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Weet u genodigd door Christus!

Voor de viering van de Eucharistie
Kom iedere zondag

MIJN EERSTE BIJDRAGE AAN HET PAROCHIEBLAD EN NU MIJN LAATSTE
Van een parochiaan kreeg ik de eerste uitgave van het parochieblad dat ik
mocht verzorgen voor Kerstmis 1988. Het ging toen over mijn komst in de
parochie en mijn verhuizing naar Schoonhoven; in de 2e week van december
1988 vond dat plaats. Nu is er mijn vertrek met mijn verhuizing naar
Groningen. In die tijd van bijna 33 jaar heb ik de zorg gehad voor vele
uitgaven van ons parochieblad; gelukkig waren er anderen die mij hierbij
goed hielpen. Eerst heette het gewoon “Parochieblad” (en in Haastrecht “ter
Weghe”); het verscheen wekelijks of om de 2 weken. In Haastrecht was er
nog een speciaal nummer met Kerstmis en Pasen. Nadat er tussen de
parochies meer samenwerking ontstond, kwam er één parochieblad, de
“Samen ter Weghe”, met af en toe een Special. De frequentie van
verschijnen veranderde en we hebben gezorgd voor een mooie lay-out. Er is
een groot verschil tussen de uitgave van 32 jaar geleden en nu.
Nu eindigt mijn werk aan de totstandkoming van het parochieblad. Het
parochieblad is een belangrijk gegeven van contact met de parochianen.
Er is steeds veel te melden. Dat zal in de komende tijd ook zo zijn, vanuit het
kerkbestuur en vanuit het secretariaat. Zij dragen samen de (eind)verantwoordelijkheid voor de uitgaves, onder leiding van de waarnemend
pastoor. Ook is er in de loop van de tijd onze site gekomen. Die mag er ook
zijn. Ik hoop dat u daar regelmatig naar kijkt. Zo blijft u op de hoogte.
VIER BIJZONDERE VROUWEN
Een pastoor is niet getrouwd en heeft geen vrouw. Er zijn wel veel vrouwen,
naast de velen mannen, die het werk van de pastoor ondersteunen.
Vier vrouwen zijn voor mij van zeer grote betekenis geweest. Toen ik in
Schoonhoven kwam waren daar al Ria Geurts en Riet Mensch. Zij waren zeer
betrokken bij de parochie en in Haastrecht was er Adrie de Ruijter.
Tot op de dag van vandaag maakt Ria de pastorie schoon en zij coördineert
veel werk, zoals het schoonhouden van de kerk. Met haar man Cor Geurts
doen ze samen vele klusjes. Altijd staat ze klaar; ze blijft betrokken. Ria
Geurts gaat ook kosterwerk doen (samen met de andere kosters); ze is ook
beschikbaar indien nodig om uitvaarten te doen. Zij heeft daar een speciale
opleiding voor gedaan. Ik ben Ria zeer erkentelijk en dankbaar.
Daarnaast trof ik Riet Mensch aan. Haar man zat in het kerkbestuur en heeft
vele uren gegeven aan de kerk. Riet verzorgde de hele ledenadministratie
van de parochie. Ze hield de misintenties bij en maakt het overzicht van de
vieringen met de misintenties (dat is een heel precies werk). Ze was het
aanspreekpunt voor de contactgroep die 75 plussers bezoekt. Riet heeft heel
veel gedaan. Toen ik in Schoonhoven kwam, kwam ik met een religieuze,
