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GEEN PAASSPECIAL 
Deze keer geen Paasspecial maar een paaskaart met een blad met lezingen 
en kleine overwegingen bij de belangrijke dagen in de Goede week en met 
Pasen, om u te ondersteunen om ook thuis de Goede week te beleven en 
Pasen te vieren. In de Goede Week en met Pasen zelf zijn de vieringen 
besloten! Men heeft zich moeten aanmelden. Wie zich heeft aangemeld, 
krijgt bericht.  Anderen kunnen de vieringen volgen via internet. daar vindt u 
ook de tijden (ook op onze site). U kunt de vieringen ook terugluisteren! 

In de Goede week is onze kerk regelmatig open. Het is goed om de kerk 
binnen te gaan en voor het kruis te gaan zitten of voor het tabernakel en te 
overwegen wat Jezus gedaan heeft. Laat je raken! 

 

 

 

 

Na de Goede week beleven we 50 dagen Pasen tot Pinksteren. De geest van 
Christus moet over ons komen om in zijn voetstappen te treden, want 
niemand kan leven als Christus als God het hem niet geeft. Wij blijven 
mensen met onze zwakheid en daarmee onze schuld, maar wij hebben de 
Heer, die ons zoveel wil geven. Sta er open voor. Verlang ernaar en laat God 
werken, zoals Hij bij Maria gedaan heeft. 

Plaats de paaskaart op een tafel om stil te staan bij de Goede week 

http://www.barnabasparochie.nl/


HOE GAAN WE MET HET KWAAD OM 
Er is veel kwaad in de wereld, veel ongerechtigheid. Het is steeds de vraag 
hoe we daarmee moeten omgaan. Er zijn altijd wereldverbeteraars. Gaat het 
hen lukken? Er zijn strijders tegen onrecht, vaak ook met geweld. Komen we 
daar mee verder? Geweld roept meer geweld op. Ook de woorden die wij 
spreken zijn niet altijd zo lief, alsof we daar geen mensen mee verwonden.  

Christus gaat op een heel andere manier met het kwaad in de wereld om. 
Zeker, Hij geeft ons de geboden. Hij geeft niemand toestemming (of een 
vrijbrief) om te zondigen. Hij is altijd duidelijk. Door Hem wordt duidelijk dat 
wij allen (!) zondaars zijn, ook al denken we soms van niet. Onze schuld gaat 
zelfs verder, door onze liefdeloosheid, onze onverdraagzaamheid en omdat 
we niet vergeven. 
God zet wel deze stap. Het is zijn liefde voor de mensen die Hem drijft. Hij wil 
niet dat de mens verloren gaat. Hij wil de mens tot het eeuwig leven 
brengen. Hij wil verzoening brengen, met God de Vader en met de 
medemens, anders kunnen we niet in de hemel leven. Daar is geen kwaad en 
onrecht. Daar is vrede en eensgezindheid. 

Hoe doet Hij het? Het onrecht moet gestraft worden en gestopt worden. Hij 
neemt zelf de straf op Zich, die wij verdiend hebben, zoals een vader kan 
betalen voor de schuld van zijn kinderen. De schuld moet ook uitgeboet 
worden. Hij boet voor onze zonden. Zien we wat Jezus gedaan heeft, tot op 
het kruis. Hij sterft voor onze schuld. Hij gaat deze doodlopende weg, ten 
einde, om ze ten goede te keren!  Hij wil vergeven en de mens vernieuwen. 
Zijn enige wapen is zijn liefde voor ons. Die redt ons! 

Deze liefde van God is overweldigend. Deze barmhartigheid kan het hart van 
de mens raken en nieuw leven brengen. Geen hardheid. Hoe houdt Hij het 
met ons uit? Hoe verdraagzaam is God met ons? 
Begrijpen we de Blijde Boodschap van Christus? Treden wij in zijn voetspoor. 
Vaak willen wij zelf het (laatste) oordeel uitspreken. Vaak kunnen we het niet 
bij God laten. De mens die streeft naar rechtvaardigheid is vaak heel 
onbarmhartigheid, Hij eigent zich het laatste oordeel toe en schrijft de mens 
af. Dat doet God niet. Zolang wij leven, is er de genade van God ten leven.  

