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PASEN KOMT TOT LEVEN IN ONS 
We hebben intens Pasen mogen vieren. Je kunt er niet om heen: Christus is 
waarlijk opgestaan! Maar al in de 1e paasweek kom je het ongeloof tegen. De 
twaalf leerlingen kunnen het maar niet geloven. Pasen is ook een ongelofelijk 
feest, onwaarschijnlijk en onvoorstelbaar. Het gaat er niet om om mensen te 
overtuigen. Hoe komen de mensen dan tot geloof? God zelf moet de harten 
van de mensen raken. Het geloof is een gave van God. Alleen God gaat 
daarover, maar we moeten daarvoor wel openstaan en beschikbaar zijn. Hij 
kan ons leven veranderen, met een nieuwe richting en een nieuw perspectief. 
Daarom komt met Pasen ook het woord bekering naar voren, als een ware 
verandering.  Het wordt duidelijk dat we op de verkeerde weg zaten en ons 
hadden vergist. Er is een koersverandering nodig. Pasen moet steeds meer in 
ons tot leven komen. Dat heeft (veel) tijd nodig.  God blijft zijn Geest daarvoor 
geven! 
Hemelvaart en Pinksteren 
Pasen ontvouwt zich met de twee andere grote feesten van de Pasen: 
Hemelvaart en Pinksteren. Het gaat niet zozeer om het einde van de paastijd. 
Pasen moet in ons tot leven komen. Daarom: Wat is Hemelvaart? Jezus gaat 
naar de hemel, maar de hemel is niet zozeer een plaats, maar een 
werkelijkheid van een hemels leven, die in ons kan komen. En ook: Jezus zit 
aan de rechterhand van God.  Daar is Hij onze voorspreker bij de Vader. De 
Heer heeft alles voor ons gedaan en Hij wil dat zijn werk van redding niet 
verloren gaat. Jezus wil dat alles goed komt. Daarvoor heeft Hij zijn leven 
gegeven. Hij die zit aan de rechterhand leidt steeds alles ten goede, door alles 
(!) heen. Hij heeft de kracht daartoe en geeft ons deze kracht. 
Met Pinksteren is er dan ook de gave van de heilige Geest, gegeven om mee te 
doen met het werk van Christus in deze tijd om de hele wereld te vernieuwen 
tot een nieuwe schepping. Wij doen mee door de verkondiging van deze Blijde 
boodschap en met het getuigenis van ons eigen leven. Wij zijn niet beter, maar 
we kunnen wel laten zien dat God door ons heen werkt, ook met al onze 
tekorten en onzekerheden en eigen onmacht. Door de heilige Geest wordt de 
kerk steeds weer opnieuw opgebouwd en zal ze niet verloren gaan. Zij zal 
blijven bestaan daar waar mensen deze Blijde Boodschap aanvaarden. Het zal 
steeds anders zijn, maar Christus blijft ons vergezellen met zijn Geest. Blijf 
Pasen vieren met de Hemelvaart van de Heer en met deze Geest van God. 
 
JAAR VAN SINT JOZEF EN JAAR VAN HET GEZIN 
Paus Franciscus heeft dit jaar uitgeroepen tot jaar van Sint Jozef. Hij heeft een 
apostolische brief doen uitgaan over Sint Jozef. U vindt deze brief op onze site. 
Jozef is een wonderlijke persoon, die waakt over het begin van Gods heilswerk, 
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met zijn zorg voor Maria en het Kind. Van hem kunnen we de zorg en de 
verantwoordelijkheid leren en ook om te houden van Maria en het kind Jezus. 
Jozef heeft zo ook de zorg voor de kerk. Dat zien we heel mooi in het beeld van 
Sint Jozef in Schoonhoven, waar Jozef zijn handen beschermend uitstrekt over 
de kerk. Naast een beeld van Jezus en Maria heeft iedere kerk ook meestal een 
beeld van Jozef. Dat zou ook bij ons thuis zo mogen zijn.  
Jaar van het gezin 
Het is ook het Jaar van het gezin. Het gezin mag steeds alle aandacht en 
bescherming krijgen. Het gezin en het gezinsleven staan zeker onder druk. Het 
gaat vaak meer om het individu. Het lijkt alsof ouders in bepaalde taken 
gepasseerd worden en aan de staat of de school die taken worden 
toevertrouwd. Ouders zullen alert moeten blijven en zich steeds de vraag 
moeten stellen wat we onze kinderen mee willen geven en waar we hen aan 
bloot stellen.  
Gezinsdag: In onze parochie hadden we weer een gezinsdag willen 
organiseren op zondag 6 juni. Het is belangrijk als gezinnen samen te komen. 
Door de situatie rond corona kan deze dag niet doorgaan. We kijken naar een 
andere datum, ofwel net vóór, ofwel na de zomervakantie. 
 