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zuster Ludovica; 5 jaar heeft zij met mij op de pastorie gewoond. Voor mij
was zuster Ludovica heel bijzonder; ik vergeet haar niet. Ze was heel gastvrij;
zij nodigde iedereen uit om eerst koffie te drinken. Ze kookte voor mij (dat
had ze nog nooit gedaan). Toen zij het werk niet meer aan kon en terug ging
naar haar klooster in Rotterdam heeft Riet Mensch dat over genomen; zij
kwam drie dagen per week op de pastorie en zorgde voor mij. Riet Mensch,
samen met haar man, waren heel bijzonder voor mij. Ik kan hen niet genoeg
dankbaar zijn en ook de parochie mag hen zeer waarderen.
Een paar jaar na mijn komst zijn in Bergambacht komen wonen Teus en
Monique Stouthart; zij hebben hier hun gezin gevormd. Gaandeweg is
Monique steeds meer gaan doen in de parochie: in de jeugdraad voor het
kinderwerk, in de stichting ‘De Overkant’, wat toen nog functioneerde, in
1997 is ze in het kerkbestuur gekomen en in 2007 is ze als secretarieel
medewerkster voor de beide parochie aangenomen om (betaald) werk te
doen voor 20 uur in de week, maar dat zijn heel wat meer uren geworden.
We hebben veel kunnen doen. Het is het werk voor de kerk, uit liefde voor de
mensen om hen tot Christus te brengen. Ik ben dankbaar voor wat we samen
hebben kunnen doen. Monique gaat ook verder en er zal veel bij haar komen
te liggen.
En er is al meer dan 40 jaar de onvolprezen Adrie de Ruijter. Zij heeft voor
drie pastoors gezorgd, pastoor Wierts, pastoor Hendriks en mij. Daarbij heeft
ze de zorg gehad voor de pastorie en de kerk. Adrie blijft op de achtergrond;
sinds bijna 10 jaar is de pastorie in Haastrecht niet meer bewoond. Maar je ziet
altijd dat ze geweest is. Adrie heel hartelijk dank!
Het Kerkbestuur
Naast deze vrouwen heb ik met velen gewerkt. Ik denk met name aan de vele
leden van het kerkbestuur. Het zijn er teveel om op te noemen. Ik heb veel
bewondering voor al die mensen die zo onbaatzuchtig de kerk mee hebben
bestuurd. Wie in het kerkbestuur zit, ziet ook wat er achter de schermen
gebeurt; dat is niet altijd gemakkelijk. Er moeten steeds veel beslissingen
genomen worden. Er is veel gedaan in al die jaren. Heel veel dank aan al deze
mensen, van het eerste tot het laatste uur.
Zo veel vrijwilligers
Een pastoor kan niets alleen doen. De parochie is een netwerk van mensen,
die meewerken aan de kerk opdat de kerk haar missie kan vervullen: Christus
geven aan de mensen. Wij zijn geen bedrijf; we zijn geen vereniging; we zijn
eerder familie van God. Gelukkig is de Heer er. Hij houdt ons bijeen. Als we
van de kerk houden en mee willen werken, kunnen we de kerk van Christus
zijn. De parochie heeft veel vitaliteit om door te gaan, samen met elkaar.
Laten we goed met elkaar blijven samenwerken.
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PAROCHIE ST. BARNABAS

