aan de oproep om een aantal jaren € 1000,- te 
geven. 
Ook wij redden het, zeker op een gegeven moment, niet meer, maar dan kan 
het te laat zijn. We zouden meer de fiscale mogelijkheden kunnen benutten 
om wat meer te kunnen geven.  
Je ervaart soms een grote onverschilligheid om onze kerken in stand te 
houden. Dan moeten we ons ook niet verbazen als kerken sluiten. Daarom, 
blijf geven aan uw kerk en ook een keer wat extra. Er komt een brief aan alle 
deelnemers om via de actie kerkbalans onze kerk in deze periode extra te 
steunen. 
 
WOESTIJNVADERS  Werken van barmhartigheid 
We willen allemaal graag goed doen, maar het gaat bij de werken van de 
barmhartigheid om meer dan alleen goed doen. Het gaat echt verder. Zo zijn 
er de geestelijke werken van barmhartigheid, zoals de zondaars terecht 
wijzen, onrecht geduldig verdragen en degenen die ons beledigen, graag 
vergeven. 
Het gaat erom jezelf én anderen op het goede spoor te houden. Soms is het 
nodig anderen aan te spreken en op fouten te wijzen. Dat is nooit 
gemakkelijk. Het is echter, zoals Jezus aangeeft, niet om te oordelen maar 
om te redden. Daarom vergeven we ook steeds (tot 70 maal 7 toe) en 
verdragen we onrecht (i.p.v. er over te spreken en het kwaad van een ander 
te verspreiden. Door te roddelen maak je jezelf schuldig). 
Jezus wijst ons de weg door te laten zien hoe Hij omgaat met het kwaad. Hij 
klaagt de zonde aan, maar niet de zondaar; Hij wil deze redden; Hij draagt 

het kwaad. Hier komen we iets tegen van het centrum 
van het christelijk leven.  
Hoe leeft dit onder ons christenen, die in Jezus geloven. 
We denken dat gewoon goed doen al goed genoeg is, 
maar het gaat verder. Echt christelijke leven zal ons dan 
ook altijd verbazen. 

 
 



Wij vinden het al heel wat als we elkaar kunnen verdragen.  
God gaat verder. Hij zegt dat we elkaar niet alleen moet 
verdragen maar moeten liefhebben!  
Steeds meer geven om mensen die je kwetsen.  
Liefhebben wil niet zeggen dat je alles goedkeurt  
wat de ander doet. De ander kan je vijand worden.  
Jezus heeft laten zien dat je vijanden liefhebben de 
hoogste vorm is van ware liefde.  
We staan daar soms vaak ver van af.  
Jezus geeft de opdracht je vijanden lief te hebben, om 
je  te bevrijden van haat, verdriet, woede en wrok en je 
zo waardig maken voor het ontvangen van de hoogste 
gave, de volmaakte liefde, zoals Jezus die laat zien aan 
het kruis en ons wil geven met zijn verrijzenis. 
 
 
MARIAKAPEL 1 JAAR 
Het is op 8 september al weer een jaar geleden dat in Haastrecht de 
Mariakapel werd geopend. Velen hebben inmiddels de weg naar deze mooie 
kleine buitenkapel gevonden. Regelmatig worden er voorbeden in het 
intentieschrift geschreven en kaarsjes aangestoken. De sinds kort aanwezige 
stempel is al vele malen afgedrukt. Ook voor passanten, fietsers en 
wandelaars, is de kapel een plaats om even uit te kunnen rusten bij Maria.  
Veel dank aan de vrijwilligers die de kapel en verzorgen! 
 

 
  Te Koop: GERARDUSKALENDER  
  Achter in de kerk ligt de Gerarduskalender voor 2021.    
  Deze kalender geeft u iedere dag een inspirerende tekst uit    
  de bijbel, een gezegde, spreuk of een grapje. Prijs € 8,00 
 
 

 
Men heeft zo moeten lachen om dat antwoord, dat  
de H. Franciscus van Sales gaf aan die dame, die vroeg 
of het zonde was, als ze in de spiegel keek en dan tegen 
zichzelf zei: ‘Wat ben je toch mooi!’  
Waarop hij antwoordde:  ‘Mevrouw, een vergissing is  

                                      geen zonde’. 
 