2e PINKSTERDAG: WIJ VIEREN 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. We eren onze moeder en zo ook Maria. 
De meimaand is ook de Mariamaand. Maria verheugt zich om de verrijzenis 
van haar Zoon en wij met haar. In de meimaand vieren we ook Moederdag. 
Bidden wij steeds tot Maria en zij bidt voor ons. 

4 APRIL EN PASEN 
4 april hebben we Pasen mogen vieren. Voor mij was het ook een bijzondere 
dag. Velen zijn het niet vergeten en hebben mij gefeliciteerd met dit 
kroonjaar. Het heeft mij goed gedaan. Met dank aan allen deze dag niet 
voorbij hebben laten gaan. Vooral van het feest van Pasen heb ik genoten. 
Wij hebben dat zo goed mogelijk kunnen vieren binnen alle voor geschreven 
maatregelen, vaak ook met meerdere vieringen op een dag. Het was passen 
en meten. Nu vieren we de paastijd. Het mag in ons doorwerken. 
 
VIERINGEN EN MISINTENTIES 
De vermelding van de vieringen en de misintenties nemen we niet op in de 
Samen ter Weghe. Voor belangstellenden ligt een overzicht achter in de kerk. 
Komt u niet naar de kerk, vraag dan een kerkganger het voor u mee te 
nemen. 
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PAROCHIE ST. BARNABAS 

 Opbrengst vastenactie  €    1.398,90 
Stand actie kerkbalans  € 18.867,23 

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE 
 
 
JAARREKENING 
Het kerkbestuur van Haastrecht heeft in haar vergadering van 14 april de 
jaarrekening van 2020 vastgesteld, nadat deze eerst is gecontroleerd door 
een kascommissie van twee parochianen.  Er is een tekort van € 3.525,-.  
Ondanks het verlies is dit een goed resultaat, want we hebben wel voorzien 
in alle reserveringen van onderhoud e.d., om voorbereid te zijn op de 
toekomst. De collecte-inkomsten waren ruim €3.000,- minder dan in het jaar 
2019. Er wordt al een jaar niet gecollecteerd en er komen (veel) minder 
mensen naar de kerk. Wij hebben het als parochie dus goed gedaan, met 
dank aan de penningmeester die de jaarrekening heeft opgemaakt, een hele 
klus. We hopen dat we ook in dit jaar een goed resultaat behalen. 
 
 
 
BIDDENDE MOEDERS 
Om de week komt een groepje biddende moeders, vrijdags na 
de mis van 9.00 uur, samen om te bidden voor hun kinderen en 
kleinkinderen en die van elkaar. Daarvoor gebruiken we een 
gebedenboekje dat wereldwijd wordt gebruikt. We vertrouwen onze 
kinderen aan Jezus toe. Hij heeft het beste met hen voor. Iedere moeder,  
ook geestelijke moeder, kan deelnemen aan deze gebedsbijeenkomst. 
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PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS 

 Opbrengst vastenactie  €    2.229,45 
Stand actie kerkbalans  € 28.520,95 

 
 

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE 
 
 
Overleden 
 30 maart is overleden, in de leeftijd van 79 jaar, Maria Antonia, Ria, de 
Graaf-Meijberg. Zij woonde in Bergambacht (Albert Schweitzerstraat). Na 
een afscheidsviering in onze kerk is zij in besloten kring gecremeerd. 

 

OP WEG NAAR PINKSTEREN 
Bid in deze 9 dagen op weg naar Pinksteren elke dag:  

Kom heilige Geest. Geef mij kracht; wees mijn helper! Doen!  
Op de parochiesite vindt u de alternatieve Pinksternoveen voor de parochie 

in het Groene Hart. Thuis 9 dagen in  verbondenheid bidden,  
omdat fysiek samenkomen nu nog maar beperkt is. 