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE

Geboren
 Op 10 mei is geboren Julia Helena, dochter van Pieter en Beata Bakker, zus van
Noah en Liam. Zij wonen aan de Tentweg 77 in Stolwijk.

PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE

Geboren
 Op 7 juni is geboren Lia Mores, dochter van Giovanni en Martha Mores
en zus van Zaccaria, Rachele, Irene en Giona. Zij wonen in Bergambacht,
Hoofdstraat 97 D.
Overleden
 Op 20 mei 2021 is in de leeftijd 86 jaar overleden Anna Peternella, Annie,
van Schaik -Straver. Op woensdag 26 mei hebben we afscheid van haar
genomen en haar begraven op ons kerkhof.
 Op 3 juni is in de leeftijd van 77 jaar overleden Joseph Bastiaan, Jos, Elshof.
Op donderdag 10 juni hebben we afscheid van hem genomen en hem begraven
op ons kerkhof.
 Op 17 juni is in de leeftijd van 82 jaar overleden Franciscus Nicolaas, Frans,
Kuijf. Op dinsdag 22 juni hebben we afscheid van hem genomen en hem
begraven op ons kerkhof.
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KOFFIE DRINKEN IN DE OVERKANT OP WOENSDAGMORGEN
Woensdag is Marktdag en die dag is er ook altijd de Eucharistie om 9.30 uur.
Er is het initiatief gekomen om ‘De Overkant’ open te stellen van 10.00 uur
tot 11.30, voor een praatje, een kopje koffie (à 1,-) en gebruik van toilet.
JAARREKENING
Ook in Schoonhoven is de jaarrekening van 2020 klaar; ze is al bekeken door
de leden van het kerkbestuur; alleen moet er nog een kascontrole plaats
vinden. Dan kan ze ter goedkeurring naar het bisdom. Er is een negatief
resultaat van € 9.391,76. We mogen het een goed resultaat noemen, gezien
het moeilijke corona-jaar 2020. Er waren bijna geen inkomsten vanuit “De
Overkant (een verschil van € 15.000 t.o.v. 2019; dat hakt erin). Ook zijn er wat
minder collecte-inkomsten (van € 1500), al is er toch veel gegeven, ook via de
bank, met minder mensen die naar de kerk konden gaan. Er is verder gewoon
voorzien in alle reserveringen van onderhoud e.d., om voorbereid te zijn op
de toekomst. Met veel dank aan de penningmeester die er weer veel werk
aan gehad heeft. En dank aan alle parochianen die de parochie blijven
steunen!
DE NEOCATECHUMENALE WEG
In onze parochie is al 26 jaar de Neocatechumenale Weg aanwezig. De
bisschop spreekt erover in de brief, waarin hij meldt dat ik een nieuwe
pastorale taak krijg. Hij geeft aan dat zij in de parochies blijven met hun
gemeenschappen en dat zij begeleid zullen worden door een priester vanuit
de eigen beweging. Er zijn in Nederland twee priesteropleidingen, in het
bisdom Haarlem Amsterdam en in het bisdom Roermond; in de loop der jaren
zijn al vele priesters gewijd en werkzaam in de verschillende parochies en ook
daarbuiten. Zelf ga ik de komende 2 jaren met deze beweging werken met
een missionaire opdracht, om de kerk ter plaatste te helpen, vanuit dit
nieuwe initiatief. De bisschop van Groningen heeft onlangs ook 2 priesters
van het missionaire seminarie van Roermond gevraagd om in 2 parochies van
zijn bisdom te helpen als pastor. Voor mij was dat een goed teken. Zij gaan
werken in de parochie en ik buiten parochieverband.
Op de site van onze parochie heb ik mijn eigen ervaring met deze
Neocatechumenale Weg geschreven voor wie er meer van wil horen. In het
verleden heb ik al meerdere keren over dit nieuwe initiatief geschreven in ons
parochieblad. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn.
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MARIA TEN HEMELOPNEMING
Op zondag 15 augustus vieren wij het grote feest van Maria
die ten hemel is opgenomen. Er zal in Schoonhoven koffie
gedronken worden na de mis.
Bij goed weer gaan we zeker weer naar de Lourdesgrot.
Of er dit jaar bruidjes bij zijn, is de vraag; we zoeken nog naar
moeders, die dat (steeds) willen organiseren (ook met het
feest van Maria ter Weghe).
Als er moeders zijn, dan kunnen zij zich melden bij Monique Stouthart.

EUCHARISTIEVIERING IN HET HOF VAN STEIN
Op dinsdag 20 juli willen we weer een viering in het ‘Hof van Stein’ houden.
Er is dan ook de mogelijkheid voor alle ouderen (ook van buiten het ‘Hof van
Stein’), om het sacrament van de zieken te ontvangen. Daarna is er een
samenzijn met een kopje koffie.
Wie de ziekenzalving wil ontvangen kan zich melden bij Monique Stouthart.