Het mag steeds Pasen worden voor ons, met deze liefde van God. 
Daarmee raakt Hij de wereld en kan Hij het aanschijn van de aarde 
vernieuwen.  
Ik wens u dat het zo een zalig Pasen wordt.  



  

PAROCHIE ST. BARNABAS 
 

U vindt de vieringen en de misintenties tot Hemelvaart  
Mocht u een misintentie missen, laat het ons weten a.u.b. 

De misintenties voor de maanden juni tot en met september  
                            kunt u tot 1 mei  doorgeven. 
 

 

VIERINGEN EN MISINTENTIES in Haastrecht   
Elke vrijdag om 19.30 uur wordt in de kerk de rozenkrans gebeden. 

Op zondag is er nog steeds alleen zang door enkele zangers van onze koren 
Door de week is de Eucharistieviering op vrijdag om 9.00 uur. 

 
27 en 28 maart: PALMZONDAG, Palmwijding met het lijdensverhaal 
Za   19.00 uur: Floor Hoogenboom 
Zo   11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Caeciliakoor. 
                           Piet van Zuilen; Jaap en Wil Haagen. 
1, 2 en 3 april  
PAASTRIDUUM, met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake 
De viering van Witte Donderdag vindt plaats in de kerk van Haastrecht 
en de viering van Goede Vrijdag vindt plaats in de kerk van Schoonhoven 
Do  19.00 uur: Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het 

            sacrament van het priesterschap en van het gebod van de     
            naastenliefde. Met leden van het Caeciliakoor.  

                          Nog geen intentie   
 Vr  15.00 uur: Kruisweg van onze Heer Jezus Christus. 
       19.00 uur: Goede Vrijdag van het lijden en sterven van de Heer. 
                          met enkele koorleden in Schoonhoven! 
Za   21.00 uur: Paaswake in Haastrecht met leden van Inbetween. 
of 19.00 uur    Om roepingen tot het priesterschap en religieuze leven; 

overleden familie Hoogenboom-Houdijk; overleden familie 
Houdijk-Steenkamer. 

 

4 april: HOOGFEEST VAN PASEN 
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Caeciliakoor. 
  Niek en Annie Mulder-van Rossum; Floor Hoogenboom;  
  Bep Faaij-van der Nol; overleden ouders Mimpen-Visser; 

Marjan Faaij; Jan Schalkwijk en overleden familie. 



Ma  11.00 uur: Eucharistieviering met enkele koorleden.  
              Jo en Mien Borst-van Schaaik. 
Vr 9.00 uur:  Ter ere van het H. Hart uit eerherstel. 
   Voor een jarige; Reinier Hoeboer. 
 

10 en 11 april: 2e zondag van Pasen; Beloken Pasen;  
Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 
Za  19.00 uur:  Matthé Moons. 
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van Inbetween. 

Overleden ouders Wolff-Lipman; Piet van Zuilen; Ina Duits;  
Reinier Hoeboer; Jaap en Wil Haagen; Marie en Jan Streng; Cor 
en Tiny de Vroom-Faaij. 

Vr 9.00 uur: Reinier Hoeboer. 
 
17 en 18 april: 3e zondag van Pasen 
Za   19.00 uur: Nog geen misintentie. 
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Caeciliakoor. 

  Gerard van Dijk; Bep Steenbergen;  
  Jo en Mien Borst-van Schaaik. 

Vr 9.00 uur: Nog geen intentie. 
 
24  en 25 april: 4e zondag van Pasen 
Za  19.00 uur:  Matthé Moons en Floor Hoogenboom. 
Zo  11.00 uur:  Eucharistieviering met leden van de koren. 
  Ina Duits; Piet van Zuilen; Cor van Zuijlen; Rinus Klever.  
Vr  9.00 uur:  Reinier Hoeboer. 
 
1 en 2 mei: 5e zondag van Pasen 
Za 19.00 uur: Om roepingen tot het priesterschap en religieuze leven. 
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van Inbetween. 
  Bep Faaij-van der Nol; Ina Duits;  
  Jo en Mien Borst-van Schaaik.  
Vr 9.00 uur: Ter ere van het H.Hart en uit eerherstel. 