 
                             PAROCHIE ST. BARNABAS  
 
OOGSTDANKDAG 
Zondag 27 september houden we in de kerk van Haastrecht de 
oogstdankdagviering. Oogstdankdag wil laten zien hoezeer we 
God alle dank verschuldigd zijn en mogen bidden om kracht. Dit 
geldt niet alleen voor  de boeren en tuinders maar voor 
iedereen. U kunt allerlei producten brengen (ook 

blikken, pakken, flessen).  De gaven kunnen worden afgegeven 
in de kerk op donderdag 24 september van 14.00-17.00 uur. De 
meeropbrengst van de collecte is voor de zusters van Moeder 
Teresa in Rotterdam. 

FEEST VAN MARIA TER WEGHE: AANMELDING VERPLICHT! 
Op zondag 18 oktober vieren wij het feest van Maria ter Weghe. Onze eigen 
bisschop, Mgr. Van den Hende, heeft toegezegd te komen. Wij kunnen het 
feest dit jaar niet zo groots vieren als we gewend zijn. We kijken wat we 
kunnen doen, bijvoorbeeld of we kinderen mee kunnen laten lopen in de 
processie.  
We hebben nog een maand de tijd om dat te bezien. 
Wel vragen wij u om zich aan te melden. Ongeveer 100 gelovigen kunnen 
deelnemen. Het is passen en meten. Echtparen kunnen naast elkaar zitten 
en een gezin kan een bank vullen. Verder moeten afzonderlijke personen 1 ½ 
meter afstand houden. Zo kan aan zoveel mogelijk gelovigen een plaats 
worden toegewezen. Daarom echt de vraag om u vanaf nu al aan te melden! 
(bij voorkeur via info@barnabasparochie.nl of het aanmeldingskaartje).  
U krijgt een toegangsbewijs. Bij de viering zelf zijn er toezichthouders. We 
moeten het goed organiseren. In het volgende parochieblad hoort u hierover 
meer. 

 
WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE 

 
Overleden 
 17 juni is, in de leeftijd van 82 jaar, Hendrikus Antonius (Henk) van 
Straaten overleden. Op 22 juni hebben we in de kerk afscheid van hem 
genomen en hem  op ons kerkhof begraven. 
 6 augustus is, in de leeftijd van 93 jaar, Johanna Gijsbertha, Annie, Mimpen-
Visser overleden. Op 11 augustus hebben we in de kerk afscheid van haar  
genomen en haar  op ons kerkhof begraven. 
 



 21 augustus is, in de leeftijd van 87 jaar, Quirina Maria, Krien, de Jong-
Houdijk, overleden. Er is in besloten kring afscheid van haar genomen. 
 
 
MISINTENTIES  
De volgende Samen ter Weghe is een Special zoals met Kerstmis en Pasen. 
Daarom worden in deze Samen ter Weghe de misintenties vermeld tot en 
met eind november! Misintenties die nog worden doorgegeven, bijv. voor het 
feest van Maria ter Weghe, worden bijgeschreven.  
Met de advent komt het volgende overzicht van misintenties voor de tijd van 
de advent en het begin van het jaar 2021. 
Wij willen u vragen om nu alvast uw intenties voor 2021 door te geven.  
 

VIERINGEN EN MISINTENTIES in Haastrecht 
Elke vrijdagavond om 19.30 uur wordt de rozenkrans gebeden 

Door de week is er de Eucharistieviering op vrijdag om 9.00 uur. 
 