ONS KERKHOF
We hebben in onze beide parochies een mooie begraafplaats. Daar besteden
we veel zorg aan. Er is het onderhoud maar ook een hele administratie; er
worden nieuwe graven uitgegeven; er zijn verlengingen en/ of opzeggingen,
verandering van rechthebbenden enz.. Je moet op de hoogte zijn van allerlei
regelingen. Tarieven moeten steeds worden vastgesteld. Het zijn allemaal
zaken die onder de verantwoordelijkheid van het kerkbestuur vallen en in
goed overleg uitgevoerd worden door medewerkers.
Het kerkbestuur heeft voor 2021 de tarieven voor de begraafplaats opnieuw
vastgesteld. Dhr. Postma heeft daarvoor nog voorbereidend werk gedaan;
onze tarieven moeten min of meer gelijk lopen met de plaatselijke
begraafplaatsen. In de afgelopen jaren is geen tariefsverhoging doorgevoerd.
Dat brengt met zich mee dat er nu een wat forsere verhoging is. Er zijn twee
soorten uitgaven; men betaalt de grafrechten; dat geeft de familie recht op
deze plaats. Daarnaast zijn er de kosten voor het onderhoud. Deze zijn groot:
het opknappen van de paden in Schoonhoven vorig jaar heeft bijna € 10.000
gekost (in Haastrecht 10 jaar geleden € 15.000). Het snoeien van de platanen
op de begraafplaats in Schoonhoven begin dit jaar bedroeg € 5.000 (5 jaar
geleden: € 10.000). Het ruimen van de stenen kost ook veel geld. We zijn
dankbaar voor de vele vrijwilligers, die het kerkhof onderhouden. Zij sparen
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voor de parochie geld uit, want als we het moeten uitbesteden, zijn we veel
geld kwijt. Er zijn ook de nodige kosten vanwege het ondersteunende
secretariële werk, dat door onze secretariële medewerkster gedaan wordt in
samenwerking met anderen, zoals de penningmeester.
Laten we goed zorg houden voor onze mooie begraafplaatsen.

TUINMANNEN/VROUWEN GEVRAAGD
Rond de kerk en de pastorie is er steeds veel tuinwerk te doen.
We zoeken mannen en vrouwen die hier een steentje bij willen
dragen en een deel van de tuin, bijvoorbeeld een rozenperk, willen
bijhouden. Met vereende krachten kunnen we ervoor zorgen dat
alles er steeds goed voor staat. Helpt u mee?

Maar ook
KERKWERK(ST)ERS GEVRAAGD
Ook in de kerk moet er gewerkt worden. Onze kerk staat er mooi
bij en moet ook schoon blijven. Daarom worden er kerkwerk(st)ers
gevraagd. Laat het niet over aan de zeer kleine groep van mensen
die het nu doet.
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KERK OPEN: SPONSORS GEVRAAGD
In het afgelopen jaar is de kerk in Schoonhoven elke dag open gegaan. Het
blijkt goed te zijn. Je ziet het aan de kaarsen die aangestoken worden en aan
de reacties die we krijgen. Het zou goed zijn dat de kerk open kan blijven
gaan. In Haastrecht is er de Mariakapel. Daar komen veel mensen.
Nu de pastorie in Schoonhoven niet meer bewoond zal zijn en er minder
toezicht is, kan toezicht geregeld worden middels een camera. Daarbij
kunnen we meteen camerabeveiliging meenemen voor de pastorie en het
pad naar het kerkhof. Als er onverwacht iets gebeurt,- en dat hoeft maar één
keer zo te zijn-, dan zullen we maatregelen moeten nemen. Het is beter om
voorbereid te zijn. Daarom kan het van belang zijn dat er ook in Haastrecht
camerabewaking komt. Houdt de kerk open en veilig en sponsor ons met een
bijdrage voor cameratoezicht. Maak uw bijdrage over o.v.v. ‘cameratoezicht’