 

8 en 9 mei: 6e zondag van Pasen 
Za 19.00 uur: Nog geen intentie. 
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Caeciliakoor. 
  Floor Hoogenboom; overleden ouders Mimpen-Visser;  

Cor van Zuijlen; Reinier Hoeboer; Jaap en Wil Haagen;  
Cor en Tiny de Vroom-Faaij. 



                                         
 
 

 PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS 
 
 
 
Overleden 
 Op 17 februari is in de leeftijd van 88 jaar overleden Loes de Vette. Vrijdag 
26 februari is er in het crematorium van Gouda afscheid van haar genomen. 
 
 
                           U vindt de vieringen en de misintenties tot 1 mei  
                Mocht u een misintentie missen, laat het ons weten a.u.b. 

De misintenties voor de maanden tot  september 
kunt u tot 1 mei  doorgeven. 

 

 

VIERINGEN EN MISINTENTIES in Schoonhoven  
Elke maandag om 19.00 uur wordt in de kerk de rozenkrans gebeden. 

Op zondag is er zang door enkele zangers van ons koor. 
Door de week is de Eucharistieviering op woensdag om 9.30 uur. 

Voor de andere dagen kan men navraag doen bij de pastoor. 
 
 

27 en 28 maart: Palm- en Passie zondag; palmwijding en het lijdensverhaal 
Za 17.30 uur: Markan Geertuida Maria Hartmann-Selamat;  

overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria. 
Zo 9.30 uur: H. Mis met enkele leden van ons koor. 
  Voor de parochie; Sophie Paalvast; Johanna Bartels-

Florentinus; overleden familie Drost-Spaan; Guus Visser; 
Annie Overbeek; Jan Stouthart; Tachèl Latour. 

Wo 9.30 uur: Nog geen intentie.  
 
 

1, 2 en 3 april  Paastriduüm 
met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake 
Do 19.00 uur: Eucharistieviering in Haastrecht met leden van het dames- en 

herenkoor uit Haastrecht; viering van de instelling van de 
Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van 
het gebod van de naastenliefde.  



Vr 13.30 uur: Kruisweg van onze Heer Jezus Christus. 
Vr 19.00 uur: Viering van het lijden en sterven van de Heer in Schoonhoven.  
Za 21.00 uur: Heilige Paasnacht, in Haastrecht. 
of 19.00 uur 
 
 

4 april: Hoogfeest van Pasen 
Zo 9.30 uur: H. Mis met enkele leden van ons koor 
  Voor de parochie; uit dankbaarheid, ter ere van Maria; 

overleden ouders De Jong-van Eijk; Johanna Bartels-
Florentinus; Julian, Zelda en Errol de Jongh; Ria Bulle-Veld; 
Herman Mensch; Ton Avontuur; Theo Driesen; Jos Bulle; 
overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; overleden ouders 
De Kruijf-Van Rooijen, Sjaan en Arie; Gé Looman; 

  Overleden ouders Mansour Aljergees en Warina Hanna en 
broer Mike Aljerjees; overleden ouders Hayat Hanu en Abdul 
Masih Safar. 

Ma 9.30 uur: H. Mis met leden van ons koor. Jan Stouthart; Tachèl Latour. 
Wo 9.30 uur: Ter ere van Sint Jozef; voor een jarige. 
 
 

10 en 11 april: 2e zondag van Pasen; Beloken Pasen;  
Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 
Za 17.30 uur: Voor een jarige; overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; 

Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; Jozef Jans; 
Jan Stekelenburg en overl. ouders Stekelenburg en Dekkers. 

Zo 9.30 uur: H. Mis met enkele leden van ons koor. 
  Voor de parochie; voor een jarige; Henk en Geertruida de 

Groodt-van Neerijnen; Johanna Bartels-Florentinus;  
Gé Looman; Annie Overbeek; Guus en Ria Visser; Krijn van 
Arkel; Overleden ouders Mansour Aljergees en Warina Hanna 
en broer Mike Aljerjees; overleden ouders Hayat Hanu en 
Abdul Masih Safar. 