5 en 6 september  
Za   19.00 uur: Voor roepingen tot het priesterschap en religieuze leven; 
                           Corrie Nobel; Kees Hoogeveen. 
Zo   11.00 uur: Eucharistieviering met cantor.         
                           Bep Faaij-van der Nol; Corrie Nobel; Steef van Drimmelen;    
                           Gerard van Dijk; Ina Duits; Reinier Hoeboer.  
Di      9.30 uur: Eucharistieviering in het Hof van Stein; Maria geboorte. 
              Cornelis Wolff; Jaap en Wil Haagen-Boom; Johan Jansen. 
 
12 en 13 september          
Za 19.00 uur: Kees Hoogeveen. 
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween. 
  Cor en Tiny de Vroom-Faaij; Corrie Nobel; Niek en Annie 

Mulder-van Rossum; overleden vader; Henk van Straaten. 
 
19 en 20 september  
Za  19.00 uur:  Voor een jarige; Kees Hoogeveen. 
Zo  11.00 uur:  Eucharistieviering met cantor. 
                           Corrie Nobel; Steef van Drimmelen; Ina Duits;  
  overleden familie Van Doorn-Baars; Reinier Hoeboer. 
 

 
 
 



26 en 27 september   
Za 19.00 uur: Kees Hoogeveen. 
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween . 
  Corrie Nobel; Jaap en Wil Haagen-Boom; Anna-Marie Moons; 

Cor en Tiny de Vroom-Faaij; Mariska van Vliet; Rinus Klever; 
overleden ouders Mimpen-Visser. 

 
3 en 4 oktober  
Za 19.00 uur: Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven;  
  Voor een jarige;  Kees Hoogeveen. 
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met cantor. 
  Bep Faaij-van der Nol; Corrie Nobel; Steef van Drimmelen;  

Gerard van Dijk; Marie Streng-Verkleij; Jan Streng; Ina Duits; 
Reinier Hoeboer. 

10 en 11 oktober   
Za   19.00 uur: Kees Hoogeveen. 
Zo   11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween               
                           Cor en Tiny de Vroom-Faaij; Corrie Nobel. 
Di. 9.30 uur: Eucharistieviering in het Hof van Stein. 
                           Cornelis Wolff; Jaap en Wil Haagen-Boom; Johan Jansen. 
 

17 en 18 oktober  Maria ter Weghe-Onze Lieve Vrouw van Haastrecht 
Za   19.00 uur: Kees Hoogeveen; Jozef Roels. 
Zo   11.00 uur: Eucharistieviering met cantor.               
                           Corrie Nobel; Steef van Drimmelen; Niek en Annie Mulder- 
                           van Rossum; Jan en Corry Tollenaar-van Duyn; Riek en Anna  
                           Faaij; overleden ouders Boere-van Vuuren;  overleden familie  
                           Hoogenboom - Houdijk; Ina Duits; Reinier Hoeboer;  
                           overleden familie Steenkamer – van Eijk: Marjan Faaij;    
                           overleden ouders Mimpen-Visser; Jan Schalkwijk en  
                           overleden familie; Henk van Straaten. 
 
24 en 25 oktober        
Za 19.00 uur: Kees Hoogeveen. 
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween 
  Corrie Nobel; Cor en Tiny de Vroom-Faaij; Jaap en Wil 

Haagen-Boom; Rinus Klever; overleden ouders Mimpen-
Visser. 

 
 



 
31 oktober - 1 november Hoogfeest Allerheiligen 
Za  19.00 uur:  Kees Hoogeveen. 
Zo  11.00 uur:  Eucharistieviering met Inbetween 
                           Voor een jarige kleinkind; Corrie Nobel; Bep Faaij-van der Nol;  
                           Steef van Drimmelen; Ina Duits; Jan Schalkwijk en  
                           overleden familie. 
Zo 19.00 uur:   Allerzielen; Gedachtenis van alle overleden gelovigen met  
                           avondgebed. 
 
7 en 8 november   
Za   19.00 uur: Voor roepingen tot het priesterschap en religieuze leven; 
              Kees Hoogeveen. 
Zo   11.00 uur: Eucharistieviering met cantor.               
                           Corrie Nobel; Cor en Tiny de Vroom-Faaij; Ries Dekker;  
                           Reinier Hoeboer. 
Di      9.30 uur: Eucharistieviering in het Hof van Stein.  Voor een jarige 
              Cornelis Wolff; Jaap en Wil Haagen-Boom; Johan Jansen.                         
 