naar RK kerkbestuur H. Bartholomeus Schoonhoven
Nl 10 INGB 0000 11 38 15

of naar RK kerk H. Barnabas Haastrecht
NL 71 RABO 03 61 41 02 04

DE HUIDIGE CORONAMAATREGELEN
Het gaat nu beter met de coronacrisis; meer dan 15 maanden hield ze alles in
de greep en beperkte ons (gelovig) leven. Er zijn nu veel versoepelingen maar
een aantal maatregelen blijven van kracht.
Er blijft de 1,5 meter samenleving, ook en juist in de kerk. Op basis daarvan
wordt het aantal plaatsen in de kerk vast gesteld. We hebben in de kerk
genoeg ruimte, als men zelf maar op de afstand let. In een bank kan een
echtpaar of gezin plaatsnemen of 2 personen met afstand. In de zijbanken
kunnen mensen vanuit een gezin plaatsnemen of anders slecht één persoon.
Men moet de handen blijven ontsmetten, ook de priester. Het mondkapje is
niet meer verplicht, maar mag wel gedragen worden.
Men moet zich aanmelden, maar wij hebben een redelijk trouwe groep. Hun
namen staan op onze lijst en wij houden het zo per keer bij.
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NOG EEN LAATSTE WOORD: De kerk in deze wereld
We leven in bizarre tijden, met veel stemmingmakerij en het uitoefenen van
druk want iedereen moet hetzelfde denken en doen. We plakken ook heel
wat etiketten op mensen, terwijl een mens meer is dan wat hij doet of zegt.
We leven in een afrekencultuur. Er is een verharding gaande, die ook binnen
de kerk komt. En we zijn vol van hypocrisie, alsof wij zelf beter zijn.
In de kerk moet het anders. We weten heel goed dat we niet beter zijn dan
wie ook. Er is het besef dat we in een gebroken wereld leven, die ook in ons
is. Wie het volmaakt wil hebben, zal alleen maar overvolle gevangenissen
krijgen met veel straffen. Het gaat dan lijken op een dictatuur. Ook de
opvoeding van onze kinderen wordt door de staat steeds meer naar zich
toegetrokken, terwijl deze allereerst bij de ouders ligt. Soms lijkt het
(ongemerkt) steeds meer een communistische samenleving. Je kunt je stem
nauwelijks laten horen. Dat blijkt nu ook weer als de regering van Hongarije
een wet uitvaardigt (die niemand leest en waar iedereen over valt). Het gaat
om de bescherming van onze kinderen tegen de seksuele vrijheden, die
volwassen willen hebben. Op scholen zijn er steeds meer lessen met
(seksuele) voorlichting, waar je veel vragen bij kan hebben. Wat moet een
kind van 4 jaar of 10 al weten en praktiseren. Als menig ouders ervan hoort,
dan gelooft men het niet. Bij navraag over het lesmateriaal krijg je niet alles
te horen en je kunt niet alles vinden op de site. De verantwoordelijkheid voor
de gehele opvoeding van onze kinderen ligt bij de ouders (!) en bij niemand
anders. Ouders moeten dan ook hun eigen onderwijs kunnen organiseren.
Nu staat ook het speciaal onderwijs onder druk, zoals ook de vrijheid van
godsdienst, met in ons land de scheiding van kerk en staat, waar steeds meer
aan getornd wordt. En wat mogen staten over andere staten zeggen? Toen in
Nederland, als eerste land (!) de euthanasiewet werd aangenomen en vele
andere landen (terecht) daartegen reageerden, zei men in Nederland: Dat zijn
onze zaken; wij gaan over onze eigen morele wetten. En wat denkt u als het
Europese parlement een wet aanneemt dat abortus als een “mensenrecht”
erkent. De kerk heeft een belangrijke roeping voor de wereld, maar ze
verliest haar roeping als ze mee gaat met de manier van leven van de wereld.
We kunnen de kerk alleen opbouwen met het evangelie van Christus. Hij zegt
duidelijk waar het op staat, maar in de erkenning van eigen zwakheid en