 
 

17 en 18 april: 3e zondag van Pasen 
Za 17.30 uur: Voor een jarige; Petrus van Arendonk; Overleden ouders 

Driesen-Fiddelaar en Ria; overleden familie van Putten – van 
Klaren en Jan Nagtegaal. 

Zo 9.30 uur: H. Mis met leden van ons koor. Voor de parochie; Johanna 
Bartels-Florentinus; Ria Bulle-Veld; overleden moeder 
Sprinkhuizen; Elisabeth Kovatsevits; Pastoor Hans Vergeer; 



overl. ouders Mansour Aljergees en Warina Hanna en broer 
Mike Aljer-jees; overleden ouders Hayat Hanu en Abdul Masih 
Safar. 

Wo 9.30 uur: Voor een jarige. 
 
 

24 en 25 april: 4e zondag van Pasen 
Za 17.30 uur: Overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Markan Geertuida 

Maria Hartmann-Selamat. 
Zo 9.30 uur: H. Mis met enkele leden van ons koor. 
  Gerard van Gent; Johanna Bartels-Florentinus; overl. familie 

Drost-Spaan; Annie Overbeek; Petrus van Arendonk; 
overleden opa; overl. ouders Mansour Aljergees en Warina 
Hanna en broer Mike Aljerjees; overl. ouders Hayat Hanu en 
Abdul Masih Safar. 

Wo 9.30 uur: Voor een jarige.  
 
 
 
JAAR VAN HET WOORD 
Het bisdom heeft in het kader van het jaar van het Woord een klein boekje 
met de Evangeliën, het boek Handelingen en de brief aan de Romeinen 
uitgegeven in een handig zakformaat. U vindt het achter in de kerk om mee 
te nemen. Laat het Woord van God tot u spreken! 
 

VASTENAKTIE 
Er is de vastenactie met deze aandacht voor de 
minderbedeelden. Hoe goed is het om steeds weer te 
geven. Iedereen kan geven, als hij (of zij) niet als eerste 
aan zichzelf denkt. Doe mee en blijf geven. Ook dat is 
een genadegave van God.  
 

50 DAGEN PASEN 
Na de 40daagse voorbereiding op Pasen vieren we 50 dagen Pasen. De 
natuur opent zich en het nieuwe leven breekt door, door de kracht van de 
zon. De lente is altijd een mooie tijd. We mogen hopen dat er meer 
mogelijkheden komen na de gesloten periode door het coronavirus.  



De eerste 3 zondagen van de paastijd zijn er de 
paasevangeliën. De leerlingen ontmoeten de verrezen 
Heer. Dit hadden ze niet verwacht. Hun ongeloof en 
verbazing zijn duidelijke tekenen dat de Heer 
werkelijk verrezen is. 
De 4e zondag van de paastijd is Roepingenzondag. 
Christus is de Goede Herder. De kerk vraagt aandacht 
voor roepingen tot het priesterschap. We hebben 
priesters nodig. Bidden we de Heer om nieuwe 
roepingen en nog meer om antwoorden op zijn 
roepstem en om een goede vorming. 
Dan gaan we in de kerk toeleven naar het feest van Hemelvaart en 
Pinksteren. We lezen uit de afscheidsrede van Jezus (Johannes 14, 15, 16 en 
17).  Rond die tijd komt er weer een nieuwe ‘Samen ter Weghe’ uit. 
De paastijd valt altijd in de meimaand, de maand waarin we Maria speciaal 
eren. Heeft u thuis ook een Mariabeeld? Zet er een bloemetje bij en steek 
ook thuis een kaarsje bij haar aan. 

 

CURSILLO 
Afgelopen jaar hebben we mensen uitgenodigd voor een Cursilloweekend. 
Vanwege corona is dit niet doorgegaan. Het weekend dit jaar, als de 
coronamaatregelen het toelaten, wordt gehouden van 13 t/m 16 mei 
(weekeind van Hemelvaart) in het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in 
Heiloo. Het is een weekeind van geloofsvorming met medeparochianen in 
een mooie omgeving. Ga mee en meld u aan bij de parochie. 

 

 