14 en 15 november  
Za 19.00 uur: Kees Hoogeveen. 
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween 
  Corrie Nobel; Gerard van Klaveren; Ina Duits; Mariëtte van 

Arendonk.  
 
21 en 22 november  Hoogfeest Christus Koning van het Heelal 
Za  19.00 uur:  Kees Hoogeveen. 
Zo  11.00 uur:  Eucharistieviering met cantor. 
                           Voor de levende en overleden leden van onze koren; 
  Corrie Nobel; Cor en Tiny de Vroom-Faaij; Jaap en Wil 

Haagen-Boom; Reinier Hoeboer; Jetty van Eijk-Krol; overleden 
ouders Mimpen-Visser; Henk van Straaten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                         PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS 
                                        
 
 
       KOFFIE DRINKEN 
       Zodra de  maartregelen versoepeld worden  

                           zal het koffiedrinken na de mis op de eerste  
                           zondag van de maand worden hervat.                              
 
OPKNAPBEURT KERKHOF 
Het kerkhof heeft de afgelopen weken een opknapbeurt gekregen. Het ziet  
er altijd al keurig uit maar nu zijn alle tegelpaden zijn weer recht gelegd.  
Met hulp van vrijwilligers zijn de tegels schoongemaakt en kapotte tegels 
vervangen.  
 

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE 
 

 
Overleden 
  Op 21 juni is Christianus Henricus Adrianus, Chris van Meurs in de leeftijd 
van 71 jaar overleden. Op 26 juni is er in kleine kring in onze kerk afscheid 
van hem genomen en is hij op ons kerkhof  begraven.  
 Op 19 juli is overleden in de leeftijd van 34 jaar, Larynda McNab. Zij 
woonde in Nieuwpoort; er is in besloten kring afscheid van haar genomen. 
 
 
MISINTENTIES  
De volgende Samen ter Weghe is een Special, zoals met Kerstmis en Pasen. 
Daarom worden in deze Samen ter Weghe de misintenties vermeld tot en 
met eind november! Misintenties die nog worden doorgegeven worden 
bijgeschreven. Met de advent komt het volgende overzicht van misintenties 
voor het begin van het jaar 2021. 
Wij willen u vragen nu alvast uw intenties voor 2021 door te geven. 
 
 
 
 
 
 



 
VIERINGEN EN MISINTENTIES in Schoonhoven 

Elke maandagavond om 19.00 uur wordt de rozenkrans gebeden. 
Door de week is er de Eucharistieviering op woensdag om 9.30 uur. 

 
5 en 6 september 
Za 17.30 uur: Jozef Jans; Jan Stekelenburg en overleden ouders 

Stekelenburg en Dekkers.  
Zo 9.30 uur: Voor de parochie; Johanna Bartels-Florentinus; Jos Bulle; Joop 

en Dora Elbertse-Vermeer; Nel Elshof-Stigter; Ria Bulle-Veld; 
Julian, Zelda en Errol de Jongh; Krijn van Arkel.  

  
12 en 13 september  
Za 17.30 uur: Joop en Toos van Os-van der Pauw en overleden familie; 

Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat. 
Zo 9.30 uur: Voor de parochie; overleden ouders De Jong-van Eijk;  

overleden ouders De Kruijf-van Rooijen, Sjaan en Arie; 
Johanna Bartels-Florentinus; Gé Looman; Chris van Meurs. 

 
19 en 20 september 
Za 17.30 uur: Riet Murk- Brands.  
Zo 9.30uur: Voor de parochie; Johanna Bartels-Florentinus; Nel Elshof-

Stigter; Ria Bulle-Veld; Krijn van Arkel.  
 