 
 
WAARSCHUWING 
Internet criminelen geven zich via internet wel eens uit voor pastorale 
beroepskrachten in een poging geld te krijgen. In de afgelopen periode zijn 
twee incidenten gemeld bij het bisdom. Deze internetcriminelen maken 
gebruik van een nieuw emailadres, dat lijkt op die van de pastores of 
parochie, en zeggen dat ze pastoor zijn. Het nep emailadres wijkt maar 
weinig af van het echte. Het is goed om te weten dat we vanuit de kerk nooit 
op deze manier om geld vragen en het overmaken van geld gebeurt alleen 
naar de gebruikelijke rekeningnummers van onze parochie. Het wordt er niet 
gemakkelijker op met allerlei bedrieglijke mails ect.. Blijf alert! 
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AKTIE KERKBALANS 
Begin 2021 is er enige aandacht gevraagd voor de actie kerkbalans. Deze 
start altijd aan het begin van ieder jaar. Met elkaar moeten we steeds de 
uitgaven in balans houden met de inkomsten. We hebben vaak gekeken 
waar we minder kunnen uitgeven, maar ook daar komt een keer een einde 
aan als we tenminste ook nog goed samen kerk willen zijn, de liturgie goed 
willen blijven vieren, willen blijven omzien naar elkaar en de gebouwen in 
goede staat willen houden. Daarnaast hebben we wat betreft onze 
begraafplaats een zorgplicht, ook naar de toekomst. 
Ook al gaat het in de kerk om hele andere zaken, zoals de verkondiging van 
de Blijde Boodschap, met zorg voor zieken en armen en noem maar op, 
tegelijkertijd heeft de kerk ook iets van een bedrijf. Er komt veel bij kijken en 
er moet veel georganiseerd worden. Gelukkig doen nog steeds een groot 
aantal mensen mee met de actie kerkbalans. Als we blijven geven en als het 
kan iets meer dan andere jaren, dan kunnen we als kerk ook doorgaan met 
onze echte opdracht. Met elkaar maken we dat mogelijk. Blijf uw kerk 
steunen. Het nummer voor de actie kerkbalans NL44 RABO 0118 5024 17   
t.n.v.  R.K. Kerk H. Barnabas Haastrecht. 
Het nummer voor collecte gelden en andere zaken, zoals misintenties is 
NL71 RABO 0361 4102 04    t.n.v.  R.K. Kerk H. Barnabas Haastrecht. 
Het nummer voor de actie kerkbalans NL79 INGB 0001 4600 00   t.n.v. RK  
Kerkbestuur, afdeling Gezinsbijdrage Schoonhoven. 
Het nummer voor alle parochiezaken  NL10 INGB 0000 1138 15  t.n.v. R.K. 
Kerkbestuur H. Bartholomeus Schoonhoven. 
 

Sommige mensen komen in je leven als een zegen 
sommigen komen in je leven als een les. 

                                Moeder Teresa 
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VRIJWILLIGERS IN BEELD 
Het is goed om af en toe enkele vrijwilligers meer in beeld te brengen. Zo 
hebben we in beide parochies de vrijwilligers die werken in de tuin en op het 
kerkhof. In Schoonhoven moesten de grote bomen van het kerkhof en de 
pastorietuin gesnoeid worden. Kosten € 7.000,00. Met de inzet van enkele 
vrijwilligers kon deze kostenpost omlaag naar € 4.100,00. Er is veel zo veel 
bespaard. Enkele vrijwilligers, te weten Gerard Mouris en Rob Rietkerk met 
Teus Stouthart en Ad van den Berg komen elke week het kerkhof 
schoonmaken. Als het nodig is krijgen ze hulp van Leo van Veen en Gerard 
Wortelboer. Beppie Rietkerk zorgt voor de koffie en houdt de Lourdesgrot 
bij. Een ander echtpaar uit Gouda komt elke week werken in de tuin. Ook is 
er de Ark-groep die van tijd tot tijd komt. 
In Haastrecht wordt de tuin rond de pastorie bijgehouden door met name 
Adriaan Houdijk, die dan ook weer mensen inschakelt, zoals Theo van Zuilen 
of Jan Steenkamer en Tinus Streng. Het kerkhof wordt met name 
bijgehouden door Ria Streng en dochter Esra. 
Al deze prachtige medewerksters; van harte dank. We hebben grote 
waardering voor hun inzet. 
 