onmacht, komt de Kerk ons ook tegemoet met de genade van Christus en de
bijstand van de heilige Geest. God is barmhartig en trouw; dat is wat anders
dan dat Hij alles goed vindt en iedereen zijn gang laat gaan. De Heer komt om
de wereld te redden en die redding willen we beleven in de kerk, als we zelf
een weg van geloof en bekering willen gaan. Daar wil ik me aan wijden; het is
de eerste taak van de kerk.
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ER GAAT VEEL VERANDEREN
Met het vertrek van pastoor van der Mee en de benoeming van een
(waarnemend) pastoor op afstand zal er voor onze beide parochies het een
en ander veranderen. Het (nieuw) te vormen kerkbestuur zal veel zaken ter
hand moeten nemen en alles kost de nodige tijd. De nieuwe bestuursleden
moeten worden ingewerkt. Er moet een contactpersoon worden gevonden
en een duidelijk aanspreekpunt zijn. Tot nader orde zal het als volgt zijn:
Het secretariaat
Het secretariaat wordt verzorgd door Monique Stouthart en door de
secretaris van de beide kerkbesturen, Giovanni Mores. Zij zijn bereikbaar via
email: info@barnabasparochie.nl en info@bartholomeusparochie.nl. In
principe zal Monique Stouthart elke woensdag op de pastorie van
Schoonhoven zijn van 10.30 tot 12.00 uur, en op vrijdag in de huiskamer van
Haastrecht zijn van ca. 10.00 uur tot 11.00 uur. Verder op afspraak.
Het antwoordapparaat
In eerste instantie zal de parochie minder goed telefonisch bereikbaar zijn.
Er is niet meer direct iemand die aanneemt. De telefoon zal ook niet worden
doorgeschakeld en er kan ook geen nummer vermeld worden dat men kan
bellen. Men kan wel een boodschap inspreken of via via mensen bereiken om
wat nodig is te regelen. Dit alles tot het anders geregeld kan worden.
Het is nog even afwachten hoe het verder gaat. Na de mijn vertrek zal er
meer duidelijkheid komen.
BIJEENKOMSTEN
Er zijn vanwege het vertrek van pastoor Van der Mee enkele bijeenkomsten
geweest met enkele parochianen en met werkgroepen. Het is belangrijk dat
we een goed functionerende parochie blijven. Er moet veel gedaan worden
Er is in beide parochies een contactgroep; zij houden contact met onze
ouderen, vanaf 75 jaar.
Er is in Haastrecht een werkgroep gevormd voor het onderhoud van de
gebouwen. Daarin nemen deel: Adriaan Houdijk, Pieter Bakker, Tim Oskam en
Ton van Dijk. In Schoonhoven is er ook een goede klussengroep, aangestuurd
door Gerard Wortelboer.
Ook andere zaken moeten goed georganiseerd worden, zoals bijvoorbeeld
het feest van Maria ter Weghe op 18 oktober.
Het werk in de kerk gaat door en gelukkig zijn er veel betrokken parochianen
die hun steentje bijdragen. Wij moeten het samen doen. Er zijn altijd mensen
nodig. Met dank aan iedereen die mee helpt en werkt. Teveel om op te
noemen.
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NAAR DE KERK EN DE MARKT IN SCHOONHOVEN
Gaan jullie naar de markt of een andere kraam?
Kom ervoor of er na even bij Gert, Siska en Ria aan .
Koffie met koek bijna voor niets
Kom met de auto of op de fiets.
Niet naar de markt of niets te kopen?
In" De Overkant " zijn we
van 10 tot 12 open.
Gert Siska en Ria

Tot ziens pastoor van der Mee
een goede missie
en voor iedereen een fijne vakantie

Dit parochieblad is gemaakt vóór het afscheid van de pastoor Van der Mee op 3
en 4 juli. Een terugblik op dit afscheid komt in de volgende Samen ter Weghe. Dat
zal verschijnen medio september. Met de laatste groeten Van pastoor van der
Mee; hij is dan verhuisd is. We horen dan de stand van zaken in onze parochies.
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