26 en 27 september  
Za 17.30 uur: Joop en Toos van Os-van der Pauw en overleden familie; 

Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; Gé Looman.  
Zo 9.30 uur: Voor de parochie: overleden familie Drost-Spaan; 

Johanna Bartels-Florentinus; Annie Okhuijzen-van Zuilen; 
overleden ouders Mouris-van Klaren; Henk en Geertruida  
de Groodt-van Neerijnen; Herman Mensch; Chris van Meurs. 

  
3 en 4 oktober  
Za 17.30 uur: Jozef Jans; Jan Stekelenburg en overleden ouders 

Stekelenburg en Dekkers. 
Zo 9.30 uur: Voor de parochie; Theo Driesen; Johanna Bartels-Florentinus; 

Jos Bulle; Julian, Zelda en Errol de Jongh; Joop en Dora 
Elbertse-Vermeer; Ria Bulle-Veld; Krijn van Arkel. 

 
 



 
10 en 11 oktober 
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat;  

Joop en Toos van Os-van der Pauw en overleden familie. 
Zo 9.30 uur: Voor de parochie; overleden ouders De Jong-van Eijk;  

Johanna Bartels-Florentinus; Gé Looman; Chris van Meurs. 
 
17 en 18 oktober  
Za 17.30 uur: Nog geen intentie. 
Zo 9.30 uur: Voor de parochie; Johanna Bartels-Florentinus; Henk en 

Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Ria Bulle-Veld;  
Krijn van Arkel. 

 
24 en 25 oktober 
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; Joop en Toos 

van Os-van der Pauw en overleden familie; Gé Looman. 
Zo 9.30 uur: Voor de Parochie; Johanna Bartels-Florentinus; Annie 

Okhuijzen-van Zuilen; Herman Mensch overleden familie 
Drost-Spaan: Chris van Meurs. 

 
 
31 oktober - 1 november    Hoogfeest Allerheiligen 
Za 17.30 uur: Nog geen intentie. 
Zo 9.30 uur: Voor de parochie; Johanna Bartels-Florentinus; Jos Bulle; 

overleden ouders De Kruijf-van Rooijen, Sjaan en Arie;  
Julia, Zelda en Errol de Jongh; Joop en Dora Elbertse-Vermeer: 
Ria Bulle-Veld; Krijn van Arkel. 

Ma 19.30 uur: Allerzielen; Gedachtenis van alle overleden gelovigen  
met avondgebed. 

 
7 en 8 november 
Za 17.30 uur: Joop en Toos van Os-van der Pauw en overleden familie; Jan 

Stekelenburg en overleden ouders Stekelenburg en Dekkers; 
Jozef Jans. 

Zo 9.30uur: Voor de parochie; Carina Hastrich-Postma; overleden ouders 
De Jong-van Eijk;  Johanna Bartels-Florentinus; Gé Looman. 

 
 
 
 



 
14  en 15 november 
Za 17.30 uur: Jan Nagtegaal;  Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat. 
Zo 9.30 uur: Johanna Bartels-Florentinus; overleden ouders van Veen;  

Ria Bulle-Veld; Krijn van Arkel. 
 
21 en 22 november: Hoogfeest Christus Koning van het Heelal 
Za 17.30 uur: Joop en Toos van Os-van der Pauw en overleden familie;  

Gé Looman.  
Zo    9.30 uur : Voor de parochie; Johanna Bartels-Florentinus; Julia Jeltje 

Postma-Brandsma; Annie Okhuijzen-van Zuilen; Henk en 
Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Herman Mensch. 

 
 
 
 FEEST VAN MARIA TER WEGHE: AANMELDING VERPLICHT! 
 Op zondag 18 oktober wordt in Haastrecht het feest van Maria ter Weghe   
 gevierd. Bisschop, Mgr. Van den Hende, heeft toegezegd te komen. Wij   
 kunnen het feest dit jaar niet zo groots vieren als we gewend zijn. Als u wilt  
 komen moet u zich aanmelden, bij voorkeur per mail:  
 info@barnabasparochie.nl. Anders via een kaartje dat achter in de kerk ligt.   
 U krijgt een plaatsbewijs. 
 
 