ONDERHOUDSGROEP 
Naast deze geweldige tuingroep moet er ook een onderhoudsgroep gevormd 
worden. Het onderhoud van de kerk vraagt de nodige aandacht. In 
Schoonhoven moeten de kerk en de pastorie weer geheel geschilderd 
worden. In Haastrecht is dat het afgelopen jaar gedaan; het moet wel 
bijgehouden worden. Het hekwerk aan de voorkant van de kerk en de 
pastorie heeft een schoonmaakbeurt nodig. We hebben mensen nodig die 
helpen en of het willen organiseren, met de aanvraag van offertes en 
controle op de uitgevoerde werkzaamheden. We hopen een werkgroep in 
het leven te roepen rond het onderhoud van onze gebouwen. Het is 
belangrijk dat onze gebouwen goed worden onderhouden opdat we als kerk 
goed door kunnen gaan. 
 

CORONAMAATREGELEN 
Het coronavirus blijft nog steeds in ons midden en blijft ons beperken. De 
coronamaatregelen blijven nog (even) van kracht; dat geldt ook voor ons 
samenkomen in de kerk. Ook al zijn er steeds meer mensen gevaccineerd, 
voorzichtigheid blijft geboden. Het is de vraag hoe we straks als 
parochiegemeenschap verder kunnen. Samenkomen is belangrijk. We hopen 
zodra het kan u weer (meer) te ontmoeten in de kerk en in wat we 
organiseren. 
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HET GAAT NIET OM DE KERK; de kerk is wel een instrument in Gods hand 
Christus is verrezen en Hij zendt zijn leerlingen erop uit. De kerk is geroepen 
om het werk van Christus voort te zetten. Dat lijkt een onmogelijke opdracht. 
Wat waren de leerlingen bang bij Jezus’ dood aan het kruis en hoe hebben ze 
zich opgesloten. En wat zien we daarna? De leerlingen van Christus krijgen 
een nieuwe impuls met deze grote gave van de heilige Geest. De Geest van 
God maakt steeds mogelijk wat ons onmogelijkheid lijkt. Het is dan ook een 
werk van God. Voor ons als kleine parochies in de Krimpenerwaard is het een 
vraag hoe wij de aankomende tijd goed verder kunnen gaan. We hebben een 
intens jaar achter de rug met deze corona en alles wat 
er in de parochie speelt. Hoe staan we er als parochie 
voor en wat kunnen en moeten we doen? De mooie 
paastijd, waarin we de verrijzenis van Christus vieren, 
kan ons bemoedigen onze (extra) inzet te blijven geven 
voor de Kerk van Christus. Het is goed om te zien wie 
waaraan kan bijdragen. Het is ook goed om daarvoor 
samen te komen met mensen die mee willen denken, 
praten en ook mee willen dragen. Wilt u meedoen?  
Laat het ons weten. 

VAN DE SITE VAN MGR. HENDRIKS 
Vrijdag 16 april verscheen in het Katholiek Nieuwsblad  een gesprek dat Mgr. 
Hendriks had met dhr. Eric Holthues naar aanleiding van het onlangs ver-
schenen antwoord van de Congregatie voor de geloofsleer over het 
inzegenen van homorelaties.  Kernwoord van het gesprek is begeleiding: “De 
weg die je gaat, is belangrijker dan de plaats waar je staat”. Dat vraagt van 
een priester dat hij in het contact met (homoseksuele) mensen zich erop 
richt mensen te helpen te groeien in de navolging van Christus. Ieder die 
verlangt Christus meer na te volgen, verdient steun en bemoediging. 
De katholieke leer over de beleving van seksualiteit is duidelijk en die is niet 
gemakkelijk, want seksualiteit is een zwak punt voor de meeste mensen en 
kuisheid is niet direct een kernwaarde van onze hedendaagse cultuur. Dat 
laat zien hoezeer we afhankelijk zijn van Gods genade. De katholieke leer 
komt ook tot uiting in het ontkennende antwoord dat de Congregatie voor 
de geloofsleer onlangs gaf op de vraag of de Kerk homorelaties kan 
zegenen.” 
Veel mensen denken bij geloof aan de geboden van wat wel en niet mag. 
Velen zien niet de heiligheid van seksualiteit en de gemeenschap van man en 
vrouw als een uitdrukking van totale, unieke en trouwe liefde waarin 
openheid is voor het ontstaan van nieuw leven.  


